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ค าน า 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความส าคัขออง

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก  ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์อองพระราชบัขขัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และเป็นไปตามนโยบายอองมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นว่า การประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งอองกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 
2556 - 31 พฤษภาคม 2557) อองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ฉบับนี้ จัดท าอึ้นเพื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา       
ได้พิจารณาประกอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอองคณะ ในวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 
2557  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หวังว่าการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาครั้งนี้ คงจะได้รับอ้อคิดเห็นและอ้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ทั้งนี้ เพ่ือที่คณะจักได้น าอ้อคิดเห็นและอ้อเสนอแนะ  
ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร         
ให้ดียิ่งๆ อึ้น ในโอกาสต่อไป 

 
 
         นายสุชิน รอดก าเหนิด 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
31 พฤษภาคม 2557 
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                                     บทสรุปผู้บริหาร 

 
ความน า  
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในอดีต คือ คณะวิชามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ ซึ่งจัดตั้งอึ้นตามพระราชบัขขัติวิทยาลัยครู พ .ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     
ที่ออกตามพระราชบัขขัติดังกล่าว  มีหัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า “หัวหน้าคณะ” ต่อมาเมื่อมีพระราชบัขขัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยงาน เรียกว่าคณบดี  ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงาน
ระดับคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2548 ซ่ึงออกตามพระราชบัขขัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
  ส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารเรียน 3  ซึ่งเป็นอาคารหลักในการ
จัดการเรียนการสอน  นอกจากนี้ ยังมีอาคารดนตรี และอาคารศิลปะ เป็นอาคารประกอบที่ใช้จัดการเรียนการ
สอนเฉพาะทาง  โดยปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ในระดับ
ปริขขาตรี จ านวน 9 สาอาวิชาและในระดับปริขขาโท 1 สาอาวิชา  โดยมีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหาร 
งานภายในแบบโปรแกรมวิชา  ทั้งนี้ ตามสาอาวิชาที่เปิดสอน ทั้งหมด 9 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชา   
รัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษ- 
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  และโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  นอกจากนี้ยังมีการจัดเป็นกลุ่มวิชา
เพ่ิมเติมอีก 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาปรัชขาและศาสนา กลุ่มวิชาดนตรี และกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 
 นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ จ านวน 7 ศูนย์  ได้แก่ 1) ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ  2) ศูนย์วิทย-
บริการ (ห้องสมุดกฎหมาย)  3) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  4) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครืออ่ายชุมชน
ท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย  5) ศูนย์ไกล่เกลี่ยอ้อพิพาทในสถานศึกษา  6) ศูนย์ส่งเสริมความรู้กฎหมาย การเมือง 
การปกครอง  7) ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  

ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 1,604 คน แบ่งเป็น
นักศึกษาระดับปริขขาตรี ภาคปกติ จ านวน 1,150 คน นักศึกษาระดับปริขขาตรี ภาค กศ.บป. จ านวน 334 คน  
และนักศึกษาระดับปริขขาโท ภาค กศ.บป. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาอาการปกครองท้องถิ่น 
จ านวน 120 คน (การจัดการศึกษาในระดับปริขขาโท บริหารจัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจ าสาอา และ
ประสานการบริหารโดยฝ่ายประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

ในด้านบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการจ านวนทั้งสิ้น 90 คน      
(ลาศึกษาต่อเต็มเวลา 6 คน) จ าแนกตามประเภทอองต าแหน่ง เป็นอ้าราชการ จ านวน 21 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 22 คน  อาจารย์ประจ าตามสัขขาจ้าง จ านวน 47 คน  และมีบุคลากรสายสนับสนุน 
จ านวนทั้งสิ้น 10 คน 
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ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.และ สมศ.) 
 

องค์ประกอบที่ 1  คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 3.62 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 3.31 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 6 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 7 คะแนนเฉลี่ย 4.87 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 8 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 9 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 10 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้อองทุกองค์ประกอบเท่ากับ 4.19 ผลการประเมินอยู่ ในระดับดี (ไม่รวม

องค์ประกอบที่ 10) 
 
จุดเด่น/แนวทางเสริม 
 

1. คณะฯ ได้จัดบริการอ้อมูลอ่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อโทรทัศน์ 
และเว็บไซต์อองคณะฯ เช่น อ้อมูลการจัดกิจกรรม ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน อ่าวสารวิชาการ 

2. คณะฯ ส่งเสริมให้นักศึกษาเอ้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยจัดอึ้น เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท้ัง 5 ด้าน 

3. คณะฯ มีการพัฒนาวารสารพิกุลให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นเวทีในการเผยแพร่บทความ 
4. คณะฯ ส่งเสริมการจัดอบรมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการไปอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนางาน

ด้านวิชาการ และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
5. คณะฯ มีการด าเนินงานในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นระบบ ท าให้เกิดเครืออ่ายในชุมชน  

และสังคม ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างอวาง 
6. นักศึกษาให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมอองคณะฯ เป็นอย่างดี 
7. ผู้บริหารคณะฯ บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด 
8. บุคลากรภายในคณะฯ ทุกคน มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอองคณะฯ อาทิเช่น กิจกรรมการ

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มีส่วนร่วมในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการด าเนินการและ
รายงานผลความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในงานการประกันคุณภาพทุกระดับ 

 
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 
 

1. ส่งเสริมการศึกษาต่อปริขขาเอกให้มากอึ้น เช่น การเพ่ิมจ านวนเงินทุนการศึกษา การจัดท า
โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนปริขขาเอก  และการเปิดสอนปริขขาเอกในมหาวิทยาลัย
หลายสาอา เป็นต้น 
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2. ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือเสนอออต าแหน่งทางวิชาการให้มากอึ้น เช่น การเพ่ิม
จ านวนเงินทุนอุดหนุนในการท าผลงานวิชาการ  การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าผลงานทางวิชาการทุก
รูปแบบ เป็นต้น 

 
จุดเน้นการปฏิบัติตามพันธกิจพร้อมพัฒนาการ 
 

ด้านการบริการวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีบุคลากรหลากหลายสาอาวิชา จึงสามารถสนองต่อความ

ต้องการอองท้องถิ่น โดยเอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น คือ “มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม” ซึ่งสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ อองมหาวิทยาลัย คือ “ความรู้คู่ชุมชน” โดยมีโครงการบริการวิชาการ เช่น โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม โครงการนิทรรศการทางวิชาการ เป็นต้น  อีกท้ัง มีการบูรณาการการบริการวิชาการเอ้ากับการ
เรียนการสอน และการวิจัย อาทิเช่น งานวิจัย เรื่อง แนวทางพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเพ่ือการจัดการ
สารสนเทศห้องสมุด หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย    
ณ วัดพระบรมธาตุ จ.ก าแพงเพชร ประกอบการสอนรายวิชา โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการจัดการสารสนเทศ 
อองโปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นต้น 

 

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการเผยแพร่และบริการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมผ่าน

เว็บไซต์อองคณะ เคเบิ้ลท้องถิ่น มีการจัดอบวนแห่และป้ายเชิขชวนผ่านชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนเป็นการบริการวิชาการแก่ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก  และสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับโดยการส่ง เสริมให้บุคลากรภายในคณะและ
นักศึกษา เอ้าร่วมกิจกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ อาทิ การประดิษฐ์ท่าร า “ระบ าชากังราว” สู่หลักสูตร
ระบ าชากังราว  โดยอาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา และในปีการศึกษา 2556 นี้ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์
เยาลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา ได้สร้างมาตรฐานทางวัฒนธรรม ระบ ารวมเผ่าชาวเอา ให้เกิดความสมบูรณ์อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานอองศิลปะการแสดงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถูกต้อง และเหมาะสมในการเผยแพร่ต่อไป และเพ่ือ
เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะการแสดงให้คงอยู่ต่อไป และได้น าไปเผยแพร่จนเป็นที่ได้รับการยอมรับให้ไปจัด
แสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายประเทศด้วยกัน 

 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ตัดสินใจ ประกอบด้วย  1) ด้านการจัดการเรียนการสอน (ทะเบียนนักศึกษา, หลักสูตร, วิเคราะห์ศักยภาพ
ผู้เรียน, การประเมินการสอนระดับคณะ, แผนการสอน)  2) ด้านการวิจัย (ทุนวิจัย/ ติดตามความก้าวหน้าวิจัย, 
การตีพิมพ์เผยแพร่)  3) ด้านการบริหารจัดการ (บุคลากร, สารสนเทศบุคลากรเกษียณตามระยะเวลา, การเลื่อน
อั้นเงินเดือน, การมา ลา อาดราชการ, การพัฒนาบุคลากร, แผนงาน/ โครงการ, การประเมินความพึงพอใจ
อองระบบ) และ 4) ด้านการเงิน (งบการเงินตามไตรมาส, สารสนเทศงบประมาณตามแผนงาน โครงการ, 
สารสนเทศการยืมคืน, การประเมินความพึงพอใจอองระบบ) ซึ่งเป็นอ้อมูลส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริหารใช้
ประกอบการตัดสินใจ  นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้พัฒนาเว็บไซต์อองคณะ โปรแกรมวิชา และศิษย์เก่า เพ่ือเป็น
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานอองคณะ 
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ด้านการบริหารจัดการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

ซึ่งผู้บริหารและคณาจารย์ทุกคน ต่างมีบทบาทส าคัขในการก าหนดทิศทางการพัฒนา ก าหนดนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานเพ่ือให้ภารกิจอองคณะฯ บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ เปิดโอกาสให้บุคลากรใน
คณะฯ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจร่วมกันในการบริหารงานคณะโดยคณะ     
มีการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการสร้างอวัข
และก าลังใจแก่บุคลากร  การให้โอกาสแก่บุคลากรในการได้ศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีระบบสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังอ้อคิดเห็น และอ้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  
อันจะท าให้ได้อ้อมูลเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เช่น โทรศัพท์ภายในสายตรงอองผู้บริหาร สื่อสาร โดยผ่าน
ทางเว็บไซต์ และให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการประเมินภาวะผู้น าตามการรับรู้
อองบุคลากรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอองบุคลากร ศึกษาเฉพาะกรณีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ด้านการเรียนการสอน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการออง
ชุมชนและท้องถิ่น มีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  โดยมีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น ส ารวจความต้องการในการ
พัฒนาตนเองอองบุคลากร และได้น ามาจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2553 - 2557 แผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี พ.ศ.2557 และแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 - 2558 เพ่ือที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างสูงสุด 

  

ด้านการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท านโยบายและแผนงานด้านการวิจัย ส่งเสริมให้มีการ

พัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมศักยภาพและทักษะด้านการวิจัย โดยจัดอบรมให้กับอาจารย์ในคณะ  จัดสรรเงินรายได้
เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่บุคลากรในคณะ  อีกทั้ง ยังสร้างเครืออ่ายกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยทั้งระบบ ทั้งการสร้างความรู้ความเอ้าใจในรูปแบบการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์โครงร่างงานวิจัย  ตลอดจนการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้เกิดงานวิจัย อีกท้ัง ยังสนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีการบูรณาการ
การวิจัยเอ้ากับการเรียนการสอนและด้านอ่ืนๆ 
 
 

HU
SO



 

 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
             (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)   

 

1 

บทที่ 1  ส่วนน ำ 
 
1.  ประวัติควำมเป็นมำ 
 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ชื่อเดิมคือ คณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า “หัวหน้าคณะ”  ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.
2538 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยงาน 
เรียกว่าคณบดี ปัจจุบันเป็นหน่วยงานระดับคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2522  มาจนถึง 
ปัจจุบัน มีจ านวน 11 คน ดังนี้ 
 1. อาจารย์สุนทร หิรัญวงศ์  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
ก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2522 - 2528 
  2. อาจารย์สมชาย ตันติสันติสม  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
ก าแพงเพชร  ในปี พ.ศ. 2528  แต่ต่อมาได้ลาออกจากต าแหน่ง เพื่อไปด ารงต าแหน่งรองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 3. อาจารย์บุญมี ปาละวงศ์  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
ก าแพงเพชร แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ระหว่างปี พ.ศ. 2528 – 2533   
  4. อาจารย์เอมอร เนียมน้อย  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
ก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2533  ในเวลาต่อมาได้ขอลาออกจากต าแหน่ง 
  5. อาจารย์วิทยา เดชอุดม  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
ก าแพงเพชร ระหว่างปี  พ.ศ. 2533 - 2536 
  6. ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ์  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
ก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2538 และปี พ.ศ. 2538 - 2542   
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2542 - 2546   
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2548   
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2552 
 10. รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2552 – 2556 (ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2556) 
 11. อาจารย์สุชิน รอดก าเหนิด  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2556 (ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2556) 
 ในปีการศึกษา 2522  คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร มีอาจารย์สุนทร     
หิรัญวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะวิชาเป็นคนแรก   
 พ.ศ.2528 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร อธิการวิทยาลัยครูก าแพงเพชร ย้ายไปด ารงต าแหน่งอธิการ 
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรถ เลิศพิริยกมล อธิการวิทยาลัยครูร าไพพรรณี  ย้ายมาด ารงต าแหน่ง
อธิการวิทยาลัยครูก าแพงเพชรแทน  ในช่วงนี้ อาจารย์บุญมี ปาละวงศ์  เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ซึ่งลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชา
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  เพื่อไปด ารงต าแหน่งรองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร   
  ในหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2528 ระบุว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชา
ดังต่อไปนี้ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาอังกฤษ  (3) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (4) ภาควิชาศิลปะ           
(5) ภาควิชาดนตรีศึกษา (6) ภาควิชานาฏศิลป์ (7) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (8) ภาควิชามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา 
(9) ภาควิชาประวัติศาสตร์ (10) ภาควิชาภูมิศาสตร์ (11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (12) ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น   
(13) ภาควิชาภาษาจีน (14) ภาควิชาภาษามาเลย์ (15) ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส (16) ภาควิชาภาษาเยอรมัน (17) ภาควิชา
ภาษาอิตาเลี่ยน 
 พ.ศ.2533 อาจารย์เอมอร  เนียมน้อย เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร  
โดยในปีนี้ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ประกอบด้วยภาควิชา 11 ภาควิชา  คือ  (1) 
ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  (3) ภาควิชาศิลปะ (4) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์   (5) ภาควิชาปรัชญา
และศาสนา (6) ภาควิชาสังคมวทิยา (7) ภาควิชาประวัติศาสตร ์(8) ภาควิชาดนตร ี (9) ภาควิชานาฏศิลป์ (10) ภาควิชาภูมิศาสตร ์
(11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  แต่ในเวลาต่อมา อาจารย์เอมอร  เนียมน้อย ได้ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าคณะ
วิชา  และอาจารย์วิทยา เดชอุดม เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แทน จนถึงปี พ.ศ.2536  
ในระหว่างนี้ ภาควิชาที่สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ยังคงมี 11 ภาควิชาเช่นเดิม  ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2535 
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานฉลอง 100 ปี  การฝึกหัดครูไทย 
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535  
  ในปี พ.ศ.2536 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์ ผาสุข ได้ด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูก าแพงเพชร ในขณะที่ 
ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ์ ได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร (พ.ศ.
2536-2538)  โดยมีภาควิชาในสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร จ านวน 11 
ภาควิชาเช่นเดิม  และ ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ์ ยังได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกวาระ
หนึ่ง ในปี พ.ศ. 2538-2542 
  พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ ได้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ ด ารงต าแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 - 2546  ในช่วงนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  ได้จัดโครงสร้าง
ใหม่ในรูปแบบโปรแกรมวิชา จ านวน 11 โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย (1) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)  (2) โปรแกรม
วิชาดนตรีศึกษา (3) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (4) โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา (5) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ (6) โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (7) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (8) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
(9) โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน (10) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม  (11) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์    
  พ.ศ. 2546 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  อนึ่ง ในปีการศึกษา 2546 นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดตั้งโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ขึ้น  โดย
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย บุษบา เป็นประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์   
 ในปี พ.ศ.2547 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงส่งผลสถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชร ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547  ด้วยเหตุนี้  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการด าเนินการตามความเหมาะสม ประกอบกับในปี พ.ศ.2548 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และก าหนด
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 เพื่ อให้การบริหารจัด การหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น โปรแกรมวิชาต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทยอย
กันปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ซึ่งในปี พ.ศ. 2549 ต่อเนื่องมาในปี 
พ.ศ.2550  โปรแกรมวิชาต่าง ๆ จึงเร่ิมใช้หลักสูตรใหม่ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการให้ความ
เห็นชอบแล้ว 
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   ปี พ.ศ. 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ ได้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อีกวาระหนึ่ง  และในปี พ.ศ. 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ได้หมดวาระการด ารงต าแหน่งคณบดี (พ.ศ.2548 – 2552)  และผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะติยะ รองคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          
คนต่อมา (พ.ศ.2552 – 2556)  ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิทยบริการ บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม   
 ในปี พ.ศ. 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงศ์บุญมาก ได้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ ที่หมดวาระ โดยรองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้หมดวาระเช่นกัน และได้เข้าด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
โครงการพิเศษ  ทั้งนี้ อาจารย์สุขิน  รอดก าเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คนต่อมาในวาระปัจจุบัน   

ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี จ านวน 9 
สาขาวิชา และในระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา  โดยมีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในแบบโปรแกรมวิชา    
ตามสาขา วิชาที่เปิดสอน ทั้งหมด 9 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชา
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  และโปรแกรมวิชาสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  นอกจากนี้ยังมีการจัดเป็นกลุ่มวิชาเพิ่มเติมอีก 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา กลุ่มวิชาดนตรี 
และกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร  

ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน เช่นเดียวกับปีการศึกษา 2556 
คือ ในระดับปริญญาตรี จ านวน 9 สาขาวิชาและในระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา  โดยมีการจัดแบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานภายในแบบโปรแกรมวิชา  ตามสาขา วิชาที่ เปิดสอน ทั้งหมด 9 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชา            
รัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  นอกจากนี้ยังมีการจัดเป็นกลุ่มวิชาเพิ่มเติมอีก 3 กลุ่มวิชา 
ได้แก่ กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา กลุ่มวิชาดนตรี และกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร  

 
 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 เป็นต้นมา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในระดับที่รวดเร็วและต่อเนื่อง  
ดังนี้ 
 1. การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. การบริหารและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ใช้หลักธรรมาภิบาลที่เน้นประสิทธิภาพ 
โปร่งใส  มีความรับผิดชอบ  และตรวจสอบได้ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เน้นการจัดการ ความ
เสี่ยง การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เป็นองค์กรเรียนรู้ ตลอดจนการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
 3. การประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน อีกทั้ง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง 
(พ.ศ. 2549-2553) และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558)  โดยส านักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 4. การพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น โดยในระดับ
ปริญญาเอกมีอาจารย์ส าเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และอาจารย์ได้มีการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ       
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จนได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มากขึ้น  อนึ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้ส่งเสริมส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ ตลอดจนสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า   เข้ารับการอบรม 
ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 5. งบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับงบประมาณทุกป ีโดยได้รับทั้งงบประมาณการพัฒนา
อาจารย์ และงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  นอกจากนี้ ยังมีระบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ตลอดจน
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ 
 6. เทคโนโลยีการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ E-Learning พัฒนา 
Website ระบบฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 
 7. การพัฒนาวารสารทางวิชาการ คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมมือกันพัฒนาวารสาร 
“พิกุล” ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อให้เป็น
วารสารที่ได้มาตรฐาน 
 8. การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้พัฒนาการเรียน
การสอนไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   
 9. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในคณะ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ าคณะ จ านวน 2 ห้อง ห้องสมุดกฎหมาย ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางดนตรี 
ห้องปฏิบัติการศิลปะ และห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และการละคร จนใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10. การผลิตบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
ที่เน้นด้านคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
     
2. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  ค่ำนิยมหลัก  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  คุณลักษณะบัณฑิต วัฒนธรรมของ
หน่วยงำน 
 
วิสัยทัศน์ 
 สร้างสรรค์องค์ความรู้เชิงบูรณาการ พัฒนางานเพื่อท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล   

 
พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2) สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3) ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น 
4) ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
5) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
  3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการทีมีคุณภาพแก่ชุมขน ท้องถิ่นและสงัคม 
     4. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม ท านบุ ารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล และเรียนรู้วฒันธรรมอาเซียน   
  5. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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ค่ำนิยมหลักมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
K-Knowledge   สร้างสรรค์ความรู้ใหม่  
P-Public Service and Productivity   ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R-Responsibility  มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่  
U-Unity  มีความรักสามัคคีในองค์กร 

 
อัตลักษณ ์“ความรู้คู่ชุมชน” 
 

อาจารย์ บัณฑิต นักศึกษา มีความรู ้สามารถน าความรู้ไปสร้างชมุชนให้เข้มแข็งและชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
เอกลักษณ์ “มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วฒันธรรม” 
 
คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมน าสังคม 
นิยมความเปน็ไทย  ใส่ใจวิถีโลก 
 

วัฒนธรรมของหน่วยงำน 
H  =  Honesty  ซื่อสัตย์ 
U  =  Unity  สามัคค ี
S  =  Sodality  นับพีน่้อง 
O  =  Ownership  เป็นเจ้าของ 
K  =  Kindness  เมตตา 
P  =  Punctuality  ตรงต่อเวลา 
R  =  Responsibility  รับผิดชอบ 
U  =  Universal  มองการณ์ไกลมุ่งสูส่ากล 
“ซื่อสัตย์ สามัคคี นับพี่น้อง เป็นเจ้าขององค์กร เอ้ืออาทรพร้อมเมตตา ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง มุ่งเวลา สืบเสาะหา 

สู่โลกกว้างอย่างยั่งยืน” 
 

ค่ำนิยมหลักคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ : ทีมงาน  ความรับผิดชอบ มุ่งผลงาน ตอบแทนประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ประจ ำปี พ.ศ.2556-2560 
 
ประเด็นยุทธศำสตร ์
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน 
  2. พัฒนาองค์ความรู้ งานวจิัย งานสรา้งสรรค์ และนวัตกรรรมที่สร้างมูลคา่เพิ่มให้กับชุมชน ท้องถิ่นและสงัคม 
  3. พัฒนาศักยภาพการบริการวชิาการที่มีคุณภาพแก่ชุมขน ท้องถิน่และสงัคม 
  4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมไทยสู่สากล และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน   
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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เป้ำประสงค ์
 1. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล 
  2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ งานวจิัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างมูลคา่เพิ่มให้กับชุมชน ท้องถิ่นและสงัคม 
  3. ชุมชน ท้องถิ่น และสงัคม ไดร้ับการบริการที่มีคุณภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้   
     4. นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร รวมถึงเยาวชนและประชาชน ทั่วไปรู้ถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
และได้เรียนรู้วฒันธรรมอาเซียน   
  5. มีระบบบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพและมีธรรมาภบิาลเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตและการบริการ 
 

 
ควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ กลยุทธ์ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และมีความ
พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

1. บัณฑิตมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  เปน็ที่
ยอมรับในระดับชาติและ
ระดับสากล 

1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวชิาการให้แก่บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัและเอกลักษณ์ของคณะ 
1.2 พัฒนาความรู้ความสามารถให้บัณฑิตมีคุณภาพ สามารถแข่งขัน
ได้ในระดบัสากล 
1.3 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 
1.4 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและการ
พัฒนาวินัยนักศึกษา 

2. พัฒนาองค์ความรู้  
งานวิจยั  
งานสร้างสรรค์  
และนวัตกรรม 
ที่สร้างมูลคา่เพิ่มให้กับ
ชุมชน ท้องถิ่นและ
สังคม 

2. เพื่อพัฒนา 
องค์ความรู้ งานวิจยั   
งานสร้างสรรค์และ 
นวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน 
ท้องถิ่นและสงัคม 

2.1 พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานและสนับสนนุการผลิตงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
2.2 สร้างเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
และการจัดการความรู้ดา้นการวจิัยและงานสรา้งสรรค์ให้กับนักวิจัย 
2.3 ส่งเสริมการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่บูรณาการด้านการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ หรือท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3. พัฒนาศักยภาพการ
บริการวิชาการ  ที่มี
คุณภาพแก่ชุมชน 
ท้องถิ่น และสงัคม 

3. ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคม ได้รับการบริการที่
มีคุณภาพ และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้   

3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการทางวิชาการแก่
ท้องถิ่น 
3.2 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา
ของสังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. อนุรักษ์ ส่งเสริม  
ท านบุ ารุง เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยสูส่ากล และเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน   

4. นักศึกษา คณาจารย์
และบุคลากร รวมถึง
เยาวชนและประชาชน 
ทั่วไปรู้ถึงคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย และได้เรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน   
 
 

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการ
เผยแพร่และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน  
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ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ กลยุทธ์ 
5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมี 
ธรรมาภิบาล 

5. มีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและมี          
ธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่ม
คุณภาพของผลผลิตและ
การบริการ 

5.1 พัฒนาระบบแผนงาน  งบประมาณและการใช้ทรัพยากร 
5.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและการพฒันาบุคลากร 
5.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้    
5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะเพือ่เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 
5.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.6 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรของคณะ 

 
พันธกิจที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพมาตรฐานดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1  ผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
เป้ำประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและระดบัสากล 
กลยุทธ์ที่ 1.1  สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเอกลักษณ์ของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาความรู้ความสามารถให้บัณฑิตมีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดบัสากล 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาทักษะดา้นภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ 1.4 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลชว่ยเหลือนักศึกษาและการพฒันาวินัยนักศึกษา 

 
พันธกิจที่ 2  สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  พฒันาองค์ความรู้  งานวิจัยงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างมลูค่าเพิ่มให้กับชุมชน 
ท้องถิ่นและสงัคม 

เป้ำประสงค์ที่ 2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ งานวจิัย งานสรา้งสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิม่ให้กับชุมชน 
ท้องถิ่นและสงัคม 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานและสนบัสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์และการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย

และงานสร้างสรรค์ให้กับนักวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีบู่รณาการด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ      

หรือท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 
พันธกิจ 3  ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 3  พฒันาศักยภาพการบริการวิชาการทีมคีุณภาพแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
เป้ำประสงค์ 3 ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ได้รับการบริการที่มคีุณภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้   
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่ทอ้งถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3.2  ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีการชีน้ า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั 
 
พันธกิจที่ 4  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล และเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน   

เป้ำประสงค์ที่ 4 นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร รวมถึงเยาวชนและประชาชน ทั่วไปรู้ถึงคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และได้เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน   

HU
SO
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กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  
กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางดา้นศิลปะและวฒันธรรมเพื่อการเผยแพร่และเรียนรู้วัฒนธรรม

อาเซียน 
 
พันธกิจ 5  บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภบิาล 
เป้ำประสงค์ 5 มีระบบบริหารจดัการที่มีประสทิธิภาพและมีธรรมภิบาลเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต 

                    และการบริการ 
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบแผนงาน งบประมาณและการใช้ทรพัยากร 
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 5.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ

เอ้ือต่อการเรียนรู้    
กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 5.6 เสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของคณะ 
 
ภำรกิจหลัก 

จัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะ 5 ประการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น 
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1.3 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรและโครงสร้ำงกำรบริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 

 โครงสร้ำงองค์กรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (Organization Chart)  
 

 
 
 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

งำนบริกำร/ธุรกำร

1. หน่วยงานสารบรรณ

2. หน่วยการประชุม

3. หน่วยเลขานุการ

4. หน่วยการเจ้าหน้าที่

5. หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

6. หน่วยประชาสัมพันธ์

7. หน่วยพัฒนาระบบราชการและประกัน
คุณภาพการศึกษา

8. หน่วยการเงินและพัสดุ

9. หน่วยนโยบายและแผน

10. หน่วยบริการการจัดการเรียนการสอน

งำนวิชำกำรและบริกำรกำรศึกษำ

โปรแกรมวิชำ

1. รัฐประศาสนศาสตร์

2. นิติศาสตร์

3. การพัฒนาสังคม

4. ภาษาอังกฤษ 

5. วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

6. ภาษาไทย

7. บรรณารักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์

8. สารสนเทศภูมิศาสตร์

9. ภาษาจีน

หน่วยกิจกำรนักศึกษำ ศูนย์

1. ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

2. ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ

3. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

4. ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุดกฎหมาย)

5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย

6. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา

7. ศูนย์ส่งเสริมความรู้กฎหมาย การเมือง 
การปกครอง

HU
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โครงสร้ำงกำรบริหำร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
  

 

 

คณบดี 

 

รองคณบด ี

ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
รองคณบด ี

ฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

หัวหน้ำศูนย์ 
 

1. ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ 
3. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4. ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุดกฎหมาย) 
5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย 
6. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา 
7. ศูนย์ส่งเสริมความรู้กฎหมาย 

การเมือง การปกครอง 
 

 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ คณะกรรมกำรบริหำรคณะ 

รองคณบด ี
ฝ่ำยกิจกำรนักศกึษำ บริกำรวิชำกำร 

และศิลปวัฒนธรรม 

1. งานพัฒนาหลักสูตร 
2. งานพัฒนาการเรียนการสอน 
3. งานประเมินการสอน 
4. งานพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ 
5. งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 

6. งานการพัฒนางานวิจัยคณะและ
ท้องถิ่น 
7. งานการจัดการความรู้ 

1. ยุทธศาสตร์/โครงการ 

2. งานแผนระยะสั้นและระยะยาว 
3. งานแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. งานจัดท ารายงานประจ าปี 
5. งานก ากับและติดตามโครงการแผนปฏิบัติการ 
6. งานรายงานการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
7. งานจัดท าค าของบประมาณ 
8. งานประกันคุณภาพการศึกษา SAR และ กพร. 
9. งานแผนบริหารความเสี่ยง 
10. งานแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและแผน
ความต้องการอัตราก าลังของคณะ 

11. งานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน 
12. งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ผู้บริหารคณะ 
 

1. งานส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
2. งานกองทุนกู้ยืมเรียน 
3. งานทุนการศึกษา 
4. งานพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 
5. งานบริการวิชาการ 
6. งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจการกีฬา กิจกรรมเชียร์ 
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมรณรงค์
ต่างๆ 
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4. คณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำน  

         

  

 
 

อาจารย์สุชนิ รอดก าเหนิด 
คณบดี 

   

 

 

          
   

ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 
รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำ 
และประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
 
 
 

อาจารย์สายพิณ พิกุลทอง กูรุง   
  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 

 

 

 
   

อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน ์
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ บริกำร

วิชำกำร และศิลปวัฒนธรรม 

 ดร.วิชุรา วินัยธรรม 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบด ี

 

คณะกรรมกำรบริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
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ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 
รัฐประศำสนศำสตร ์

 อาจารย์อภิชาติ บวบขม 
ประธำนโปรแกรมวิชำนิติศำสตร์ 

 อาจารย์ธวชนิี ลาลนิ 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

กำรพัฒนำสังคม 
     
  

 

 

 
ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาต ิ

ประธำนโปรแกรมวิชำ
ภำษำอังกฤษ 

 อาจารย์สายพิณ พิกุลทอง กูรุง 
ประธำนโปรแกรมวิชำภำษำจีน 

 อาจารย์วนสันนัท์ นชุนารถ 
ประธำนโปรแกรมวิชำ   

วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
     

 

 

 

 

 
อาจารย์ณัฐพล บ้านไร ่

รักษำกำร ประธำนโปรแกรม
วิชำภำษำไทย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน 
          ประธำนโปรแกรมวิชำ 
          สำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

 
 
 
 

 ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล 
ประธำนโปรแกรมวิชำ
บรรณำรักษศำสตร์ 

และสำรสนเทศศำสตร์ 
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รศ.ดร.ศรัณย์  วงศ์ค าจันทร์ 
หัวหน้ำกลุ่มวิชำปรัชญำ 

และศำสนำ 
 

 
 
 
 

 
ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรรษา 

หัวหน้ำกลุ่มวิชำนำฏศิลป์ 
และกำรละคร 

 

 
อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู ้
  หัวหน้ำกลุ่มวิชำดนตรี 

     
5. โครงกำรขององค์กร  Organizational  Profile 
 

บทน ำ : โครงร่ำงองค์กร 
 
1. ลักษณะองค์กร 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งในจ านวน 5 คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดตั้งขึ้น
ตามกฎกระทรวงของการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548 ออกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 
  ก. สภำพแวดล้อมของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 (1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและแหล่งงาน ซึ่งปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนปริญญาตรีภาคปกติ จ านวน 9 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรีภาค กศ.บป. จ านวน 4 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร ตามตาราง  OP-1 ก (1-1)  ดังนี้  
 
ตำรำง OP-1 ก (1-1) หลักสูตรของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 

 
ระดับหลกัสูตร 

จ ำนวน
หลักสูตร 

 
วิธีกำรจัดกำรศึกษำ 

 
บริกำรที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้* 

ระดับปรญิญำตรี ภำคปกติ  จ ำนวน 9 หลักสูตร 
นิติศำสตร์ (น.บ.) 
 
 

1  -  ถ่ายทอดความรู้โดยอาจารย์ประจ าและอาจารย์
พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น ตุลาการศาลปกครอง  
ผู้พิพากษา  พนักงานอัยการ ทนายความ ต ารวจ 
พร้อมทั้ งจัดให้มีการบรรยายสรุปโดยอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่ งบรรยายที่ ส านักอบรมศึกษา
กฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นอกจากนี้  ยังเน้น
การฝึกปฏิบัติการ ฝึกทักษะในสถานการณ์จ าลอง
และสถานการณ์จริง  
-  การฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการห้องศาล
จ าลอง 
 -  การฝึกทักษะด้านการวิจัย  
 -  การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
-  มีการประเมินผลก่อนและหลงัเรียนมาปรับปรุง 

-  ห้องสมุดกฏหมาย 
- ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง 
- ศึกษาดูงานเนติบัณฑิตยสภา
และสภาทนายความ  
- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
หน่ วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม  
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 
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ระดับหลกัสูตร 

จ ำนวน
หลักสูตร 

 
วิธีกำรจัดกำรศึกษำ 

 
บริกำรที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้* 

รัฐประศำสนศำสตร์ 
(รป.บ.) 
 

 

1  -  การสอนแบบบรรยาย 
-  การฝึกปฏิบัติในภาคสนาม  

 -  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 -  การฝึกทักษะด้านการวิจัย 
  -  การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
- เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ Online 
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ใน
กระบวนการวิจัย 
- การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย  
-  มีการประเมินผลก่อนและหลงัเรียนมาปรับปรุง 
 

- อาจารย์ผู้สอนจัดท า จัดหา
เอกสารประกอบการสอน  
บทปฏิบัติการ สื่อการสอน  
จัดหาวัสดุฝึก  
-  อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น จั ด
กระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-  อาจารย์ผู้สอนมีสื่อการสอน
ที่เหมาะสมและทันสมัย 
-  จัดหาทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษา 
-  มี เครือข่ายในการพัฒนา
ด้านวิชาการแก่นักศึกษา 
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 
-  จัดโครงการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้กับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
- เครือข่ายความร่วมมือกับ 
อปท. / หน่วยงานอิสระ 

สำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
(วท.บ.) 
 

 

1  -  การสอนแบบบรรยาย 
-  การสอนแบบมสีื่อประกอบการบรรยาย 
-  การฝึกปฏิบัติในห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 
-  การศึกษาที่เน้นการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
-  การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ  
Internet 
-  น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยกุต์ใช้ในการเรียน
การสอน 
-  ฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
 

- อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น จั ด
กระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-  อาจารย์ผู้สอนมีสื่อการสอน
ที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
-  มี ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ กั บ
นักศึกษา 
-  มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษา  
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 

วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ (ศป.บ.)   
 

 

1  -  การสอนแบบบรรยาย  
-  ฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
-  ฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนามทัง้ใน และนอก
มหาวิทยาลยั จากสถานที่จริง 
-  การสอนแบบมสีื่อประกอบการบรรยาย 
-  การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ  
Internet 
-  น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยกุต์ใช้ในการเรียน
การสอน 

- อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น จั ด
กระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-  อาจารย์ผู้สอนมีสื่อการสอน
ที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
-  มี ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ กั บ
นักศึกษา 
-  มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษา  
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ระดับหลกัสูตร 

จ ำนวน
หลักสูตร 

 
วิธีกำรจัดกำรศึกษำ 

 
บริกำรที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้* 

-  การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้นอกสถาบนั 
-  มีการประเมินผลก่อนและหลงัเรียนมาปรับปรุง 
 

- เค รื อ ข่ า ย ค ว าม ร่ ว ม มื อ
การศึกษากับต่ างประเทศ 
(ประเทศจีน) 
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 

กำรพัฒนำสังคม (ศศ.บ.)   
 

 

1 -  การสอนแบบบรรยาย 
-  การฝึกปฏิบัติวชิาชีพระหว่างเรียน  
-  การเรียนรู้ในชุมชนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น
ฐานในการเรียนรู้ 
-  การสอนโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน   
-  การสอนแบบมสีื่อประกอบการบรรยาย 
-  การฝึกปฏิบัติในห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 
-  การศึกษาที่เน้นการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
-  การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ  
Internet 
-  น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยกุต์ใช้ในการเรียน
การสอน 
-  การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้นอกสถาบนั 
-  มีการประเมินผลก่อนและหลงัเรียนมาปรับปรุง 

-  อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น จั ด
กระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-  อาจารย์ผู้สอนมีสื่อการสอน
ที่เหมาะสมและหลากหลาย 
-  มี ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ แ ก่
นักศึกษา 
-  มี เครือข่ายในการพัฒนา
ด้านวิชาการแก่นักศึกษา 
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 
 

ภำษำจีน (ศศ.บ.) 
 

 

1 -  การสอนแบบบรรยาย 
-  ฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
-  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 
-  การสอนแบบเปดิโอกาสให้นกัศึกษาฝึกฝนและ
ใช้จริงกับอาจารย์เจ้าของภาษาจีน 
-  มีสื่อการเรียนรู้ที่เน้นด้านเทคโนโลย ี
-  นักศึกษาต้องสอบผา่นเกณฑก์ารสอบวัดระดับ
ภาษาจนี  (HSK)  หรือ TOP  โดยต้องผ่านในระดบั  
4-6 
- มีการจัดการฝึกอบรมกับเจ้าของภาษาทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

-  มีกิจกรรมนอกเวลาเรียน
โดยให้นักศึกษามาฝึกฝนกับ
อาจารย์และรุ่นพี่ 
-  มีกิจกรรมชมรมภาษาจีน
ทุกวันพุธ 
-  แน ะน าหนั งสื อต่ า งๆ ที่
เกี่ ย ว กั บ ภ า ษ า จี น   เช่ น  
โปรแกรมสนทนา  QQ  ฟัง
เพลงจีน   ดูภ าพยนต์ และ
ดาวน์โหลดภาพยนต์จีน/เพลง
จี น ก า ร ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล ที่
เก่ียวข้องจากเว็บไซต์ 
-  มีการทดสอบและเตรียมตัว
ก่อนการทดสอบวัดระดับ
ภาษาจีนจริง 
- มีการจัดการฝึกอบรมกับ
เจ้าของภาษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
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ระดับหลกัสูตร 

จ ำนวน
หลักสูตร 

 
วิธีกำรจัดกำรศึกษำ 

 
บริกำรที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้* 

ภำษำอังกฤษ (ศศ.บ.) 
 

 

1 
 
 

 -   การสอนแบบบรรยายบทเรียน 
     อิเล็กทรอนิกส์  และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 -  การสอนโดยใช้  Project based Learning   
    และ Research based Learning 
 -  ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษดว้ย 
    ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
 -  การฝึกทักษะการจัดค่ายภาษาอังกฤษ  
    (English Camp) 
-  การฝึกปฏิบัติวชิาชีพระหว่างเรียน 1 
-  การฝึกปฏิบัติวชิาชีพระหว่างเรียน 2 
-  การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา1 
-  การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2 
-  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาสื่อการเรียนการ
สอน 

- อาจารย์ผู้สอนจัด
กระบวนการ 
  เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
  เป็นส าคัญ 
- อาจารย์ผู้สอนมีสื่อการสอน
ที่ 
  เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
- เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน  
  เขียน  
- ทักษะการวิจัย  
- เน้นการศึกษาด้วยตนเอง 
 

ภำษำไทย (ศศ.บ.)   
 
 

1 -  การสอนแบบบรรยาย 
-  ฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
-  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 
-  การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้นอกสถาบนั 
-  เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ  Internet 
- เน้นเทคนิคกระบวนการคิดเคราะห์สังเคราะห์ 
- บูรณาการการเรียนการสอนกบัการบริการ
วิชาการ 
-  มีการประเมินผลก่อนและหลงัเรียนมาปรับปรุง 
 

- อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น จั ด
กระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-  อาจารย์ผู้สอนมี  สื่อการ
ส อ น ที่ เห ม า ะ ส ม อ ย่ า ง
หลากหลาย 
-  มี ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ กั บ
นักศึกษา 
-  มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษา  
- เค รื อ ข่ า ย ค ว าม ร่ ว ม มื อ
การศึกษากับต่ างประเทศ 
(ประเทศจีน) 
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 

บรรณำรักษศำสตร์และ
สำรสนเทศศำสตร์ 
(ศศ.บ.) 
 
 

1  - เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
 - เน้นการปฏิบตัิจริง 
 - ใช้การบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน 
 - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
- การสอนแบบบรรยาย 
- การฝึกปฏิบัติวชิาชีพระหว่างเรียน  
-  มีสื่อการเรียนรู้ที่เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
 

- มีห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็น
ห้องปฏิบัติการ  
- มี โรง เรี ยน เท ศบ าลและ
โรงเรียนระดับขั้นพื้นฐานเป็น
แหล่งการเรียนรู้ 
- มีห้องปฏิบัติการเป็นเอกเทศ 
- มี  ส ว ท ช .  เป็ น แ ห ล่ ง
สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ 
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ระดับหลกัสูตร 

จ ำนวน
หลักสูตร 

 
วิธีกำรจัดกำรศึกษำ 

 
บริกำรที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้* 

ระดับปริญญาโท ภาค กศ.บป. จ านวน 1 หลักสูตร 
รัฐประศำสนศำสตร์     
(รป.ม.)  
สำขำกำรปกครอง
ท้องถิ่น 
 

1  -  การสอนแบบบรรยาย 
-  ฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
-  การสอนโดยใช้วจิัยเป็นฐาน  (Research – 
based Learning) 
-  การสอนโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน  (Community – 
based Learning) 
-  การสอนโดยใชป้ัญหาเปน็ฐานในการวิเคราะห์
ปัญหาการใช้ภาษา  (Problem – based 
Learning) 
-  การสอนโดยใชโ้ครงงานในการเรียนรู้  (Project 
– based  Learning)  
-  การสอนโดยใช้การศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 

-  มีหน่วยงานเครือข่ายที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ในสภาพจริง  
เช่น  อบต., อปท.   
- มี ห นั งสื อ เฉ พ าะท า ง ให้
นักศึกษาใช้ศึกษาเพิ่มเติม 
-  มี การให้ค าป รึกษ าด้ าน
วิชาการ 
- อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น จั ด
กระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-  อาจารย์ผู้สอนมี  สื่อการ
ส อ น ที่ เห ม า ะ ส ม อ ย่ า ง
หลากหลาย 
-  มี ทุ น ก า รศึ ก ษ า  ให้ กั บ
นักศึกษา 
-  มี เครือข่ายในการพัฒนา
ด้านวิชาการแก่นักศึกษา 
-  มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษา  
- เค รื อ ข่ า ย ค ว าม ร่ ว ม มื อ
การศึกษา 
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 

 
 (2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ าแนกผู้ปฏิบัติงาน (Workforce) เป็น 2 กลุ่ม ตามตาราง OP-1  ก (3-1) 
โดยมีปัจจัยหลักที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่นต่อภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามตาราง OP-1 ก (3-2) และ
สวัสดิการที่คณะจัดให้ตามตาราง OP-1 ก (3-3) 

ตาราง OP-1 ก (3-1) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา 

วุฒิกำรศึกษำ 
 สำยผู้สอน  สำยสนับสนุน 

ข้ำรำชกำร พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

อำจำรย์ประจ ำ
ตำมสัญญำจ้ำง 

พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

พนักงำน 
รำชกำร 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

ปริญญาตรี 2 - 23 5 - - 2 
ปริญญาโท 15 22 18 - 1 - - 
ปริญญาเอก 6 1 3 - - - - 
รวม 23 23 44 2 1 - 2 
อายุคนเฉลี่ย (ปี) 49 ปี 10 เดือน 35 ปี 7 เดือน  35 ปี 7 เดือน 34 ปี 5 เดือน 30 ปี - 26 ปี 2 เดือน 
อายุ ง าน เฉ ลี่ ย 
(ปี) 

21 ปี 6 เดือน  2 ปี 4 เดือน  4 ปี 10 เดือน 2 ปี 7 เดือน 2 ปี 2 เดือน -  1 ปี 7เดือน 
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ตาราง OP-1 ก (3-2) ปัจจัยหลักที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่นต่อภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการให้
ล าดับความส าคัญโดยบุคลากรแยกตามประเภท  

ปัจจัยหลัก 

สำยผู้สอน ( x  = ค่ำเฉลี่ย) สำยสนับสนุน ( x  = ค่ำเฉลี่ย) 
ข้ำรำชกำร พนักงำน

มหำวิทยำลัย 
อำจำรย์

ประจ ำตำม
สัญญำจ้ำง 

พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

พนักงำน
รำชกำร 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

1.งานที่ท าเป็นงานที่มีเกียรติ       
น่าภาคภูมิใจ 

4.75 
(S.D.= 0.46) 

4.89 
(S.D.= 0.33) 

4.38 
(S.D.= 0.58) 

4.20 
(S.D.= 0.84) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

3.50 
(S.D.= 0.71) 

2.ได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที ่

4.63 
(S.D.= 0.52) 

4.78 
(S.D.= 0.44) 

4.46 
(S.D.= 0.59) 

4.20 
(S.D.= 0.84) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

3.50 
(S.D.= 0.71) 

3.ได้รับโอกาสให้รับผิดชอบงานที่
ส าคัญ 

4.63 
(S.D.= 0.52) 

4.56 
(S.D.= 0.73) 

4.00 
(S.D.= 0.78) 

4.40 
(S.D.= 0.55) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.งานที่รับผิดชอบมสี่วนที่ส่งเสริม
โอกาสทางความก้าวหน้า 

4.63 
(S.D.= 0.52) 

4.33 
(S.D.= 0.71) 

4.00 
(S.D.= 0.72) 

3.60 
(S.D.= 0.89) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

3.50 
(S.D.= 0.71) 

5.ได้รับการส่งเสริมให้ไปอบรม/
ประชุม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถทางวชิาชีพ 

4.00 
(S.D.= 1.20) 

4.33 
(S.D.= 0.71) 

4.00 
(S.D.= 0.78) 

4.00 
S.D.= 0.71) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

6.ได้รับโอกาสให้ไปศึกษาดูงานใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

3.75 
(S.D.= 1.49) 

4.00 
(S.D.= 1.32) 

3.04 
(S.D.= 1.12) 

3.40 
S.D.= 0.55) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

7.สวัสดิการที่ได้รบัท าให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

3.38 
(S.D.= 1.30) 

2.78 
(S.D.= .97) 

2.54 
(S.D.= 0.72) 

3.00 
S.D.= 1.00) 

3.00 
(S.D.= 0.00) 

3.00 
(S.D.= 1.41) 

8.มีสัมพันธภาพที่ดีกบัผู้ร่วมงาน 4.25 
(S.D.= 0.89)  

4.33 
(S.D.= 0.71) 

4.13 
(S.D.= 0.61) 

3.80 
S.D.= 0.84) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

3.50 
(S.D.= 0.71) 

9.มีโอกาสได้พัฒนาความก้าวหน้า
ทางสายงานทัง้สายสอนและสาย
สนับสนนุ 

4.25 
(S.D.= 0.89) 

 

4.44 
(S.D.= 0.53) 

3.79 
(S.D.= 0.66) 

3.80 
S.D.= 0.84) 

3.00 
(S.D.= 0.00) 

3.50 
(S.D.= 0.71) 

10.ได้รับโอกาสให้ไปศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก  

4.12 
(S.D.= 0.99) 

3.33 
(S.D.= 1.00) 

3.83 
(S.D.= 0.96) 

3.00 
S.D.= 0.71) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

3.00 
(S.D.= 1.41) 

11.ได้รับการสนับสนนุให้ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

4.25 
(S.D.= 0.89) 

4.11 
(S.D.= 0.78) 

3.75 
(S.D.= 0.94) 

3.20 
S.D.= 0.84) 

3.00 
(S.D.= 0.00) 

3.00 
(S.D.= 1.41) 

12.ค่าตอบแทนต าแหน่งทาง
วิชาการ 

3.63 
(S.D.= 1.19) 

3.89 
(S.D.= 0.78) 

3.21 
(S.D.= 1.18) 

2.80 
S.D.= 1.30) 

3.00 
(S.D.= 0.00) 

3.00 
(S.D.= 1.41) 

13.ได้รับการส่งเสริมให้ท า
ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร ่

3.50 
 (S.D.=1.77) 

4.00 
(S.D.= 1.00) 

3.96 
(S.D.= 0.81) 

3.00 
S.D.=1.00) 

3.00 
(S.D.= 0.00) 

3.00 
(S.D.= 1.41) 

14.มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางคณะ
จัดขึ้น 

4.50 
(S.D.= 0.76) 

4.33 
(S.D.= 0.71) 

4.13 
(S.D.= 0.61) 

4.00 
S.D.= 0.71) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

3.50 
(S.D.= 0.71) 

15.ได้รับค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานตรงตามวฒุิ และ
ประสบการณ ์

3.38 
(S.D.= 1.41) 

3.00 
(S.D.= 1.41) 

2.75 
(S.D.= 1.42) 

3.20 
S.D.= 0.84) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

3.50 
(S.D.= 0.71) 
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ตาราง OP-1 ก (3-3) สวัสดิการของบุคลากร 
สวัสดิกำรที่มหำวิทยำลัยและองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดให้ สวัสดิกำรที่คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จัดให ้

บ้านพักอาศัย/สินเชื่อเพื่อที่พักอาศัย การศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
ห้องพยาบาล/ศูนย์แพทย์ทางเลือกของมหาวิทยาลัย/สวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 

ให้โอกาสบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ตามต าแหน่งงาน 

กองทุนสวัสดิการคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ /กองทุน
ประกันสังคม 

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในคณะ 

สวัสดิการใช้ห้องประชุมเพื่อจัดเลี้ยงในงานต่างๆ กองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สนามกีฬา และสถานที่ออกก าลังกาย สวัสดิการใช้ห้องประชุมเพื่อจัดเลี้ยงในงานต่างๆ 
ทุนศึกษาต่อ ทุนสนับสนุนการท าวิจัย 
ประกันสุขภาพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  

  
 (3) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีอำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่
ส ำคัญตำมตำรำง OP-1 ก (4) 
ตาราง OP-1 ก (4) อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ 

ทรัพยำกร รำยละเอียด 
อำคำรสถำนที่  
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วยอาคารสถานที่ จ านวน 3 อาคาร  
ได้แก ่

1) อาคารเรียน 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ซึ่งเป็นอาคารหลักในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 3 ชั้น ประกอบด้วย 

- ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ส านักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนา
สังคม โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ และศูนย์
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ าคณะ และห้องประชุมส านักงานคณบดี  

- ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย ห้องพักอาจารย์
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  ห้องศาลจ าลอง ห้องสมุดกฎหมาย ห้องพักอาจารย์โปรแกรม
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ห้อง 3206) ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (ห้อง 
3207) ห้องประชุมพิกุล (3208) และห้องพักอาจารย์กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา และ  

- ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องจัดการเรียนการสอน (ห้อง 3301 3302 3305 และ
3306) และห้องประชุม (ห้อง 3303และ3304)        

2) อาคารดนตรี ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล 
      3) อาคารศิลปะ อาคารเรียน 3 ส าหรับ จัดการเรียนการสอนด้านศิลปะในแขนง
ต่างๆ เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น การจัดนิทรรศการทางด้านศิลปะ เป็นต้น 

เทคโนโลยี - ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ  CHE QA Online 
- ระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ MIS   
- Website  และ Facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- การสื่อสารด้วยระบบ E-mail  
- สื่อการเรียนการสอนและสื่อสนับสนุน  เช่น  E-learning 
- มีคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์คณะ   
- จุดเชื่อมต่อเครือข่าย  Access Point (Wireless) 
- เครื่องฉายสื่อผสม เครื่องฉายสามมิติ 
- โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBlibio Alice for windows 
-  
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ทรัพยำกร รำยละเอียด 
อุปกรณ์ - 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  จ านวน  113 เครื่อง แบ่งเป็น 

   1.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง จ านวน 64 เครื่อง (ห้องคอมพิวเตอร์ 1 จ านวน 24 
เครื่องห้องคอมพิวเตอร์ 2 จ านวน 40 เครื่อง)  

-    1.2 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จ านวน 40 เครื่อง 
-    1.3 ห้องเรียน จ านวน 9 ห้องๆ ละ 1 เคร่ือง  
- 2. เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
- 3. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  จ านวน  2  เครื่อง 
- 4. เครื่องโทรศัพท์  จ านวน 12 เครื่อง 
- 5. โทรศัพท์เคลื่อนที่  จ านวน 1 เคร่ือง 
- 6. กล้องถ่ายรูป  จ านวน  2  เคร่ือง 
- 7. กล้องวีดีโอ  จ านวน  2  เคร่ือง 
- 8. เครื่องพิมพ์  จ านวน  5 เครื่อง 
- 9. โปรเจคเตอร์ 13 เครื่อง 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและควำม
ปลอดภัยทั่วไป 

- ที่จอดรถยนต์ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา  
- ที่จอดรถยนต์บริเวณด้านหน้าและด้านหลังคณะ  
- ที่จอดรถมอเตอร์ไซต์ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา  
- ลานพิกุลส าหรับจัดกิจกรรมและจอดรถยนต์แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  
- ระบบรักษาความปลอดภัย  

 (4) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้ด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ส ำคัญ ตำม
ตำรำง OP-1 ก (5)  

ตาราง OP-1 ก (5) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ  

กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
สำระส ำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ 
ส่วนรำชกำรที่เป็นผู้ออก หรือ

เจ้ำของกฎหมำย 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

ข้อก าหนดในการจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

พระราชบญัญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  พ.ศ.2546 

บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.
2548   

แ น วท า ง ใน ก ารป รั บ ป รุ ง เก ณ ฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

ส านั กงานคณ ะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

พระราชบญัญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน 

ข้อก าหนดในการจัดการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

สภาสถาบันอุดมศึกษา 

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

ข้อก าหนดในการจัดการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ส านั กงานคณ ะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(2555-2559) 

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

ส านั กงานคณ ะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

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

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ 
 

ส านั กงานคณ ะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
สำระส ำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ 
ส่วนรำชกำรที่เป็นผู้ออก หรือ

เจ้ำของกฎหมำย 

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

ระเบียบจรรยาบรรณวิชาชีพ ส านั กงานคณ ะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

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

เกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. 

มาตรฐานการป ระ เมิ น คุณ ภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ.2553   

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ ก า ร ศึ ก ษ า 
(องค์การมหาชน)  (สมศ.) 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการด า เนิ น งานด้ านการ
ประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ด้ำนกำรวิจัย 
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  (พ.ศ.
2551-2554)   

วางนโยบายแนวทางการด าเนินงาน
วิจัย 

ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ 

แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ.2541 แนวทางในการประพฤติปฏิบัติส าหรับ
นักวิจัยทั่วไป 

ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ 

คู่มือนักวิจัย คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ แนวทางในการด าเนินงานวิจัยของ
คณะ 

คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ 

ด้านการบริหารจัดการ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

ก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด เกี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร ์

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ  2552-2553 

แนวทางที่สามารถน ามาเป็นกรอบการ
ด าเนินงานบริหารจัดการการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ 

ส านั กงานคณ ะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ  (ก.พ.ร.) 

ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 
2548 

การบริหารงบประมาณแผ่นดิน ส านักงบประมาณ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-7) 

การบริหารพัสดุ ส านักนายกรัฐมนตรี 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
2544 

การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน เพื่อติดตามประเมินผลเชิง
เปรียบเทียบแผนและผล 
 
 
 

ส านักงบประมาณ 
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กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
สำระส ำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ 
ส่วนรำชกำรที่เป็นผู้ออก หรือ

เจ้ำของกฎหมำย 

ด้ำนกำรบริหำรบุคคล 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

การบริหารงานบุคคลข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อบั งคั บ  ระ เบี ยบ  มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร พ.ศ. 2547-2556 

ข้อบังคับ ระเบียบ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

สภามหาวิทยาลัย 

 
ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร 
 (1)  ในการจัดการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงสร้างองค์กร  ตามแผนภาพ OP-1 ข (1-1)  
และโครงสร้างการบริหารตามแผนภาพ  OP-1 ข (1-2)  คณบดีเป็นผู้น าสูงสุดมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี มีคณะกรรมการ
บริหารคณะซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี  3 ฝ่าย และประธานโปรแกรมวิชา และมีคณะกรรมการประจ าคณะ         
ซึ่งประกอบด้วย คณบดี และคณะกรรมการบริหารคณะ  
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แผนภำพ OP-1 ข (1-1) โครงสร้ำงองค์กร (Organization Chart) 

 
โครงสร้ำงองค์กรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (Organization Chart)  

 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

งำนบริกำร/ธุรกำร

1. หน่วยงานสารบรรณ

2. หน่วยการประชุม

3. หน่วยเลขานุการ

4. หน่วยการเจ้าหน้าที่

5. หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

6. หน่วยประชาสัมพันธ์

7. หน่วยพัฒนาระบบราชการและประกัน  

คุณภาพการศึกษา

8. หน่วยการเงินและพัสดุ

9. หน่วยนโยบายและแผน

10. หน่วยบริการการจัดการเรียนการสอน

งำนวิชำกำรและบริกำร
กำรศึกษำ

โปรแกรมวิชำ

1. รัฐประศาสนศาสตร์

2. นิติศาสตร์

3. การพัฒนาสังคม

4. ภาษาอังกฤษ 

5. วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

6. ภาษาไทย

7. บรรณารักษศาสตร์สารสนเทศ
ศาสตร์

8. สารสนเทศภูมิศาสตร์

9. ภาษาจีน

หน่วยกิจกำรนักศึกษำ ศูนย์

1. ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
(GIS)

2. ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ

3. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

4. ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด
กฎหมาย)

5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้าน
ประชาธิปไตย

6. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
สถานศึกษา

7. ศูนย์ส่งเสริมความรู้กฎหมาย 
การเมือง การปกครอง
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โครงสร้ำงกำรบริหำร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
 

 
 
 
 
 
 

 
คณบดี 

 
รองคณบดี 

ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 

รองคณบดี 
ฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ 
หัวหน้ำศูนย์ 

1. ศูนย์สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) 
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ 
3. ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
4. ศูนย์วิทยบริการ 
(ห้องสมุดกฎหมาย) 
5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้าน
ประชาธิปไตย 
6. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
สถานศึกษา 
7. ศูนย์ส่งเสริมความรู้
กฎหมาย การเมือง การ
ปกครอง 

 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ คณะกรรมกำรบริหำรคณะ 

รองคณบดี 
ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ  บริกำร
วิชำกำร และศิลปวัฒนธรรม 

1. งานพัฒนาหลักสูตร 
2. งานพัฒนาการเรียนการ
สอน 
3. งานประเมินการสอน 
4. งานพัฒนาบุคลากรด้าน
วิชาการ 
5. งานวิจัยพัฒนาการเรียน
การสอน 
6. งานการพัฒนางานวิจัย
คณะและท้องถิ่น 
7. งานการจัดการความรู้ 
8. งานวารสารพิกุล 
 

1. ยุทธศาสตร์/โครงการ 

2. งานแผนระยะสั้นและระยะยาว 
3. งานแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. งานจัดท ารายงานประจ าปี 
5. งานก ากับและติดตามโครงการ
แผนปฏิบัติการ 
6. งานรายงานการใช้งบประมาณ
รายไตรมาส 
7. งานจัดท าค าของบประมาณ 
8. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
SAR และ กพร. 
9. งานแผนบริหารความเสี่ยง 
10. งานแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรและแผนความต้องการ
อัตราก าลังของคณะ 

11. งานตรวจสอบภายใน/
ควบคุมภายใน 
12. งานติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานผู้บรหิารคณะ 
 

1. งานส่งเสริมกิจการ
นักศึกษา 
2. งานกองทุนกู้ยืมเรียน 
3. งานทุนการศึกษา 
4. งานพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษา 
5. งานส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม, กิจการกีฬา, 
กิจกรรมเชียร์, กิจกรรม
ชุมนุม, กิจกรรมรณรงค์
ต่างๆ 
6. งานบริการวิชาการ HU
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 (2) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จ ำแนกส่วนตลำด ผู้เรียน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งควำมต้องกำร/
ควำมคำดหวังของแต่ละกลุ่มตำมตำรำง OP-1 ข (2-1) OP-1 ข (2-2) และ OP-1 ข (2-3)  

ตาราง OP-1 ข (2-1) ส่วนตลาดที่ส าคัญ และความต้องการ/ความคาดหวัง 
หลักสูตร ส่วนตลำดที่ส ำคัญ ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 

ระดับปรญิญำตรี ปรญิญำตรี 
รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 
(รป.บ.) 
 

- ภาคปกติ  
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 
- ภาค กศ.บป.  
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีภาค 
กศ.บป. (ก าแพงเพชร แม่สอด  พิจิตร) 
- เป็นผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงาน 
ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ 
เทียบเท่า 

-  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงตามสาขา 
-  ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ  
-  การได้เข้ารับบรรจุเป็นขา้ราชการ 
-  ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิหรือสูงกว่า  
-  ความก้าวหน้าของอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึน้  
-  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพงึพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสงู 
-  เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับวชิาชีพ 
-  ทุนสนับสนุนการศึกษา 
-  วุฒิของอาจารย์ผูส้อน 
-  บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

สำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
(วท.บ.) 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือ
เทียบเท่า 
 

-  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงสาขา 
-  ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ  
- ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิหรือสงูกว่า 
- ความก้าวหน้าของอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึน้ 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพงึพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสงู 
- เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ 
- บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

ภำษำไทย (ศศ.บ.)   - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 
 (ส ารวจและสร้างแบบสอบถามนักเรียน 
ชั้น ม.6 
สมัครรอบ 1 ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชน) 

-  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงตามสาขา 
-  ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ  
-  การได้เข้ารับบรรจุเป็นขา้ราชการ 
-  ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิหรือสูงกว่า  
-  ความก้าวหน้าของอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึน้  
-  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพงึพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสงู 
-  เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับวชิาชีพ 
-  ทุนสนับสนุนการศึกษา 
-  วุฒิของอาจารย์ผูส้อน 
-  บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

กำรพัฒนำสังคม (ศศ.บ.)   
 

 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 
 

-  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงตามสาขา 
-  ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ  
-  การได้เข้ารับบรรจุเป็นขา้ราชการ 
-  ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิหรือสูงกว่า  
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หลักสูตร ส่วนตลำดที่ส ำคัญ ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
-  ความก้าวหน้าของอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึน้  
-  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพงึพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสงู 
-  เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับวชิาชีพ 
-  ทุนสนับสนุนการศึกษา 
-  วุฒิของอาจารย์ผูส้อน 
-  บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู ้
- เงินเดือนขั้นต้นทีไ่ด้รับ 
- ทุนสนับสนุนการศึกษา 
- คุณวุฒิของอาจารย์ผูส้อน 
- บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู ้
- แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 
- ข้อมูลการการจัดการศึกษาในหลักสูตร

สารสนเทศศาสตร์ในสถาบนัการศึกษาอ่ืน 
วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์(ศป.บ.)   

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 
 

-  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงตามสาขา 
-  ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ  
-  การได้เข้ารับบรรจุเป็นขา้ราชการ 
-  ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิหรือสูงกว่า  
-  ความก้าวหน้าของอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึน้  
-  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพงึพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสงู 
-  เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับวชิาชีพ 
-  ทุนสนับสนุนการศึกษา 
-  วุฒิของอาจารย์ผูส้อน 
-  บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

นิติศำสตร์ (น.บ.) 
 

ภาคปกติ  
-  นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศกึษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัด
ก าแพงเพชร  
ภาค กศ.บป.  
- ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี และ
ยังไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

-  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงตามสาขา 
-  ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ  
-  การได้เข้ารับบรรจุเป็นขา้ราชการ 
-  ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิหรือสูงกว่า  
-  ความก้าวหน้าของอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึน้  
-  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพงึพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสงู 
-  เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับวชิาชีพ 
-  ทุนสนับสนุนการศึกษา 
-  วุฒิของอาจารย์ผูส้อน 
- รับทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ชื่อเสียง ผลงาน  ความโดดเด่นทางดา้น
วิชาการของโปรแกรมวิชา 

- บริการที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
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หลักสูตร ส่วนตลำดที่ส ำคัญ ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
ภำษำอังกฤษ (ศศ.บ.) 
 

ภำค ปกติ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 
 
ภำค กศ.บป. 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

- การแนะแนวการศึกษา 
- ข้อมูลและความมั่นใจเกี่ยวกับอนาคตและ

การศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
-  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงตามสาขา 
-  ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ  
-  การได้เข้ารับบรรจุเป็นขา้ราชการ 
-  ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิหรือสูงกว่า  
-  ความก้าวหน้าของอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึน้  
-  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพงึพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสงู 
-  เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับวชิาชีพ 

บรรณำรักษศำสตร์และ
สำรสนเทศศำสตร์ (ศศ.บ.) 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือ
เทียบเท่า 
 

-  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงตามสาขา 
-  ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ  
-  การได้เข้ารับบรรจุเป็นขา้ราชการ 
-  ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิหรือสูงกว่า  
-  ความก้าวหน้าของอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึน้  
-  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพงึพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสงู 
-  เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับวชิาชีพ 

ภำษำจีน (ศศ.บ.) - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 
- รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างประเทศทีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้  และ
ต้องส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า 

-  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงตามสาขา 
-  ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ  
-  การได้เข้ารับบรรจุเป็นขา้ราชการ 
- เงินเดือนขั้นต้นทีไ่ด้รับหลังจบการศึกษา 
-  ความก้าวหน้าของอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึน้  
-  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพงึพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสงู 
-  เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับวชิาชีพ 
- เครือข่ายความร่วมมือกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  
- ทุนสนับสนุนการศึกษา  การอบรมใน

ประเทศและตา่งประเทศ 
- วุฒิของอาจารย์ผูส้อน 
บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู ้
- การเปรียบเทียบข้อมูลหลักสูตรกับ
มหาวิทยาลยัที่มีชื่อเสียงอ่ืนๆ 
- มีความรู้/ทักษะที่จ าเปน็ต่อการท างาน  และ
สอบผ่านการวัดระดบัภาษาจนี HSK หรือ 
TOP ระดับ 4-6 
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หลักสูตร ส่วนตลำดที่ส ำคัญ ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
ระดับปรญิญำโท 
รัฐประศำสนศำสตร์    
(รป.ม.) 
สำขำกำรปกครองท้องถิ่น 

- ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า ที่ท างานในส่วนองค์กร
ปกครองท้องถิ่นซึ่งท าความร่วมมือทาง
วิชาการ กับคณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์   

 
 

-  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงตามสาขา 
-  ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ  
-  การได้เข้ารับบรรจุเป็นขา้ราชการ 
-  ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิหรือสูงกว่า  
-  ความก้าวหน้าของอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึน้  
-  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพงึพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสงู 
-  เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับวชิาชีพ 
 

 
ตำรำง OP-1 ข (2-2) ประเภทผู้เรียน และควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 

หลักสูตร ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
ระดับปริญญำตรี 
รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 
(รป.บ.) 
  

-  จบการศึกษาตามก าหนดเวลา 
-  มีความรู้/ทักษะที่จ าเปน็ต่อการท างาน   
-  ได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเปน็ข้าราชการ 
-  มีความรู้ความสามารถและเปน็ที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน 

บรรณำรักษศำสตร์และ
สำรสนเทศศำสตร์ (ศศ.บ.) 

-  จบการศึกษาตามก าหนดเวลา 
-  มีความรู้/ทักษะที่จ าเปน็ต่อการท างาน   
-  สามารถประกอบอาชีพรับราชการได้ 
- ได้รับการพัฒนาคุณวุฒไิปสู่การบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ข้าราชการ 
-  มีความรู้ความสามารถและเปน็ที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน 
- สามารถประกอบอาชีพดา้นสารสนเทศศาสตร์หรือบรรณารักษศาสตร์ในระดบัอาเซียนได้ 

ภำษำไทย (ศศ.บ.)   -  จบการศึกษาตามก าหนดเวลา 
-  มีความรู้/ทักษะที่จ าเปน็ต่อการท างาน   
-  ได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเปน็ข้าราชการ 
-  มีความรู้ความสามารถและเปน็ที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน 

กำรพัฒนำสังคม (ศศ.บ.)   -  จบการศึกษาตามก าหนดเวลา 
-  มีความรู้/ทักษะที่จ าเปน็ต่อการท างาน   
-  ได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเปน็ข้าราชการ 
-  มีความรู้ความสามารถและเปน็ที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน 
 

วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
(ศป.บ.)   

-  จบการศึกษาตามก าหนดเวลา  
-  มีความรู้/ทักษะที่จ าเปน็ต่อการท างาน   
-  ได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเปน็ข้าราชการ 
-  มีความรู้ความสามารถและเปน็ที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน 

นิติศำสตร์ (น.บ.) 
  

 ภาคปกติ  
- จบการศึกษาตามก าหนดเวลา ภายใน 3 ปีคร่ึง 
- บัณฑิตได้ท างานเก่ียวกับกฎหมาย เช่น นิติกร ภายใน 1 ปี    
ภาค กศ.บป. 
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หลักสูตร ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
- จบการศึกษาตามก าหนดเวลา 
-  มีความรู้/ทักษะที่จ าเปน็ต่อการท างาน   
-  ได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเปน็ข้าราชการ 
-  มีความรู้ความสามารถและเปน็ที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน 

สำรสนเทศภูมิศำสตร์ (วท.บ.) -  จบการศึกษาตามก าหนดเวลา 
-  มีความรู้/ทักษะที่จ าเปน็ต่อการท างาน   
-  ได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเปน็ข้าราชการ 
-  มีความรู้ความสามารถและเปน็ที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน 

บรรณำรักษศำสตร์และ
สำรสนเทศศำสตร์ (ศศ.บ.) 

-  จบการศึกษาตามก าหนดเวลา 
-  มีความรู้และทักษะที่จ าเปน็ตอ่การประกอบอาชีพ  
- มีอาชีพรองรับหลังจบการศึกษา 
- ได้รับการยอมรับในฐานะเป็นผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ภำษอังกฤษ (ศศ.บ.) 
 

-  จบการศึกษาตามก าหนดเวลา 
-  มีงานท าเมื่อจบการศึกษา  
-  ได้รับค่าตอบแทนและสวสัดิการทัดเทียมหรือมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานในตลาดแรงงาน 
-  สิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรสนับสนนุการศึกษาเชน่คอมพิวเตอร์และ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ีมาตรฐาน 
-  ได้รับการปฏบิัติจากอาจารย์  เจ้าหน้าที่ และผูบ้ริหารอย่างเป็นธรรม 
-  เงินทุนสนับสนนุการศึกษา 
-  มีความรู้/ทักษะที่จ าเปน็ต่อการท างาน   
-  ได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเปน็ข้าราชการ 
-  มีความรู้ความสามารถและเปน็ที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน 

ภำษำจีน (ศศ.บ.) -  จบการศึกษาตามก าหนดเวลา 
-  มีความรู้/ทักษะที่จ าเปน็ต่อการ 
-  ได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเปน็ข้าราชการ 
-  มีความรู้ความสามารถและเปน็ที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน 

ระดับปรญิญำโท  
รัฐประศำสนศำสตร์ (รป.ม.) 
สำขำกำรปกครองท้องถิ่น 

-  จบการศึกษาตามก าหนดเวลา 
-  มีความรู้/ทักษะที่จ าเปน็ต่อการท างาน   
-  ได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเปน็ข้าราชการ 
-  มีความรู้ความสามารถและเปน็ที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน 

  
ตำรำง OP-1 ข (2-3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ และควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง  
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 

นักศึกษา -  มีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา 
-  มีทุนการศึกษาให้ระหว่างเรียน 
-  มีสวัสดิการหอพักภายในมหาวิทยาลัย 

ผู้ปกครอง -  มีเครือข่ายผู้ปกครอง 
-  ทุนช่วยเหลือการศึกษา 
-  บุตร/ธิดาเรียนจบตามเวลาทีก่ าหนดในหลักสูตร 
-  มีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
-  สวัสดิการหอพักภายในมหาวทิยาลัยที่มีความปลอดภัยและ   
   เพียงพอต่อความต้องการ 
-  ได้รับข้อมูลข่าวสารจากคณะอยู่เสมอ 
-  ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของบุตร  ธิดา 
-  ต้องการให้เรียนจบในเวลาทีก่ าหนด 
-  ต้องการหอพักภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่เพียงพอ/และอาจารยป์ระจ าหอพักดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 

ผู้ใช้บัณฑิต  -  ได้บัณฑิตสามารถปฏิบตัิงานได้ตามความต้องการขององค์กร 
-  ทักษะการใช้ภาษาตา่งประเทศ/คอมพิวเตอร์ 
-  บัณฑิตมีความเป็นผู้น า  
- ได้บัณฑิตที่มีภาวะผูน้ า 
- ได้บัณฑิตที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย ์ขยันอดทน  
- ได้บัณฑิตที่ด าเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง 
- ได้บัณฑิตที่มีทักษะในการแก้ปัญหา 

ศิษย์เก่ำ -  บริการข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
-  เพิ่มพูนประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่ศิษย์เก่า 
-  ชมรมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
-  ได้รับข้อมูลข่าวสารจากคณะสม่ าเสมอ 

สถำนศึกษำ/หน่วยงำนที่ส่ง
นักศึกษำเข้ำมำศึกษำต่อ 

-  การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน 
-  การแนะแนวการเข้าศึกษาตอ่ 
-  นักเรียนสอบผา่นการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

ให้ทุนการศึกษา -  ผลการเรียน/ความประพฤติ/การเข้าร่วมกิจกรรมในระดับโปรแกรมวิชา    
   คณะ มหาวิทยาลัย  
-  ข้อมูลสถานทีป่ฏิบัติงานหลงัจบการศึกษา 
-  การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
-   ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ผู้ให้ทุนวิจัย -  ผู้รับทุนท าตามสัญญา 
-  ผลการวิจัยได้น าไปเผยแพร่ ตีพิมพ์ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้ 

ชุมชนท้องถิ่นในเขตบริการของ
คณะ/มหาวิทยาลัย 

- ความรู้ที่ชุมชนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
- เป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาสถาบนั ชุมชน และพัฒนาอาชีพในทอ้งถิ่น 
- สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านวชิาการ 
- เพิ่มมูลค่าของผลผลิตในท้องถิน่ 

 
(3) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จ ำแนกคู่ควำมร่วมมือ ผู้ส่งมอบ รวมทั้งบทบำทที่เกี่ยวข้องกันตำม

ตำรำง OP-1 ข (3-1) 

ตำรำง OP-1 ข (3-1) คู่ควำมร่วมมือ บทบำทที่เกี่ยวข้อง ข้อก ำหนดในกำรปฏิบตัิงำนร่วมกัน และช่องทำงกำรสื่อสำร 
กลุ่ม/ประเภท บทบำทที่เกี่ยวข้อง ข้อก ำหนดในกำรปฏิบตัิงำน

ร่วมกัน 
ช่องทำงกำรสื่อสำร 

process innovation 
พันธมิตร (ข้อตกลง ผูกพัน MOU) 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

-  กระบวนการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ  CU-TEP 

-   -  มีข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ  

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท ์
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กลุ่ม/ประเภท บทบำทที่เกี่ยวข้อง ข้อก ำหนดในกำรปฏิบตัิงำน
ร่วมกัน 

ช่องทำงกำรสื่อสำร 
process innovation 

 Chulalongkorn  University  
Test  of  English  Proficiency  
(CU-TEP)  โดยให้อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ร่วมกับศนูย์ภาษา  
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  
เป็นเครือข่ายศูนย์ทดสอบ
ภาษาอังกฤษ   
CU-TEP  ให้กับนักศึกษา 

-  จดหมาย 
-  เว็บไซต์
ประชาสัมพนัธ ์
-  E-mail 
 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- จัดโครงการกิจกรรม
ร่วมกัน 

- เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
- น าเสนองานวจิัย 
- จัดนิทรรศการ
ศิลปะไทย - จีน 

- มีงบประมาณที่ใช้ร่วมกนั 
 

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

ส านักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

- ให้ความร่วมมือด้านการ
เรียนรู้ทั้งเป็นผูส้อน 
วิทยากร 
- เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
หรือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

-  - มีการลงนามความร่วมมือ 
(MOU) ร่วมกัน 
- สนับสนนุงบประมาณ บุคลากร 

และทรัพยากรการเรียนรู ้

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท ์
-  การประสานงาน
ส่วนบุคคล 
-  E-mail 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

- นักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต  สาขาการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่จังหวัด
ก าแพงเพชร สุโขทัย  
และตาก จบการศึกษา 
ภายใน 3 ปี  
 

- นักศึกษาเรียนตาม
หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต  สาขาการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

- ร่วมมือและให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และบุคลากรของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นในหลักสูตร
ปริญญาตรี ทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สาขาการ
ปกครองท้องถิ่น 
- มหาวิทยาลยัราชภัฏ

ก าแพงเพชร เป็นผู้รบัผิดชอบ
ด าเนินการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนปริญญาตรีทางดา้นรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สาขาการ
ปกครองท้องถิ่น พร้อมทั้ง
อนุมัติปริญญาบัตรให้แก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาโดยการ
สนับสนนุงบประมาณจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ปรึกษาหารือร่วมกันกับกรม

-  หนังสือราชการ 
- การประชุม 
-  โทรศัพท ์
-  เว็บไซต ์
- ประชาสัมพนัธ ์
-  E-mail 
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กลุ่ม/ประเภท บทบำทที่เกี่ยวข้อง ข้อก ำหนดในกำรปฏิบตัิงำน
ร่วมกัน 

ช่องทำงกำรสื่อสำร 
process innovation 

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
- บริหารจัดการเรียนการสอน

เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผล โดย
คณะกรรมการอ านวยการ และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตลอดจนเจ้าหนา้ที่ของ
หน่วยงานทั้งสองต้องตดิต่อ
ประสานงานร่วมกัน  
- การควบคุมคุณภาพ  และ

มาตรฐานการศึกษาจะ
ด าเนินการภายใต้ค าแนะน าของ
คณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

Honghe University 
(China)   
 

- กระบวนการผลิต  การ
พัฒนาคณาจารย์และ
นักศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสม 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ด้านศิลปะวฒันธรรม 
- อบรม และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

-  หน่วยบริการ
วิชาการ 
-   แหล่งฝึกอบรม 
- นักศึกษา/
บุคลากร 
แลกเปลี่ยน ได้
ศึกษา ศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างสองสถาบัน 

- มีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลยัโดยโปรแกรมวิชามี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
คณาจารย์ในการท างานวิจยั การ
เรียนการสอน และแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในการฝึกอบรม    
 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท ์
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต์
ประชาสัมพนัธ ์
-  E-mail 
 

Baise University 
(China)   

- กระบวนการผลิต  การ
พัฒนาคณาจารย์และ
นักศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสม 

-  หน่วยบริการ
วิชาการ 
-   แหล่งฝึกอบรม 

- มีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลยัโดยโปรแกรมวิชามี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในการฝึกอบรม    

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท ์
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต์
ประชาสัมพนัธ ์
-  E-mail 

Taipei Municipal 
University of 
Education 
(Taiwan) 

- กระบวนการผลิต  การ
พัฒนาคณาจารย์และ
นักศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสม 

-  หน่วยบริการ
วิชาการ 
-   แหล่งฝึกอบรม 

- มีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลยัโดยแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในการฝึกสอนหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ    

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท ์
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต์
ประชาสัมพนัธ ์
-  E-mail 

National Taiwan 
Normal University 
(Taiwan)  

- กระบวนการผลิต  การ
พัฒนาคณาจารย์และ
นักศึกษาให้มีคุณภาพ

-  หน่วยบริการ
วิชาการ 
-   แหล่งฝึกอบรม 

- มีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลยัโดยโปรแกรมวิชามี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท ์
-  จดหมาย 
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กลุ่ม/ประเภท บทบำทที่เกี่ยวข้อง ข้อก ำหนดในกำรปฏิบตัิงำน
ร่วมกัน 

ช่องทำงกำรสื่อสำร 
process innovation 

และมาตรฐานที่เหมาะสม คณาจารย์ในการท างานวิจยั การ
เรียนการสอน และแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในการฝึกอบรม    

-  เว็บไซต์
ประชาสัมพนัธ ์
-  E-mail 

Universitas of 
Padjaran (UNPAD) 
ประเทศอินโดนีเซีย 

- เพื่อสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันในด้าน
วิชาการ การท าวิจัย การ
แลกเปลี่ยนของอาจารย์ - 
นักศึกษา รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนทางดา้น
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 บันทึกความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยัและและคณะที่มี
สาขาดา้น มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยใน
กลุ่มประเทศอาเซียน โดยคณะ
มนุษยศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ได้ท าบันทกึ
ความตกลงร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัในประหเทศ
อินโดนีเซียกับมหาวทิยาลัย 
Universitas of Padjaran 
(UNPAD) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่
เปิดหลักสูตรหลากหลายสาขา 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557  

- หนังสือราชการ 
- เว็บไซต ์
-  E-mail 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

- ก าหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- จัดสรรงบประมาณ
สนับสนนุ 
- จัดสรรอัตราก าลัง
ผู้ปฏิบัตงิานในหน่วยงาน 
- จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยี สนับสนนุ 

-  นโยบายการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

ด าเนินงานตามบทบาทหนา้ที่ ซึง่
ก าหนดไว้ในโครงสร้างการ
บริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
 

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

คณะภายใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

-  บันทึกความร่วมมือ
ด้านการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบนั 
 
 

 -  จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระหว่างคณาจารย์หรือบุคลากร
หรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 
-  จัดการประชุมคณาจารย์หรือ
บุคลากรหรือนักศึกใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร  
ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย  (โดย
สถาบนัที่มีความพร้อมในการเปน็
เจ้าภาพ)  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
หลักประกันคุณภาพการศึกษา) 
-  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท ์
- จดหมาย 
- เว็บไซต์
ประชาสัมพนัธ ์
- E-mail 
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กลุ่ม/ประเภท บทบำทที่เกี่ยวข้อง ข้อก ำหนดในกำรปฏิบตัิงำน
ร่วมกัน 

ช่องทำงกำรสื่อสำร 
process innovation 

ข้อมูล  ความรู้  ในด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระหว่างคณะใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร
ร่วมกัน 
-  จัดให้มีการเยี่ยมเยือนระหว่าง
คณะเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างกัน 
-  ร่วมมือกันจัดกิจกรรมอ่ืนๆ  
ตามที่สมาชิกเครือข่ายเป็นสมควร 
-  การจัดกิจกรรมอบรมเสริม
ทักษะด้านต่างๆ แก่คณาจารย์  
และนักศึกษา 

สน.ประกันคุณภาพ
การศึกษา มรภ.กพ 

-  ประสานดา้นการ
ประกันคุณภาพ 
-  ส่งเสริมสนบัสนุน 
กิจกรรม เป็นที่ปรึกษา 
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-  คู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน  
ภายนอก 

-  การจัดการความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
-  การให้ค าปรึกษาด้านการ
ประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท ์
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต์
ประชาสัมพนัธ ์
-  Email 

คู่ควำมร่วมมือ  
รัฐบาลเกาหล ี - ขออาสาสมัครสอน

ภาษาเกาหลี 
 ผู้ประสานงานจากรัฐบาลเกาหลี 

 
- หนังสือราชการ 
- ผ่าน สนง.ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ความ
ร่วมมือไทย เกาหลี 
- การประชุม 
- โทรศัพท ์
- เว็บไซต ์
- อีเมล์ 

ส านักงานจดัหางาน
จังหวัดก าแพงเพชร 

จัดตลาดแรงงาน -  - จัดตลาดแรงงานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร   
- ส่งข้อมูลประกาศรับสมัครงาน
ให้มหาวิทยาลัย คณะ 
ประชาสัมพนัธ์ /เผยแพร่ข่าว
ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ได้รับทราบ 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท ์
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต์
ประชาสัมพนัธ ์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
จังหวัดก าแพงเพชร 
(ศตส.จ.กพ.) 

จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพ
ติด 

-  - ให้งบประมาณจดักิจกรรม 
- สรุปรายงานต่อหน่วยงานต้น
สังกัด 
- จัดนิทรรศการ  ในระดับจงัหวัด 
 

- ค าสั่ง 
- ประชุม 
-  หนังสือราชการ 
- โทรศัพท ์
- E-mail 
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กลุ่ม/ประเภท บทบำทที่เกี่ยวข้อง ข้อก ำหนดในกำรปฏิบตัิงำน
ร่วมกัน 

ช่องทำงกำรสื่อสำร 
process innovation 

สถาบนัวิจัย  ส่งเสริมสนบัสนุนระบบ
และกลไกการท าวิจัย 
(งบประมาณแผน่ดนิของ
มหาวิทยาลยั) 

-  กฎระเบียบงานวิจัย  - หนังสือราชการ 
- รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั 
- การประชุม 
- โทรศัพท ์
- เว็บไซต ์
- อีเมล์ 

สถาบนั/องค์กร/
หน่วยงานที่รับฝึก
ปฏิบัติงาน 

กระบวนการจัดการเรียน
การสอน(การเรียนการ
สอนและฝึกปฏิบัติทีส่ร้าง
ความหลากหลายใน
ประสบการณ์และทักษะ) 

การพัฒนาการเรียน
การสอน 

บทบาทหนา้ที่ของนักศึกษา - ติดต่อโดยตรงทาง
โทรศัพท์/โทรสาร/
จดหมาย/จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส านัก สถาบนั 
มรภ.กพ. 

- -  -  -  

โรงเรียนเทศบาลใน
จังหวัดก าแพงเพชร  

- พัฒนาบุคลากรด้าน
บรรณารักษ์ผู้ปฏบิัติงาน
ห้องสมุด 
- ส่งเสริมการอ่าน 
- การพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 

- หลักสูตรการ
อบรมครู
บรรณารักษ์
ผู้ปฏิบัตงิาน
ห้องสมุด 
- รูปแบบกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

- มีข้อตกลงความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
- มีคู่มือการปฏิบัติงานร่วมกัน 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท ์
-  การประสานงาน
ส่วนบุคคล 
-  E-mail 
 

หน่วยวิทยบริการ
วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ วัดพระ
บรมธาต ุ

- เป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์และ
กิจกรรมด้าน
บรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ 
- พัฒนาบุคลากรด้าน

ห้องสมุด 
- อบรมและให้ความรู้การ

ใช้โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัต ิ

-  - มีข้อตกลงความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
- มีแนวการปฏิบัตงิานร่วมกัน 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท ์
-  การประสานงาน
ส่วนบุคคล 
 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- แหล่งฝึกปฏิบัติของ
หลักสูตรสารสนเทศ
ศาสตร ์
- แหล่งทรัพยากร
สนับสนนุการเรียนการ
สอน 
- แหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

- โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ 
(OpenBiblio) 

- สนับสนนุสถานที่ บุคลากร
อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท ์
-  การประสานงาน
ส่วนบุคคล 
-  E-mail 
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กลุ่ม/ประเภท บทบำทที่เกี่ยวข้อง ข้อก ำหนดในกำรปฏิบตัิงำน
ร่วมกัน 

ช่องทำงกำรสื่อสำร 
process innovation 

ส านักวิทยบริการและ
สารสนเทศในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับอุดมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- แหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
- แหล่งศึกษาดูงาน 
- พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 

- - -  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท ์
-  การประสานงาน
ส่วนบุคคล 
-  E-mail 
 

เทศบาลต าบลลาน
กระบือ 

- ส่งเสริมการอ่าน รูปแบบการจัด
กิจกรรมส่งเสริม

การอ่าน 

 - -  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท ์
-  การประสานงาน
ส่วนบุคคล 
-  E-mail 

 
2.  สภำวะกำรณ์ขององค์กร 
 ก.  สภำพด้ำนกำรแข่งขัน 
 (1)(2) เนื่องจากข้อมูลผลการด าเนินการที่ใช้ในการเปรียบเทียบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังมี
ข้อจ ากัด ท าให้การจัดล าดับการแข่งขันค่อนข้างมีอุปสรรค อย่างไรก็ตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ความส าคัญ
ในการแข่งขันในประเด็นศักยภาพของอาจารย์  คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี  การบริการวิชาการและการประกันคุณภาพ
ตามตาราง OP-2 ก(1) 
 
ตาราง  OP-2 ก(1)  สภาพการแข่งขันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรกับคู่แข่ง 

ประเด็นทีใ่ห้ควำมส ำคัญ คู่แข่ง/ประเด็นกำร
เปรียบเทียบ 

ผลกำรด ำเนินงำนใน
ปัจจุบัน 

ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ 

1.  ศักยภำพของคณำจำรย์ 
1.1  ความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์มรภ.สวนดุสิต 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มรภ.
ก าแพงเพชร 

4.58 
 

4.38 

-  นโยบายของผูบ้ริหาร 
-  นโยบายดา้นผู้ปฏิบตัิงาน 
-  การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่อง 
การประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

1.2  อาจารย์มีต าแหน่ง
ทางวชิาการ/หรือคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มรภ.พิบูล
สงคราม 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์มรภ.
ก าแพงเพชร 

1.91/3.24 
 
 

11.25/12.26 

-  ประกาศว่าดว้ยภาระงานและเป้าหมายทีช่ัดเจน
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
-  การให้ทุนสนับสนนุการท าผลงานทางวชิาการ
และการศึกษาต่อ 
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ประเด็นทีใ่ห้ควำมส ำคัญ คู่แข่ง/ประเด็นกำร
เปรียบเทียบ 

ผลกำรด ำเนินงำนใน
ปัจจุบัน 

ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ 

1.3  การวิจัยบูรณาการ 
การเรียนการสอนและ
การให้บริการทางวิชาการ
และการน าไปใช้
ประโยชน ์
- คณะมีงานวิจัยและ

ผลงานสรา้งสรรค์ได้รับ
การเผยแพร่ใน
ระดับชาติ  บุคลากร
ได้รับเชิญให้เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิระดบัชาติ  

- คณะมีผลงานวจิัย การ
บริการวิชาการด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น ใน
ระดับชาต ิ

 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มรภ.ล าปาง 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์มรภ.
ก าแพงเพชร 

5.00 
 

5.00 
 

-  การมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญทั้งภายในและ
ภายนอก 
-  การก าหนดขอบข่ายและภาระงานของคณาจารย์
รุ่นใหม่ที่ต้องท าวิจัย 
-  มีทุนสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
-  มีเครือข่ายในการท างานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  คุณภำพของบัณฑิตระดับปริญญำตรี 
2.1  การบ่มเพาะและ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์แก่นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์มรภ.สวนดุสิต 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์มรภ.
ก าแพงเพชร 

4.29 
 

4.75 

-  การก าหนดแผนพฒันานักศึกษา 
-  ประกาศข้อก าหนดการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 
-  ประกาศเกียรติคุณยกย่องนักศึกษาดีเด่น 
-  การให้ทุนสนับสนนุนักศึกษา 
-  การจัดสรรงบประมาณพฒันานักศึกษา 
-  มีสมุดกิจกรรมบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมและ
เป็นเงื่อนไขในการผา่นก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

2.2  ผลการสอบวัด
ประมวลความรู้นักศึกษา 

- 
 
 
 

นักศึกษาสามารถใช้
ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสารไดห้ลาย
ภาษา 
ปี 2555 นักศึกษา
โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ 
3 ภาษา คือ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
และภาษาเกาหล ี

-  การสอบประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  
คอมพิวเตอร์ และวิชาเอกก่อนส าเร็จการศึกษา 
-  ประกาศและข้อก าหนดการสอบประมวลความรู้
วิชาเอก  ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ 
-  กิจกรรมการพัฒนาและเตรียมความพร้อมก่อน
สอบประมวลความรู ้
- ความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 
- ศักยภาพ/ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 
 

2.3  การมีงานท าของ
บัณฑิต 
 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์มรภ.
ก าแพงเพชร 

73.63/3.68 - แผนพัฒนาคุณลักษณะบันฑิตจ าแนกตาม
สาขาวชิา 
-  มีงบประมาณสนับสนนุการด าเนินงานตามแผน 
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ประเด็นทีใ่ห้ควำมส ำคัญ คู่แข่ง/ประเด็นกำร
เปรียบเทียบ 

ผลกำรด ำเนินงำนใน
ปัจจุบัน 

ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ 

 -  มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพก่อน
ส าเร็จการศึกษา 

3.  การบริการวิชาการ 
3.1  ความเชี่ยวชาญใน
การให้บริการวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
มรภ.ก าแพงเพชร 

5.00 -  คณาจารย์และนักศึกษามีความรู้ความสามารถใน
การถ่ายทอดประสบการณ์และการจัดการเรียนการ
สอนตามสาขาวชิา 
-  คณาจารย์และนักศึกษามีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่
ชุมชน/ท้องถิ่น 
 -  การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การจัด
กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน/ท้องถิ่นจากรุ่นพี่
สู่รุ่นน้องที่มีอย่างต่อเนื่อง 

4.  กำรประกันคุณภำพ 
4.1  ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์มรภ.สวนดุสิต 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์มรภ.
ก าแพงเพชร 

4.76 
 
 

4.61 

-  ผลการด าเนนิงานที่มีการพัฒนาและมีกิจกรรม
การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
-  ความมุ่งมั่น  ความร่วมมือ  ร่วมใจของบุคลากร 
-  มีความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างคณาจารย์และ
นักศึกษา   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4.2  ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์มรภ.
ก าแพงเพชร 

4.34 -  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
จากบุคลากรภายในคณะ 

  
ตำรำง OP-1 ข (3-2) ผู้ส่งมอบ บทบำทที่เกี่ยวข้อง ข้อก ำหนดในกำรปฏิบัตงิำนร่วมกัน และช่องทำงกำรสื่อสำร 

กลุ่ม/ประเภท บทบำทที่เกี่ยวข้อง ข้อก ำหนดในกำรปฏิบตัิงำน
ร่วมกัน 

ช่องทำงกำรสื่อสำร 
process innovation 

มหาวิทยาลยั   
ราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

- ก าหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- จัดสรรงบประมาณ
สนับสนนุ 
-จัดสรรอัตราก าลัง
ผู้ปฏิบัตงิานในหน่วยงาน 

-  นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 

ด าเนินงานตามบทบาทหนา้ที่ 
ซึ่งก าหนดไว้ในโครงสร้างการ
บริหารงานคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชา
สารสนเทศศาสตร ์

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

คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

- ก าหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- จัดสรรงบประมาณ
สนับสนนุ 

-  นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

ด าเนินงานตามบทบาทหนา้ที่ 
ซึ่งก าหนดไว้ในโครงสร้างการ
บริหารงานของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
 

หนังสือราชการ 
-รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั/
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั 

HU
SO



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
                                                     (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)    

 

39 

กลุ่ม/ประเภท บทบำทที่เกี่ยวข้อง ข้อก ำหนดในกำรปฏิบตัิงำน
ร่วมกัน 

ช่องทำงกำรสื่อสำร 
process innovation 

-จัดสรรอัตราก าลัง
ผู้ปฏิบัตงิานในหน่วยงาน 
- จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยี 
สนับสนนุ 

-การประชุมโปรแกรม
วิชา 
-โทรศัพท ์
-เว็บไซต ์
- E-Mail 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- สนับสนนุ 
วัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี  

โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ  
Alice for window 
Liberty 

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท ์
-  การประสานงานส่วน
บุคคล 
-  E-mail 

ส านักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ(สวทช.) 

- สนับสนนุบุคลากร 
และทรัพยากรการเรียน
การสอน 

โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ 
(OpenBiblio) 

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท ์
-  การประสานงานส่วน
บุคคล 
-  E-mail 

ข. ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญตามตาราง OP-2 ข (1)  
ตาราง OP-2 ข (1) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ  

พันธกิจ ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
การเรียนการสอนและการ
วิจัย 

1. อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก/หรือต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

-  การสนับสนนุจากผูบ้ริหารทั้งในระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย 

2. การวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ
การให้บริการทางวิชาการ 

-  การเรียนรู้และหนุนเสริมจากที่ปรึกษาที่เปน็
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 

3. การเผยแพร่ผลงานวจิัย  และการน าไปใช้
ประโยชน ์

-  การก าหนดภาระงานและเป้าหมายในการผลิต
ผลงานวิจัยและการตีพิมพท์ี่ชัดเจนของ
คณาจารย์  (พนักงานมหาวิทยาลัย) 

4. อาจารย์มีผลงานทางวชิาการด้านภาษา - มีฐานข้อมูลงานวิจัย 
- ทุนสนับสนุนงานวิจัย 

5. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
 

- ได้รับการสนับสนนุจาก มหาวทิยาลัย 
- นโยบายประชาคมอาเซียนของรัฐบาล 
- ประเทศเมียนมาร์เป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชดิ 
- มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร มสี่วนพฒันาพืน้ทีใ่น
เขตเศรษฐกิจชายแดน  จ.ตาก 

การบริการวิชาการ 1. ความเชี่ยวชาญโดยการจัดกจิกรรมบริการ
วิชาการ 

-  ชุมชน ท้องถิ่น ต้องการพัฒนาคุณภาพชวีิต
โดยใช้กิจกรรมบริการวิชาการ  
-  งบประมาณสนับสนนุการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ 

2. การมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นทีจ่ังหวัด
ก าแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคยีง  

-  มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นทีจ่ังหวัด
ก าแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคยีง 
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พันธกิจ ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
การประกันคุณภาพ
การศึกษา  

ศึกษา และจ าน าเกณฑ์ EdPEx  และ AUNQA 
มา ใช้ ใน ก ารด า เนิ น งาน ป ระกั น คุณ ภ าพ
การศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  

มีหน่วยงานต้นแบบน าร่อง คือ ส านักประกัน
คุณ ภาพการศึ กษ า  มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร  

 
 ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร   
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพและแนวทางการเรียนรู้ของหน่วยงานเพื่อให้เกิด    
ผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทาง ADLI และ LeTCI ดังต่อไปนี้  
 
ตาราง OP-2 ค (1) แนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

หัวข้อ วิธีกำร 
หลักการพัฒนาองค์กรไปสู่องคก์รแห่ง
ความเป็นเลิศ HPO (Hight 
Performance Organization) 

1.  บุคลากรภายในคณะมสี่วนรว่ม   
2.  ยึดผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก   
3.  ลูกค้า  (ผู้เรียน)  เป็นส าคัญ   
4.  เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม   
5.  มีจิตส านึกในการท างานเปน็ทีม 

Performance Management  
กำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำน 

   กระบวนการที่ เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารและการกระท าที่ เกี่ ยวข้องกับ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่วางไว้ผู้น าองค์กรใช้รูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  360  องศา (360 Degree  Feedback) ของบุคลากร  
ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการประเมินผลการท างานซึ่งใช้ผลจากหลายๆ แหล่งประกอบ
เข้าด้วยกัน กระบวนการประเมินผลงานแบบ 360 องศา สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การวางแผน (Planning)  
2. การทดลองน าร่องเพื่อพัฒนาระบบ (Piloting)  
3. การน าแผนมาปฏบิัติ (Implementation)  
4. ข้อมูลป้อนกลับจากผลการปฏิบัติงาน (Feedback)  
5. การทบทวน/ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง (Review) 

(ใช้วงจร PDCA) ในการด าเนนิงาน  
P : การวางแผนกลยทุธ ์

มีการทบทวนแผนกลยุทธ์โดยบคุลากรทุกคนมีส่วนร่วมและมีการส ารวจข้อมูลจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมาเพื่อประกอบการจัดท าแผนกลยทุธ์ 

D : การด าเนิน -มีการควบคุมติดตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปีโดยผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ 
-มีการติดตามงานอย่างเป็นทางการและไม่เปน็ทางการ 

C : การตรวจสอบข้อมูล -มีการประเมินแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ 
-มีการประเมินตนเองในระดบัโปรแกรมวิชา 
-มีการประเมินบุคลากรตามค ารบัรองตามปฏบิัติราชการทั้งสายสนับสนนุและ        
 สายผูส้อน 

A : การปรับปรุง -น าผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงผลการด าเนินงาน เช่น การเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ  
-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรบัปรุง/พฒันางานกับหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย 
-มีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในภายนอก          
  มาปรับปรุงโดยจดัท าเปน็แผนกลยุทธ์ในปีต่อไป 
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หัวข้อ วิธีกำร 
การจัดการความรู้   
(Knowledge  Management  :  KM) 
องค์ประกอบของการจัดการความรู้  
แบ่งเป็น  7  ข้ันตอน  ดังนี ้

    เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึง่ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะฯ ที่มี
ความสัมพันธ์กับการวัด  การประเมิน และการควบคุมการบริหารจัดการองค์กร 
 

1.  กำรบ่งชี้ควำมรู้  (Knowledge  
identification) 

    ได้แก่  การพิจารณาวา่  วิสยัทัศน์/พนัธกิจ  เป้าหมาย  ขององค์กรคืออะไร  และ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  เราจ าเป็นต้องรู้อะไรขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง  อยู่ใน
รูปแบบใด  และอยู่ที่ใคร 

2.  กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้  
(Knowledge  creation  and  
acquisition)   

   ได้แก่การสร้างความรู้ใหม่  การแสวงหาความรู้จากภายนอก  การออกแบบระบบ
เพื่อรักษาความรู้เก่ารวมทั้งการก าจัดความรู้ที่ใชไ้ม่ได้แล้ว   

3.  กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ  
(Knowledge  organization) 

    เป็นการวางโครงสร้างความรู้เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเปน็
ระบบในอนาคต 

4.  กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้  
(Knowledge  codification  and  
refinement) 

    เช่น  การคัดสรรความรู้ที่จ าเป็น  การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน
ใช้ภาษาเดียวกนั  การปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 
 

5.  กำรเข้ำถึงควำมรู้  (Knowledge  
access)   

    เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นัน้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการไดง้่ายและสะดวก  เชน่  การ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT)  การใช้เคร่ืองมือการสื่อสาร  เช่น  บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์  เว็บไซต์  หรือ  Social  media  เป็นต้น 

6.  กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้  
(Knowledge  sharing) 

    ท าได้หลายวิธีการ  โดยกรณีเป็นความรู้ชัดแจง้  อาจจัดท าเป็นเอกสาร
ฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเป็นความรู้ในตัวคนอาจจัดท าเป็นระบบ  
ทีมข้ามสายงานกิจกรรม  กลุ่มคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้  ระบบพี่
เลี้ยง  การสับเปลี่ยนงาน  การยมืตัว  เวทีแลกเปลี่ยนความรู้  เป็นตน้ 

7.  กำรเรียนรู้  (Learning)       คือการที่บุคลากรในองค์กรที่ได้ปฏบิัติกิจกรรมการจัดการความรู้  เกิดการพัฒนา
ความรู้  ความเข้าใจ  มีเจตคติทีด่ี  ตลอดจนมีการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการท างาน
โดยใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์กบังาน  เช่น  เกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้างองค์
ความรู้น าความรู้ไปใช้  เกิดการเรียนรู้จากบทเรียน  ความผิดพลาดหรือ
ประสบการณ์ใหม่  หมุนเวียนเป็นวงจรต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 
6. หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2556 (จ าแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา และระดับการศึกษา) 

หลักสูตรสำขำวิชำ 
หลักสูตร สำขำวิชำที่เปิดสอน 

ปริญญำโท ปริญญำตร ี
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
2. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   
3. สาขาวิชานิติศาสตร ์   
4. สาขาวิชาภาษาไทย   
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
6. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์   
7. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์   
8. สาขาวิชาภาษาจีน   
9. สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์   
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หลักสูตรสำขำวิชำ 
หลักสูตร สำขำวิชำที่เปิดสอน 

ปริญญำโท ปริญญำตร ี
10. สาขาวชิาการปกครองท้องถิ่น   

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2557 
 

7. จ ำนวนนักศึกษำ/ จ ำวน FTES ของหน่วยงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 

ประเด็น FTES 

1. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า FTES 2,768.03    
2. จ านวนอาจารย์ประจ า (นับเฉพาะปฏบิัติงานจริง) 84 
3. จ านวน FTES ต่ออาจารย์ประจ า 32.95% 
4. เกณฑ์มาตรฐานค่า FTES ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า SCH / 36 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2557 

8. จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

 8.1 แสดงรายชื่ออาจารย์ ต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556  

ล ำดับ ชื่อ - สกุล โปรแกรมวิชำ 
จ ำนวน
เดือน ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  (คน) วุฒิกำรศึกษำ 

ที ่         
ที่

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

1 นาย สุวิทย ์ วงษ์บุญมาก บรรณารักษศาสตร์ฯ 12 เดือน   1     1   1   1 

2 นาง ศรีรัตน ์ เจิงกลิ่นจันทร ์ บรรณารักษศาสตร์ฯ 12 เดือน   1     1   1   1 

3 นาง ประพิมพร โกศิยะกลุ บรรณารักษศาสตร์ฯ 12 เดือน   1     1   1   1 

4 นาง อรุณลักษณ ์ รัตนพันธุ ์ บรรณารักษศาสตร์ฯ 12 เดือน     1   1   1   1 

5 นางสาว มัลลิกา ทองเอม บรรณารักษศาสตร์ฯ 12 เดือน 1       1   1   1 

6 นางสาว นารถนร ี พอใจ บรรณารักษศาสตร์ฯ 12 เดือน 1       1   1   1 

7 นาย ธีระพล วรปรีชาพันธุ์ บรรณารักษศาสตร์ฯ 12 เดือน 1       1   1   1 

8 นางสาว ปารว ี เขมโชติกูร บรรณารักษศาสตร์ฯ 12 เดือน 1       1   1   1 

9 นาย สุชิน รอดก าเหนดิ นิติศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   1   1 

10 นาย อภิชาติ บวบขม นิติศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   1   1 

11 นางสาว จันทิมา ก้อนจันทร์เทศ นิติศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   1   1 

12 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน ์ นิติศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   1   1 

13 นางสาว ปาริชาต ิ สายจันด ี นิติศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   1   1 

14 นางสาว วาสนา มีศิลป ์ นิติศาสตร ์ 12 เดือน 1       1 1     1 

15 นาง ปรียานุช พรหมภาสิต รัฐประศาสนศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   
 

1 1 

16 นาย กล้าณรงค ์ สุทธิรอด รัฐประศาสนศาสตร ์ 12 เดือน 1       1     1 1 

17 นาย ธีร์วิสิฐ มูลงามกลูจ ์ รัฐประศาสนศาสตร ์ 12 เดือน 1       1     1 1 

18 นางสาว รัตนาภรณ ์ สืบสุข รัฐประศาสนศาสตร ์ 12 เดือน 1       1     1 1 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล โปรแกรมวิชำ 
จ ำนวน
เดือน ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  (คน) วุฒิกำรศึกษำ 

ที ่         
ที่

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

19 นาย ศาสตร์ศิลป ์ ละม้ายศรี  รัฐประศาสนศาสตร ์ 2 เดือน  0       0     0 0 

20 นาย บุญญาบารม ี สว่างวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   1   1 

21 นาย พิษณุ บุญนิยม รัฐประศาสนศาสตร ์ 12 เดือน 1       1     1 1 

22 นางสาว ชาลิสา ศิริธรรมเกต ุ รัฐประศาสนศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   1   1 

23 นาย เสรมิศักดิ ์ รูปต่ า รัฐประศาสนศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   1   1 

24 นาย ศุภฤทธ์ิ ธาราทิพย์นรา รัฐประศาสนศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   1   1 

25 นางสาว ตรรกพร สุขเกษม รัฐประศาสนศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   1   1 

26 นางสาว สมลักษณ ์ วิริยจาร ี รัฐประศาสนศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   1   1 

27 นาย วุฒิวัฒน ์ อนันต์พุฒิเมธ รัฐประศาสนศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   1   1 

28 นางสาว อรัญญารัตน ์ ศรีสุพัฒนะกลุ รัฐประศาสนศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   1   1 

29 นางสาว สุวภัทร   พิรณฤทธิ ์ รัฐประศาสนศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   1   1 

30 นางสาว วาสนา อาจสาลิกรณ ์ รัฐประศาสนศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   1   1 

31 นางสาว รัษฏากร วินิจกุล รัฐประศาสนศาสตร ์ 1 เดือน 0       0   
 

 0 0 

32 นาง จิราภา จารุวัฒน ์ การพัฒนาสังคม 12 เดือน 1       1   1   1 

33 นาย วิทยา คามุณ ี การพัฒนาสังคม 12 เดือน 1       1     1 1 

34 นางสาว โอกามา จ่าแกะ การพัฒนาสังคม 12 เดือน 1       1   1   1 

35 นาง ธวชินี ลาลิน การพัฒนาสังคม 12 เดือน 1       1   1   1 

36 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร การพัฒนาสังคม 12 เดือน 1       1   1   1 

37 นางสาว อิสสราพร   อ่อนบุญ การพัฒนาสังคม 12 เดือน 1       1   1   1 

38 นางสาว สิรไิพลิน สิงห์อินทร ์ การพัฒนาสังคม 12 เดือน 1       1   1   1 

39 นาย อัครพงษ ์ เพ็ชรพูล  การพัฒนาสังคม  3 เดือน 0       0   0   0 

40 นางสาว สุนทร ี ดวงทิพย์ ภาษาไทย 12 เดือน   1     1     1 1 

41 นาง เยาวลักษณ ์ ใจวิสุทธ์ิหรรษา ภาษาไทย 12 เดือน   1     1   1   1 

42 นางสาว วิยุดา ทิพย์วิเศษ ภาษาไทย 12 เดือน 1       1   1   1 

43 นาย ณัฐพล บ้านไร ่ ภาษาไทย 12 เดือน 1       1   1   1 

44 นางสาว ทิพย์วรรณ สีสัน ภาษาไทย 12 เดือน 1       1 1     1 

45 นาย  พนัส เพ็งเลิก  ภาษาไทย 12 เดือน 1       1 1     1 

46 นาย กมลวัฒน ์ ภูวิชิต ภาษาอังกฤษ 12 เดือน 1       1   1   1 

47 นาย ประดิษฐ ์ นารีรักษ์ ภาษาอังกฤษ 12 เดือน 
 

1     1     1 1 

48 นางสาว นิศากร ประคองชาต ิ ภาษาอังกฤษ 12 เดือน 
 

1     1     1 1 

49 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม ภาษาอังกฤษ 12 เดือน 1       1   
 

1 1 

50 นางสาว ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข ภาษาอังกฤษ 12 เดือน 1       1   1   1 

51 นางสาว สุมาล ี แก้วสะแสน ภาษาอังกฤษ 12 เดือน 1       1   1   1 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล โปรแกรมวิชำ 
จ ำนวน
เดือน ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  (คน) วุฒิกำรศึกษำ 

ที ่         
ที่

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

52 นาง อิฏฐารมณ ์ มิตสุวรรณ สิงหรา ภาษาอังกฤษ 12 เดือน 1       1   1   1 

53 นางสาว นิศาชล เถิงจ๋าง ภาษาอังกฤษ 12 เดือน 1       1 1     1 

54 นางสาว รัชดาภรณ ์ รักษ์ชน ภาษาอังกฤษ 12 เดือน 1       1 1     1 

55 นาย ประสิทธ์ิ สิทธิดา ภาษาอังกฤษ 12 เดือน 1       1 1     1 

56 นางสาว พรชนก นุ่มน้อย ภาษาอังกฤษ 12 เดือน 1       1 1     1 

57 นางสาว อัฐพร คริสต์พระพร ภาษาอังกฤษ 12 เดือน 1       1 1     1 

58 นาย บุญญวัฒน ์ ศรีวังราช ภาษาอังกฤษ 12 เดือน 1       1 1     1 

59 นางสาว สิริรตัน ์ แสงทอง ภาษาอังกฤษ 12 เดือน 1       1 1     1 

60 นาย มัย ตะติยะ วิจิตรศลิป์ฯ 12 เดือน     1   1 1     1 

61 นาย เชวงศักดิ ์ เขียวเขิน วิจิตรศลิป์ฯ 12 เดือน   1     1   1   1 

62 นางสาว วนัสนันท์ นุชนารถ วิจิตรศลิป์ฯ 12 เดือน 1       1   1   1 

63 นาย วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ วิจิตรศลิป์ฯ 12 เดือน 1       1 1     1 

64 นาย จิรพงศ์ ยืนยง วิจิตรศลิป์ฯ 12 เดือน 1       1 1     1 

65 นางสาว สายพิณ เขียวมูล วิจิตรศลิป์ฯ 12 เดือน 1       1 1     1 

66 นาง สายพิณ พิกุลทอง กูรุง ภาษาจีน 12 เดือน 1       1   1   1 

67 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข ภาษาจีน 12 เดือน 1       1   1   1 

68 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร ภาษาจีน 12 เดือน 1       1   1   1 

69 นางสาว มาลัยรัตน ์ คณิตชยานันท์ ภาษาจีน 12 เดือน 1       1   1   1 

70 นาย บัญชา วัฒนาทัศนีย์ ภาษาจีน 12 เดือน 1       1 1     1 

71 นาย วัลลภ ทองอ่อน ภูมิศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   1   1 

72 นางสาว ณัฐภาณ ี บัวดี ภูมิศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   1   1 

73 นาย สุภาสพงษ ์ รู้ท านอง ภูมิศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   1   1 

74 นาย ฤทธิรงค ์ เกาฎีระ ภูมิศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   1   1 

75 นางสาว ปนัดดา พาณิชยพันธุ ์ ภูมิศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   1   1 

76 นางสาว สุรีรตัน ์ ระบอบ ภูมิศาสตร ์ 12 เดือน 1       1   1   1 

77 นาย ศรัณย ์ วงศ์ค าจันทร์ ปรัชญาและศาสนา 12 เดือน     1   1     1 1 

78 นาย จ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์ ปรัชญาและศาสนา 12 เดือน 1       1   1   1 

79 นาย กิตติณฏัฐ์  ศิริรัตน ์ ปรัชญาและศาสนา 12 เดือน 1       1   1   1 

80 นางสาว อภิญญา แซ่ยั้ง นาฏศิลป ์ 12 เดือน 1       1 1     1 

81 นาย ชัชชัย พวกดี ดนตร ี 12 เดือน   1     1   1   1 

82 นาย อัครพล ชูเชิด ดนตร ี 12 เดือน 1       1   1   1 

83 นาย กวี ครองแก้ว ดนตร ี 12 เดือน   1     1   1   1 

84 นาย อนุลักษณ ์ อาสาสู ้ ดนตร ี 12 เดือน 1       1   1   1 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล โปรแกรมวิชำ 
จ ำนวน
เดือน ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  (คน) วุฒิกำรศึกษำ 

ที ่         
ที่

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

85 นาย เมืองจันทร ์ พยอม ดนตร ี 12 เดือน 1       1 1     1 

86 นาย บรรเจดิ วรรณะ ดนตร ี 12 เดือน 1       1 1     1 

87 นาย เอกวุฒ ิ โลหะการก ดนตร ี 12 เดือน 1       1 1     1 

88 นางสาว อาทิตยา ธานีรัตน ์ ดนตร ี 12 เดือน 1       1 1     1 

89 นาย ณัฐพงศ์ บุญครอบ ดนตร ี 12 เดือน 1       1 1     1 

90 นาย ฉัตรชัย อยู่เกิด ดนตร ี 12 เดือน 1       1 1     1 

91 นาย พลากร ทิพย์มาลา ดนตร ี 12 เดือน 1       1 1     1 

92 นางสาว ณัฐธยา รังสิยานนท์ ดนตร ี 12 เดือน 1       1 1     1 

93 นางสาว ศศิธร ศิริรัตน ์ ดนตร ี 12 เดือน 1       1 1     1 

  
    

รวม 77 10 3 0 90 25 54 11 90 
 

หมายเหตุ   ปีกำรศึกษำ 2556 มีจ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด (นับลำศึกษำต่อเต็มเวลำ) จ านวน 90 คน  
              มีอำจำรย์ลำศึกษำต่อแบบเต็มเวลำ  จ ำนวน 6 คน   
 

  8.2 จ านวนอาจารย์ (จ าแนกตามการปฏิบัติงาน) 

หลักสูตรสำขำวิชำ 
ประเภท 

นับจ ำนวนอำจำรย์จริง นับตำมกำรปฏิบัตงิำน 
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 13 11 
2. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 8 7 
3. สาขาวิชานิติศาสตร ์ 6 6 
4. สาขาวิชาภาษาไทย 6 6 
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 14  14 
6. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์ 6 6 
7. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 8 8 
8. สาขาวิชาภาษาจีน 5 5 
9.สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 6 6 
10. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 4 4 
- กลุ่มวิชาดนตร ี 13 13 
- กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 3 3 
- กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 1 1 

รวมทั้งสิ้น 93 90 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2557 
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8.3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทบุคคล ประจ าปีการศึกษา 2556 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
ข้าราชการพลเรือน - 
ลูกจ้างประจ า - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 5 
พนักงานราชการ 1 
เจ้าหน้าทีป่ระจ าตามสัญญา 2 

รวม 8 
     ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2557  

 

8.4 แสดงจ านวนอาจารยป์ระจ าที่ลาศึกษาต่อ เต็มเวลา – บางเวลา ประจ าปีการศึกษา 2556 

  
สำขำวิชำ 

  

ระดับกำรศึกษำต่อ  (คน)   
รวม 
  

ศึกษำต่อเต็มเวลำ ศึกษำต่อบำงเวลำ 
ปริญญำโท ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำเอก 

1. ภาษาอังกฤษ  1 6  7 
2. รัฐประศาสนศาสตร ์  1  5 6 
3. นิติศาสตร ์    2 2 
4. วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์   2  2 
5. การพัฒนาสงัคม  1   1 
6. สารสนเทศภูมิศาสตร ์  1  2 3 
7. ภาษาจีน  1   1 
- กลุ่มวิชาดนตร ี  1 9  9 

รวม  6 17 9 32 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2557 

 
9. งบประมำณ และอำคำรสถำนที่    

9.1 งบประมำณคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(จ าแนกตามหมวดรายจ่าย) 

 
ประเภท จ ำนวน : บำท 

ประจ ำปงีบประมำณ 2556 
งบบุคลากร 115,200 
งบด าเนนิงาน 
       - บกศ. 
       - กศ.บป. 
       - งบประมาณแผน่ดิน 
 

 
1,761,720 
561,000 

1,019,700 

เงินอุดหนุน 1,221,700 
รายจ่ายอื่น 2,005,520 

รวม 
 

6,684,840 
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ประเภท จ ำนวน : บำท 
ประจ ำปงีบประมำณ 2557 
งบบุคลำกร 124,440 

- บกศ. 
- กศ.บป. 

      - งบประมาณแผน่ดิน 

 - 
124,440 

 - 
งบด ำเนินงำน 2,179,060 

- บกศ. 
- กศ.บป. 
- งบประมาณแผน่ดิน 

1,712,300 
466,760 

 - 
เงินอุดหนุน 1,404,000 

- บกศ. 
- กศ.บป. 

      - งบประมาณแผน่ดิน 

145,000 
5,000 

1,254,000 
รวม 3,707,500 

 
9.2 อาคารสถานที ่           

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วยอาคารสถานที่ จ านวน 3 อาคาร ประกอบไปด้วย            
1) อาคารเรียน 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งเป็นอาคารหลักในการจัดการเรียนการสอน 

จ านวน 3 ชั้น ประกอบด้วย 
     ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ส านักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ าคณะ  ศูนย์สารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (GIS)  และห้องประชุมส านักงานคณบดี  
     ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์ ห้องจัดการเรียนการสอน ห้องศาลจ าลอง ห้องสมุดกฎหมาย 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สารสนเทศศาสตร์ (GIS) และห้องประชุมพิกุล และ 
     ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องจัดการเรียนการสอน และห้องประชุม 
2) อาคารดนตรี ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล  
3) อาคารศิลปะ  ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะในแขนงต่างๆ เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการ

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ เช่น การจัดนิทรรศการทางด้านศิลปะ เป็นต้น 
 
 

10. เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงำน 
 เอกลักษณ์ของหน่วยงำน   
      มุ่งเน้นท้องถิ่น   สานศิลป์วฒันธรรม  
  เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่นเป็นที่หนึ่งของ
สถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าเสนอผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะและ
คณะกรรมการประจ าคณะ โดยใช้ค าว่า “มุ่งเน้นท้องถิ่น  สานศิลป์วัฒนธรรม”  

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

HU
SO



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
                                                     (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)    

 

48 

 วัฒนธรรมของหน่วยงำน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่มีความหลากหลายในศาสตร์และสาขาวิชาต่างๆ แต่ในความแตกต่าง
นี้ไม่ได้แสดงถึงความแตกแยกแต่อย่างใด แต่แสดงถึงวัฒนธรรมของหน่วยงานที่มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวร่วมกัน มีการ
ท างานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา และวัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แสดงออกมา
ผ่านอักษรภาษาอังกฤษ 8 ตัวอักษร ดังนี้ 

H  =  Honesty  ซื่อสัตย์ 
U  =  Unity  สามัคค ี
S  =  Sodality  นับพีน่้อง 
O  =  Ownership  เป็นเจ้าของ 
K  =  Kindness  เมตตา 
P  =  Punctuality  ตรงต่อเวลา 
R  =  Responsibility  รับผิดชอบ 
U  =  Universal  มองการณ์ไกลมุ่งสูส่ากล 

“ซื่อสัตย์ สามัคคี นบัพี่น้อง เปน็เจ้าขององค์กร เอ้ืออาทรพร้อมเมตตา 
ไม่ผัดวนัประกันพรุ่ง  มุ่งเวลา  สืบเสาะหา สูโ่ลกกว้างอยา่งยั่งยนื”  
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11. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ ของผลกำรประเมินปกีำรศึกษำ 2555 ที่ผ่ำนมำ 

ข้อเสนอแนะ กำรพัฒนำหน่วยงำนตำมข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 2  กำรผลิตบณัฑิต 

จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกร
สนับสนุน 
  1.ควรมีมาตรการเร่งรัดให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกและการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

1. คณะฯ จัดท าแผนพัฒนาบคุลากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2556-2560 เพื่อส ารวจข้อมูล
ความต้องการศึกษา การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ และ
ความต้องการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ  
2. คณะฯ จัดท าแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 - 2558  
3. คณะฯ มีกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอน
เปิดสอบอาจารย์ระดับปริญญาเอก เพื่อเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อีกทั้ง มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาสนับสนุนให้
คณาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมากขึ้น  ท าให้เป็น
แรงจู งใจให้อาจารย์ ในคณ ะศึกษาต่อมากขึ้ น  (ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2556-2560 คณะมนุษย์ฯ) 
4. ลงประกาศ ข้อบั งคับ ระเบียบมหาวิทยาลัย เรื่อง 
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการตามระบบ 
5. คณะฯ จัดท าแผนพัฒนาคณาจารย์สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2556 (กิจกรรมแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปีการศึกษา 2556 (งบประมาณ พ.ศ.2557))  
- จัดท าประกาศมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร เพื่ อขอก าหนดต าแหน่ งทางวิชาการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 (ตามแผนพัฒนาคณาจารย์สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2557)) 
- จัดท าโครงการพัฒนาคณาจารย์สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 (ตามแผนพัฒนาคณาจารย์สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2557)) 
6. จัดอบรม ศาสตร์+ศิลป์ การเขียนผลงานทางวิชาการ
ให้กับคณาจารย์ 
7. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการอบรม ประชุม สัมมนา 
เพื่อพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
8. จัดท าโครงการมอบรางวัลการเผยแพร่ผลงานดีเด่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   1. ควรมีระบบและกลไก หลักฐาน และเวลาทีช่ัดเจนใน
การจัดท าและจัดส่ง มคอ. 

 
- มีระบบและกลไกในการในการจัดท า มคอ. ที่ระบุวัน เวลา 
จัดท าและจัดส่ง 
- จัดท าฐานข้อมูล มคอ. รายวิชาที่อาจารย์ในคณะสอน 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำร
เรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต 
   1.คณะควรน าผลการส ารวจไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  การวัดผล ทีส่ะท้อนทักษะความรู้  
ความสามารถของนักศึกษา โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการระหว่างรายวิชา ระหว่างในและนอกห้องเรียนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

 
- แจ้งผลการประเมินให้กับโปรแกรมวิชาเพื่อน าไปปรบัใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
- ติดตามและรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรมวิชาในการน าผล
การส ารวจไปปฏบิัต ิ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษำ 
    คณะควรมีกลไกความร่วมมอืระหว่างเครือข่าย
มหาวิทยาลยัเพื่อสร้างเวทีในการให้นักศึกษาได้มีโอกาส
น าเสนอผลงานดา้นคุณธรรมจรยิธรรม คุณธรรม เพื่อจะ
ได้รับรางวลั เกียรติบัตร หรือการยกย่อง ชมเชย 

   
   คณะฯ ได้จัดโครงการอยู่อย่างสุขใจใต้ร่มพิกุล (เพื่อขจัด
ความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2556/
ปีงบประมาณ 2557 ของคณะ ในประเด็นนักศึกษาขาด
ระเบียบวินัย/คุณธรรมจริยธรรม) ดังนี้  
  1.จัดอบรมระเบียบวินัย และคุณธรรมจริยธรรมให้
นักศึกษา (ได้มีมติให้โปรแกรมวิชาตระหนักถึงความส าคัญ
และเป้าหมายร่วมกันในการสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการ
ประกาศ ยกย่อง ในด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยให้มีการ
ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ในระดับโปรแกรมวิชา) 
  2.โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าประกวด/แข่งขันด้าน
คุณธรรมจริยธรรม กับมหาวิทยาลัยอ่ืน และหน่วยงาน
ภายนอก 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้พื้นฐำน : ด้ำนคุณภำพบัณฑิต (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้สมศ. ที ่1 บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  
     1.ควรมีระบบกลไก ส่งเสริมให้บัณฑิตปริญญาตรีได้
ประกอบอาชีพมากข้ึน  โดยระหว่างการศึกษาคณะควรมี
การรวบรวมแหล่งท างาน สร้างเครือข่ายกับสถาน
ประกอบการ จัดหลักสูตรวิชาชพีระยะสัน้ และหลังจากจบ
การศึกษาแล้ว  ควรมีการติดตามบัณฑิตเปน็ระยะ เพื่อหา
แนวทางด าเนนิการในกรณีที่บณัฑิตไม่มีงานท า 

 
1. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
2. เตรียมความพร้อมบัณฑิตเข้าสู่แหล่งงาน (ปจัฉิมนิเทศ
ของคณะ  
3. คณะติดตามการมีงานท าของบัณฑิต โดยส่ง
แบบสอบถามภาวะการมีงานท าให้กับนักศึกษาที่จบ
การศึกษาตอบแบบสอบถามกลบัมายังคณะ  
4. จัดรวบรวมแหล่งงาน ผ่านทาง website คณะ โดยสร้าง
เครือข่ายกับสถานประกอบการ   
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี 
ปริญญำโท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
    1.คณะควรมีการส่งเสริม สนบัสนนุการจัดกิจกรรม 
ต่างๆ ทีส่่งเสริมคุณภาพบัณฑิต ทั้ง 5 อย่างต่อเนื่อง 

 
1. มีการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าเพื่อเป็นเครือข่ายการพัฒนา
บัณฑิตและนักศึกษาปัจจบุัน 
2. มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเดน่ (ผู้ตรวจประเมิน ดร.รุจ
โรจน์ แก้วอุไร แนะน า) 
3. คณะฯ จัดงานกนิ... เม้าท์... เล่าความหลัง ครั้งที่ 2 วนัที่  
13 ธันวาคม 2556 เพื่อเป็นการพบปะ สังสรรค์ ระหว่าง
ศิษย์เก่าและศิษย์ศิษยป์ัจจุบนัของคณะมนุษย์ 
4. ก าหนดให้ทุกโปรแกรมวิชาจดัท ารายงานประเมินเพื่อรับ
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การประเมินในตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 เกณฑ์ข้อ 3 มีการส่งเสริมให้
นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท 
ส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษาจากกิจกรรม ต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

        - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้สมศ. ที่ 3 ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบั
ปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
   1.คณะควรส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอในการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือผ่านวารสารระดับนานาชาติ  
โดยอาจจัดผู้เชี่ยวชาญดา้นภาษาต่างประเทศ เป็นพี่เลีย้ง ให้
ความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

 
    คณะฯ ร่วมกับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้
นักศึกษาน าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาติ หรือผ่านวารสารระดบันานาชาติ 
และจะร่วมกันจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาตา่งประเทศ เป็น
พี่เลี้ยงให้ความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
   ทั้งนี้  คณะฯ มีคณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ คอยให้ความรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษในเบื้องตน้ด้วย 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้สมศ. ที่ 14 กำรพัฒนำคณำจำรย์  
   1.คณะควรส่งเสริมสนับสนนุให้อาจารย์ มีวุฒิปริญญาเอก
และต าแหน่งทางวิชาการ  โดยอาจปรับภาระงาน ส่งเสริม
ขวัญก าลังใจ ท าข้อตกลงรายบคุคล จัดพี่เลี้ยงเป็นรายบุคคล 
 
 
 

 
ส่งเสริมพัฒนาดา้นการเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ ดังนี้  
1. คณะจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2556-2560 เพื่อส ารวจข้อมูล
ความต้องการศึกษา การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ และ
ความต้องการพัฒนาในดา้นอ่ืนๆ 
2. จัดท าแผนพฒันาตนเองรายบุคคล ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2558 เพื่อให้คณาจารย์ตระหนักถึงการพัฒนา
ตนเองในด้านการประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน การเขียน
ผลงานทางวชิาการ การท าผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม การจัดท าเอกสารทางวิชาการ การขอต าแหน่ง
ทางวชิาการ และการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
3. คณะจัดท าแผนพัฒนาคณาจารย์สู่ต าแหนง่ทางวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 เพื่อขอรับสนับสนนุงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กิจกรรมแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปีการศึกษา 2556 (งบประมาณ 2557)) 

  โดยคณะได้จัดท าค าสัง่แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงทีป่รึกษา
ต าแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 คส.ที่ 68/2556 ลว. 29 
พฤศจิกายน 2556 และจัดท าประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
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ก าหนดมาตรการส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร เพื่อ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบับประกาศ  
ณ  วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
4. โครงการอบรม ศาสตร์+ศิลป ์การเขียนผลงานทาง
วิชาการให้กับคณาจารย์ในคณะและมหาวิทยาลัย  วนัที่ 28 
ส.ค.56 
5. จัดสรรงบประมาณสนบัสนุนการอบรม ประชุม สัมมนา 
เพื่อพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
6. จัดท าโครงการมอบรางวลัการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ดีเด่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
7. สนับสนุนทนุอุดหนุนเพื่อจัดท าเอกสารทางวชิาการ 
จ านวน 5 คน  
8. มีการท าข้อสัญญาระหว่างบคุคล ผู้ขอท าผลงานวิจัย 
ผลงานทางวชิาการ การศึกษาตอ่ โดยการก าหนดระยะเวลา
ที่แน่นอน รวมทัง้งบประมาณค่าตอบแทน 

 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนคุณวุฒิ 
   คณะฯ ได้สง่เสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะฯ 
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น ทัง้นี้ คณะฯ ได้ท าการส ารวจ
ความต้องการพัฒนาตนเองรายบุคคล ประจ าปงีบประมาณ 
2557-2558 ซึ่งให้อาจารย์ระบกุารศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก ไว้ด้วย 
    โดยขณะนี้ มีคณาจารยท์ี่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก จ านวน 14 ราย ไม่สามารถระบุแผนได้อย่างชัดเจน 
เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 

จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
(ภำพรวม) 
   1.ควรมีความเชื่อมโยงของผลการประเมิน กับการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานโดย อาจน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน หรือระบุในหลักการ
และเหตุผล ของแผนกลยทุธ์ หรือโครงการ 

   ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะฯ คณะฯ ได้น าผลผล
การประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นักศึกษา ไปเชื่อมโยง
ให้ชัดเจนกับแผนกลยทุธ์ หรือโครงการ โดยน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน หรือระบุในหลักการ
และเหตุผล ของแผนกลยทุธ์ หรือโครงการ ทุกคร้ัง 
รวมทั้ง จัดท าเอกสารแนบทา้ยโครงการเพื่อทบทวน
โครงการที่ผ่านมา (Review Phase) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
ตัวบ่งชี้ที ่3.1 ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำร
ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 
  1. คณะควรใช้สมาคมศิษย์เก่าเป็นกลไกส าคัญในการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาทักษะความรู้ 
และประสบการณ์ตา่งๆ ของศิษย์เก่า 

 
1. คณะฯ ได้มีการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า ในการสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงาน องค์กรท้องถิ่น ชุมชน ตั้งแตป่ี พ.ศ. 
2554   
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  2. ควรน าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการแก่
นักศึกษา ไปเชื่อมโยงให้ชัดเจนกับแผนกลยุทธ์ หรือ
โครงการ โดยน าข้อมูลไปวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายใน หรือระบุในหลักการและเหตุผล ของแผนกลยุทธ์ 
หรือโครงการ 

   ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะฯ คณะฯ ได้น าผลผล
การประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นักศึกษา ไปเชื่อมโยง
ให้ชัดเจนกับแผนกลยทุธ์ หรือโครงการ โดยน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน หรือระบุในหลักการ
และเหตุผล ของแผนกลยทุธ์ หรือโครงการ ทุกคร้ัง  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
ตัวบ่งชี้ที ่3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษำ 
  1.ควรน าผลการประเมินไปใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายใน หรือหลักการและเหตุผล ในการ
จัดท าแผนพัฒนานักศึกษา 

    
   คณะฯ ไดน้ าผลการประเมนิไปใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายใน หรือหลักการและเหตุผล ในการ
จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาทุกปกีารศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
(ภำพรวม) 
  1.ควรมีการรวบรวมงานวิจัยทีท่ าส าเร็จแล้วแต่ยังไมไ่ด้
น าไปใชป้ระโยชน์ หรือเผยแพร่ น ามารายงานเพิ่มเติม 

 
1. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการสนบัสนุน
การผลิตและเผยแพร่ผลงานการวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
2. จัดท าฐานข้อมูลผลงานวจิัยคณาจารย์ในคณะฯ 

2.ควรมีกลไกในการเชื่อมโยง สง่เสริมงานวิจยั การตีพิมพ์ 
ไปใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

1. จัดท าประกาศคณะฯ เร่ือง  นโยบาย กลยทุธ์  มาตรการ  
เป้าหมายและแผนงานการวิจัย ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 
2. โครงการทุนอุดหนนุบุคลากรท างานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และผลงานวิชาการอ่ืนๆ  
3. จัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานดา้นวิจยักับการประกันคุณภาพ    

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
ตัวบ่งชี้ที ่4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ 
  1. คณะมีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ด ี

 
1. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการสนบัสนุน
การผลิตและเผยแพร่ผลงานการวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
2. จัดท าประกาศคณะฯ เร่ือง  นโยบาย กลยทุธ์  มาตรการ  
เป้าหมายและแผนงานการวิจัย ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 
3. จัดท าฐานข้อมูลผลงานวจิัยคณาจารย์ในคณะฯ 
4. จัดกิจกรรมสร้างเสริมความรูค้วามเข้าใจในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานดา้นวิจยักับการประกันคุณภาพ 
5. จัดงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดี 
6. พัฒนาวารสารคณะสู่ฐาน TCI เปิดโอกาสให้คณาจารย์
ผู้น าผลงานมาตีพิมพ์ 
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  2. ควรจัดกิจกรรมหรือร่วมมือกับสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่คณาจารย ์   

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะด้านงานวิจัย และ
สร้างสรรค์ทั้งที่คณะจัดขึ้นและรว่มกับมหาวิทยาลัย โดย
สอดแทรกความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ 
2. จัดท าและรวบรวมคู่มือด้านจรรยาบรรณการวิจัยเผยแพร่
ให้คณาจารย์ 

  3. ควรมีการส่งเสริมให้มีการกระจายการวิจัยไปยงั
โปรแกรมวิชาตา่งๆ สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 1 
งานวิจยั 1 โปรแกรม 

1. คณะมีงบประมาณจัดสรรให้ในบางส่วน และผลักดันให้
ของบประมาณเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย ซึง่มีนโยบาย 1 
งานวิจยั 1 โปรแกรมวิชา (มีทุนวิจัย 1 ทุน 1 โปรแกรมวิชา)   
2. โครงการทุนอุดหนนุบุคลากรท างานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และผลงานวิชาการอ่ืนๆ  
3. จัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานดา้นวิจยักับการประกันคุณภาพ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
ตัวบ่งชี้ที ่4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำก
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
  1. การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องการ บูรณาการการวิจัยสู่การเรียนการสอนและ
การบริการทางวชิาการของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ เป็นกรณีศึกษา Best Practice ควร
มีกลไกการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่โปรแกรมวิชาอ่ืนๆ 
เพิ่มเติม 

 
1. น าผลงานเผยแพร่ให้กับโปรแกรมวิชา 
2. จัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัย  
3. สนบัสนุนงบประมาณในการอบรม/สัมมนา เผยแพร่/
น าเสนอผลงานกับเครือข่ายภายนอก 
 
4. จัดกิจกรรมสร้างเสริมความรูค้วามเข้าใจในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานดา้นวิจยักับการประกันคุณภาพ  
5. โครงการส่งเสริมการวิจัย หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคม 
  1.การเขียนรายงานผลการด าเนินงานควรให้เห็นการ
สะท้อนถึงการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกับ
การวิจัยให้ชัดเจน เช่น การไปบริการทางวิชาการพัฒนา
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมตัิ หลังจากการน าโปแกรม
วิชาไปใช้กบัหน่วยวิทยบริการวทิยาลัยสงฆ์แล้วผลการ AAR 
พบประเด็นน าไปสู่การวิจัยพฒันาโปรแกรมวิชาเพิ่มเติมใน
ประเด็น 1......................... 

 
  คณะน าข้อมูลแจ้งและจัดท าในการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา  

- จัดท าแบบฟอร์มการประเมินโครงการ 

องค์ประกอบที่ 6   กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
ตัวบ่งชี้ที ่6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
  1.การเขียนผลการด าเนินงานไม่สะท้อนการสรา้ง
มาตรฐานคุณภาพมาตรฐานศลิปวัฒนธรรม ในระดับชาติ 

 
   คณะน าข้อมูลแจ้งและจัดท าในการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา   
  โดยแจ้งโปรแกรมวิชาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนผล
การด าเนินงานให้สะท้อนการสรา้งมาตรฐานคุณภาพ
มาตรฐานศลิปวฒันธรรม ในระดับชาติ 
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องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร (สกอ.) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้ที ่7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 
  1.ควรมีน าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปเผยแพร่ หรือจัด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน  

 
- จัดเวทีเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ งานวิจยั  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้ที ่7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
  1. ควรมีจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นการศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอกและการเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการของ
อาจารย ์

 
   คณะฯ ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง : แผนพัฒนา
คณาจารย์สู่ต าแหน่งทางวชิาการ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(งบประมาณ 2557) เพื่อขอรับสนับสนนุงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
โดยแผนบริหารความเสี่ยงระบุกจิกรรม ดังนี้ 
 1. จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารแผนพัฒนา
คณาจารย์สู่ต าแหน่งทางวชิาการ 
 2. จัดท าโครงการพัฒนาคณาจารย์สู่ต าแหนง่ทางวิชาการ 
เพื่อขอรับสนับสนนุงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 
 3. ส ารวจคณาจารยผ์ู้มีคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหนง่
ทางวชิาการ     

4. จัดท าประกาศก าหนดมาตรการสนับสนนุการพัฒนา
คณาจารย์สู่ต าแหน่งทางวชิาการ 

 5. จัดอบรมเชิงปฏบิัติการเพื่อพัฒนาคณาจารย์สู่ต าแหน่ง
ทางวชิาการ (สร้างแรงจูงใจและความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และแนวทางการสรา้ง
ผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ) 
 6. จัดหาอาจารย์พี่เลี้ยงทีป่รึกษาต าแหนง่ทางวิชาการ (ตั้ง
ให้คณาจารย์ทุกท่าน) 
  โดยได้ท าค าสั่งแต่งตัง้อาจารยพ์ี่เลี้ยงที่ปรึกษาต าแหน่งทาง
วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 คส.ที่ 68/2556 ลว.29 พ.ย.2556 
 7. ติดตามความก้าวหนา้อาจารย์พี่เลี้ยง และผู้มีคุณสมบัติ
เสนอขอต าแหน่งทางวชิาการ 2 คร้ัง  

8. ประเมินผลความส าเร็จแผนพัฒนาคณาจารย์สู่ต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

 9. รายงานผลต่อผู้บริหาร  
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ข้อเสนอแนะ กำรพัฒนำหน่วยงำนตำมข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ  (สกอ.) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
ตัวบ่งชี้ที ่8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
ควรด าเนินงานตามไตรมาสที่ก าหนดไว้ในแผน 

     
1. คณะฯ สร้างความเข้าใจในทีป่ระชุมจัดท าโครงการ  
2. คณะฯ จัดท าบันทึกเน้นย้ า 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  (สกอ.) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (รำยตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที ่9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 
   1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ในการประชุมคณะการ
บริหารคณะกรรมการบริหารคณะ ในวาระแผนการปรับปรุง
การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในการประเมินภายใน ควร
สรุปมติที่ประชุม เพื่อให้เห็นภาพการปรับปรุงการ
ด าเนินงานไปสู่แผนยุทธศาสตร ์

 
 
 
   คณะฯ ได้สรปุมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
คร้ังที่ 3/2556  วันที่ 29 กรกฎาคม 2556  ในวาระเพื่อ
พิจาณาแผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะใน
การประเมินภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 เพื่อให้เห็น
ภาพการปรับปรุงการด าเนนิงานไปสู่แผนยุทธศาสตร์ 
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บทที่  2  ส่วนส ำคัญ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค ์และแผนด ำเนินกำร (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

8 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการจัดท าแผนกลยุทธท์ี่
สอดคล้องกับนโยบายของ
สภาสถาบัน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสถาบัน 
และได้รับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน โดยเปน็แผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญา หรือ 
ปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบนั ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะ
ยาว 15 ป ีฉบับที ่2 (พ.ศ.
2551 - 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบบัที ่10 
(พ.ศ.2551 – 2554) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่ สอดคล้องกับ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มาอย่างต่อเนื่อง 
โด ย ใน ปี ก ารศึ กษ า  2556  อยู่ ร ะห ว่ า งช่ ว ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557  

ในปีงบประมาณ 2556 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 (มส.1.1-1-1) และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 (มส. 1.1-1-2) โดยคณะกรรมการจัดท าร่าง
นโยบายฯ ร่วมกันจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวันที่  16 
กรกฎาคม 2555 และน าเสนอร่างนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามภารกิจหลัก ในการ
ประชุมอาจารย์ประจ าคณะ ระหว่างวันที่  1 -2 
สิงหาคม 2555 (มส. 1.1-1-3) พิจารณาก่อนที่จะ
น าเสนอต่อคณะกรรมบริหารคณะฯ ในการประชุม
ครั้ งที่  5/2555 วัน ที่  3  ตุ ลาคม 2555 และ
คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2555 วันที่ 10 ตุลาคม 2555 

ส่วนในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะ
มนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  มีการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 (มส. 1.1-1-4) โดยได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสังเคราะห์แผนกลยุทธ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 และพร้อมจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (มส. 

มส. 1.1-1-1 แผนกลยุทธ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556-2560 

มส. 1.1-1-2 แผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2556 

มส. 1.1-1-3 เอกสาร
ประกอบการประชุม วันที่ 
1-2 สิงหาคม 2555 

มส. 1.1-1-4 แผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 

มส. 1.1-1-5 ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการสังเคราะห์
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2556-
2560 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 

มส. 1.1-1-6 รายงานการ
ประชุม 31 กรกฎาคม 
2556 

มส. 1.1-1-7 เอกสาร
ประกอบการประชุม วันที่ 
29 เมษายน พ.ศ. 2557       

มส. 1.1-1-8 เอกสาร
ประกอบการประชุม วันที่ 
2 มิถุนายน 2557 

มส. 1.1-1-9 ตารางแสดงความ
เชื่อมโยงของแผน 
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1.1-1-5) พิจารณาก่อนที่จะน าเสนอต่อคณะกรรม
บริหารคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 
29 กรกฎาคม 2556 และคณะกรรมการประจ า
คณะ ในการประชุมครั้งที่  1/2556 วันที่  31 
กรกฎาคม 2556 (มส. 1.1-1-6) ก่อนที่จะเผยแพร่
แผนฯและน าแผนฯสู่การปฏิบัติ ตั้ งแต่วันที่  1 
ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป 

และได้ด าเนินการตามแผนฯมาแล้วครึ่งปี 
คณะได้มีการทบทวนแผนดังกล่าว โดยแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 
พ.ศ. 2557 (มส. 1.1-1-7) และน าเสนอต่อคณะ
กรรมประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 
วันที่ 2 มิถุนายน 2557 (มส. 1.1-1-8) 

ทั้ งนี้ แผนดังกล่ าวมีความสอดคล้องกับ
นโยบายการก ากับดูแลองค์กรของคณะฯ (มส. 
1.1-1-9) มีความเชื่อมโยงกับปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
จุดเน้นของคณะฯ ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) (มส. 1.1-
1-10) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่  11 (พ .ศ .2555-2559) (มส. 1.1 -1 -11) 
อนึ่ ง ใน กระบ วน การจั ดท าแผน ดั งกล่ าว ได้
ด าเนินการจัดท าโดยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากร รวมถึงผู้การรับฟังความ
คิดเห็นภาคี หุ้นส่วนทุกกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม
นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต         
(มส. 1.1-1-12) 

มส. 1.1-1-10 กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551-
2565) 

มส. 1.1-1-11 แผนพัฒนา
การศึกษาระดับ อุดมศึกษา 
ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-
2559) 

มส. 1.1-1-12 สรุปความคิดเห็น
ภาคีหุ้นส่วนเพื่อจัดท าแผน
กลยุทธ์คณะมนษุยศาสตร์ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556-2560 (เอกสาร
แผนกลยุทธ์ หนา้ 34-45) 

 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์
ระดับสถาบันไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 -2560 (มส. 1.1 -2-1) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (มส. 1.1-
2-2) ในระดับคณะฯ ลงสู่ระดับโปรแกรมวิชา 
เพื่อให้ระดับโปรแกรมวิชาได้ทบทวนโครงการและ
จัดท าโครงการ ให้สอดคล้องกับแผนในระดับ
ค ณ ะ ฯ  โ ด ย ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก ค ณ ะ
กรรมการบริหารคณะ ในการประชุมพิจารณาแผน 

มส. 1.1-2-1 แผนกลยุทธ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556-2560 

มส. 1.1-2-2 แผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 

มส. 1.1-2-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ วันที่ 29 
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เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2556 (มส.1.1-2-3) 
นอกจากนี้ เม่ือคณะกรรมการประจ าคณะได้อนุมัติ
แผนฯแล้ว คณะได้จัดท าบันทึกมอบแผนกลยุทธ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 (มส.1.1-2-
4) ให้คณาจารย์ทุกท่านทราบด้วย 

ทั้ งนี้  การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คือ ขั้นตอนการจัดท า
กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
คณะได้จัดประชุมกรรมการบริหารคณะเมื่อวันที่ 
29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เพื่อชี้แจงแนวทางการ
จัดท าโครงการให้สอดคล้องกับแผนของคณะ          
(มส. 1.1-2-5) โดยคณะได้จัดท าคู่มือการจัดท า
งบ ป ระ ม าณ (เงิ น น อก งบ ป ระ ม าณ ) ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(มส. 1.1-2-6) ที่ได้
ด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
มาตรการ และตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ได้พิจารณาจัดท าโครงการที่มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

นอกจากนี้ ระดับมหาวิทยาลัยยังมีระบบการ
ถ่ายทอดตัวชี้ วัดลงสู่บุคลากร โดยการจัดท า      
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ และมีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ปีละ 2 ครั้ ง  ซึ่ งคณะได้มีการประชุมพนักงาน
มหาวิทยาลัยทั้งสายสอนและสายสนับสนุนเพื่อชี้แจง
แนวทางการจัดท า A1, A2 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2557 (มส. 1.1-2-7), (มส. 1.1-2-8) 

ก.ค. 56 
มส. 1.1-2-4 บันทึกมอบแผนกล

ยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556-2560 

มส. 1.1-2-5 เอกสารการประชมุ
คณะกรรมการบริหารคณะ 
เร่ืองการเตรียมการจัดท า
เงินนอกงบประมาณและ
งบประมาณแผน่ดิน 
ปีงบประมาณ 2557 

มส. 1.1-2-6 คู่มือการจัดท า
งบประมาณ 

มส. 1.1-2-7 คู่มือประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ 

มส. 1.1-2-8 แบบประเมิน A1, 
A2 

 3 มีกระบวนการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ  
ด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
แปลงแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2556-2560 (มส. 1.1-3-
1) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2557 (มส. 1.1-3-2,มส. 1.1-3-
3) ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
ของคณะครบทั้ง  5 พันธกิจ คือ 1) ด้านการเรียน
การสอน 2) การวิจัย 3) การบริการทางวิชาการ 4) 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5) ด้านการ
บริหารจัดการโดยกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ 
ที่ส าคัญคือ การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์และการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ทั้งนี้มีโครงการที่สนับสนุนแผนกลยุทธ์ในแต่

มส. 1.1-3-1 แผนกลยุทธ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556-2560 (ส่วนที่ 5 การ
แปลงแผนกลยุทธส์ู่การ
ปฏิบัติ หนา้ 81-83) 

มส. 1.1-3-2 แผนปฏบิัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2556 

 มส. 1.1-3-3 แผนปฏบิัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2557 
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ละปีงบประมาณ ดังนี้ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
1) ผลิ ตบัณ ฑิ ตที่ มี คุณ ภาพตาม เกณ ฑ์

มาตรฐานและสู่ ป ระชาคมอาเซียน  จ านวน
1,154,980 บาท 

2 )พั ฒ น าอ งค์ ค ว าม รู้  ง า น วิ จั ย  ง า น
สร้างสรรค์และ นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ชุมชน และสังคม จ านวน 232,000 บาท 

3) พัฒ นาศั กยภาพบริการวิชาการที่ มี
คุณภาพแก่ชุมชน จ านวน 1,088,460 บาท 

4) อนุรักษ์  ส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 
จ านวน 41,000 บาท 

5 ) พั ฒ น าระบ บ บ ริห า ร  จั ด ก า ร ให้ มี
ป ระสิ ท ธิภ าพ  หลั กธรรมมาภิ บ าล  จ าน วน 
825,980 บาท 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 3,342,420 บำท 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
1) การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

จ านวน 1,615,484 บาท 
2) การพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและ

นวัตกรรม จ านวน 164,000 บาท 
3) การพัฒนาคน ชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

อยู่ดีมีความสุข มีวัฒนธรรม ศิลธรรมและพึงพา
ตนเองได้ จ านวน 881,000 บาท 

4) อนุรักษ์  ส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 
จ านวน  45,000 บาท 

5 ) พั ฒ น าระบ บ บ ริห า ร  จั ด ก า ร ให้ มี
ป ระสิ ท ธิภ าพ  หลั กธรรมมาภิ บ าล  จ าน วน  
1,002,016 บาท 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 3,707,500 บำท 

มส. 1.1-3-4 โครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

มส. 1.1-3-5  โครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์
แผนปฏบิัติการประจ าป ี
และค่าเปา้หมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี ้เพื่อวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏบิัติการ
ประจ าป ี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ก าหนดตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 71 ตัวชี้วัด โดย
ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด พร้อมทั้ง
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อน าไปสู่การวัดระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ

มส. 1.1-4-1 แผนกลยุทธ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556-2560 

มส. 1.1-4-2 แผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
และแผนปฏิบัติราชการ

HU
SO



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

61 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (มส. 1.1-4-1, มส. 
1.1-4-2, มส. 1.1-4-3)                           

ในส่วนของแผนงบประมาณประจ าปีซึ่ ง
ประกอบด้วย โครงการต่างๆ คณะได้ก าหนดให้
ผู้รับผิดชอบโครงการระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายที่มี
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
มาตรการ และตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ            

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 

มส. 1.1-4-3 คู่มือการการจัดท า
งบประมาณคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   

 
     

 5 มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการประจ าปีครบ 
4 พันธกิจ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่จ าแนกไว้ในแต่
ละพันธกิจตามที่ระบุไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2556และงบประมาณปี พ.ศ. 
2557 โดยจัดท าเป็นรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 (รอบ12 เดือน) และรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 (รอบ 6 เดือน) เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ในการประชุมคร้ังที่ 3/2556 เม่ือวันที่ 
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 และในการประชุมคร้ังที่ 
2/2557 เมื่ อวัน ที่  2  มิ ถุ น ายน  พ .ศ . 2557 
ตามล าดับ ซึ่งมีผลการรายงานในภาพรวม คือ  

 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
งบประมาณทั้งหมด 3,342,420 บาท ใช้จ่าย

ไปแล้ว 3,342,420 บาท   มีโครงการทั้งหมด82 
โครงการ  มีโครงการที่บรรลุผลส าเร็จ 82โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นแห่ง
งบประมาณต่างๆ ดังนี้ 

1 . งบ  บ .ก ศ . มี งบ ป ระม าณ ทั้ งห ม ด
1,761,720 บาท ใช้จ่ายไปแล้ว 1,761,720 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการทั้งหมด 54โครงการ  
มีโครงการที่บรรลุผลส าเร็จ 54 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 100 

2. งบ  กศ .บป . มี งบประมาณ ทั้ งหมด
561,000 บาท ใช้จ่ายไปแล้ว 561,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 100  มีโครงการทั้งหมด 8 โครงการ  
มีโครงการที่บรรลุผลส าเร็จ 8 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 100  

3. งบประมาณ แผ่นดิน  มี งบประมาณ

มส. 1.1-5-1 แผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปงีบ 
ประมาณ พ.ศ. 2557 

มส. 1.1-5-2 สรุปผลการติดตาม
และประเมินผลโครงการ 
ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (รอบ 6 เดือน)  

มส. 1.1-5-3 สรุปผลการติดตาม
และประเมินผลโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 (รอบ 12 เดือน) 

มส. 1.1-5-4 สรุปผลการติดตาม
และประเมินโครงการ รอบ 
6 เดือน และ 9 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

มส. 1.1-5-5 โครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  

      และโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
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ทั้ งห ม ด  1 ,0 19 ,2 0 0  บ าท  ใช้ จ่ า ย ไป แ ล้ ว 
1,019,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการ
ทั้งหมด 20 โครงการ มีโครงการที่บรรลุผลส าเร็จ 
20 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100  

จากการสรุป พบว่า ได้ด าเนินการตามพันธ
กิจครบตามที่รายงานไปในข้อ 3 ครบถ้วนทุกพันธ
กิจ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (รอบ 9 เดือน) 
งบประมาณทั้งหมด 3,707,500 บาท ใช้จ่าย

ไปแล้ว 2,218,200.10 บาท  มีโครงการทั้งหมด 
73 โครงการ  มี โครงการที่บรรลุผลส าเร็จ28 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.35 ซึ่งสามารถจ าแนก
เป็นแห่งงบประมาณต่างๆ ดังนี้ 

1 . งบ  บ .ก ศ . มี งบ ป ระม าณ ทั้ งห ม ด 
1,857,300 บาท ใช้จ่ายไปแล้ว 1,022,427.70
บาท คิดเป็นร้อยละ 55.04 มีโครงการทั้งหมด 43 
โครงการ มีโครงการที่บรรลุผลส าเร็จ 17 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 39.53 

2. งบ  กศ .บป . มี งบประมาณ ทั้ งหมด 
596,200 บาท ใช้จ่ายไปแล้ว 397,406 บาท คิด
เป็นร้อยละ 66.65  มีโครงการทั้งหมด10 โครงการ  
มีโครงการที่บรรลุผลส าเร็จ 3 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 30 

3. งบประมาณ แผ่นดิน  มี งบประมาณ
ทั้งหมด 1,254,000 บาท ใช้จ่ายไปแล้ว 412,955 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 32.93 มีโครงการทั้งหมด 20
โครงการ  มีโครงการที่บรรลุผลส าเร็จ 8 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 40 

 6 มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏบิัติการประจ าป ี
อย่างน้อยปลีะ 2 คร้ังและ
รายงานผลต่อผูบ้ริหารเพื่อ
พิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบ
การติ ดตามตรวจสอบและประ เมิ นผลการ
ด าเนินงานตามตามตัวชี้วัดต่างๆ ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในรอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ฯ ในรอบ 6 
เดือน โดยจัดท าเป็นรายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์(มส. 1.1-6-1, มส. 1.1-6-2,มส. 
1.1-6-3) เพื่อรายงานต่อคณบดี, คณะกรรมการ

มส. 1.1-6-1 รายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการ รอบ 12 เดือน 
ปีงบประมาณ 2556  

มส. 1.1-6-2 รายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการ รอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ 2557 

มส. 1.1-6-3 ค าอธิบายและ
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
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บริหารคณะ(มส. 1.1-6-4) และจากการสรุป
ผลงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีตัวชี้วัด
ทั้งหมด 71 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 69 
ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด สามารถ
คิดเป็นผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุเป้าหมายได้ร้อยละ 
97.18 และมีผลประเมินในภาพรวม คือ 4.8591 
ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นประเด็นยุทธ์ศาสตร์ ดังนี้  
     1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จ านวน 17
ตัวชี้วัด บรรลุเปา้หมายครบถ้วน  
      2.  พฒันาองค์ความรู้  งานวิจัยงานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน 
ท้องถิ่นและสงัคม จ านวน 7 ตัวชี้วัด บรรลุ
เป้าหมายครบถ้วน   
     3. พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการทีมี
คุณภาพแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม จ านวน 8 
ตัวชี้วัด บรรลุเปา้หมายครบถ้วน  
     4. อนุรักษ์  ส่งเสริม  ท านบุ ารุง  เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล และเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน จ านวน 8 ตวัชี้วัด บรรลุ
เป้าหมายครบถ้วน   
     5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและมี ธรรมาภิบาล จ านวน 31 
ตัวชี้วัด บรรลุเปา้หมาย 29 ตัวชี้วัด 
         ในส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้ด าเนนิการจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 6 เดือน 
จ านวน 71 ตัวชี้วัด 
 1. มีผลการด าเนินงานบรรลุเปา้หมาย 7 
ตัวชี้วัด ได้แก่   
- จ านวนเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของ
คณะ  
- จ านวนหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
มหาวิทยาลยัที่มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
- ร้อยละของจ านวนโครงการในแผนงบประมาณ
ประจ าปีที่ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 
- ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่สอบผา่นเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาตา่งประเทศ   

ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

มส. 1.1-6-4 บันทึกเสนอผล
การประเมินต่อคณบด ี
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- ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่สอบผา่นเกณฑ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
- จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเรียนการการ
สอน   
- จ านวนชุมชนหรือองค์กร ที่มีการด าเนินโครงการ
ร่วมกับคณะ จนก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์กรนั้น   
    2. อยู่ระหว่างด าเนินงาน 64  ตัวชี้วัด 
    3. ไม่บรรลุเป้าหมาย - ตัวชีว้ัด   

 7 มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ ์อย่างน้อยปีละ 
1 คร้ัง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ในแต่ละตัว
บ่งชี้ ทุกปีงบประมาณ เพื่อน าเสนอและรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ โดยในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 
31 กรกฎาคม 2556 (มส. 1.1-7-1, มส. 1.1-7-2)
ได้น าเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราช การป ระจ าปี งบ ป ระมาณ  พ .ศ . 2556 
(รายละเอียดตามผลด าเนินงานในเกณฑ์ข้อ 6) 

มส. 1.1-7-1 รายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

มส. 1.1-7-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรม การ
ประจ าคณะฯ 31 
กรกฎาคม 2556 

 

 8 มีการน าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของสภาสถาบนัไปปรับปรงุ
แผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

จากการน าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 (มส. 1.1-8-1) ซึ่งมีตัวชี้วัด
ที่ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1. ร้อยละของอาจารย์ที่สอบผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ ได้ รับการรับรอง 
(TOEFL) 500 หรือเทียบเท่า 

2. ร้อยละของงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ ให้กับหน่วยงานภายนอกที่
เก่ียวข้อง ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

คณะกรรมการประจ าคณะได้เสนอแนะให้
ดังนี้ 

1) ใ ห้ ค ณ ะ จั ด ท า โค ร งก า รส นั บ ส นุ น
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะได้น าไปปรับปรุง
โครงการ มาตรการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
โดยมีโครงการที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1.1 โครงการทุนอุดหนุนบุคลากรท างานวิจัย 
งานสร้างสรรค์  และผลงานวิชาการ 
อ่ืนๆ จ านวน 135,000 บาท 

1.2 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ

มส. 1.1-8-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรม การ
ประจ าคณะฯ     

       31 กรกฎาคม 2556 
มส. 1.1-8-2 แผนปฏบิัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 

มส. 1.1-8-3 แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

มส. 1.1-8-4 แผนบริหารความ
เสี่ยง 
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บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
จ านวน 10,000 บาท 

1.3 โค ร ง ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร วิ จั ย  ง า น
สร้างสรรค์ที่บูรณาการด้านการเรียน
การสอน การบริการวิชาการและการ
ท านุ บ ารุ งศิ ลปวัฒ นธรรม จ านวน 
5,000 บาท 

1.4 โครงการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าและการ
น าไปใช้ประโยชน์ (มส. 1.1-8-2) 

2) คณะควรเร่งพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ใน
เรื่องของต าแหน่งทางวิชาการและผลงานวิจัย ซึ่ง
คณะได้น าประเด็นดังกล่าวไปจัดท าแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรและแผนบริหารความเสี่ยง 
(มส. 1.1-8-3, มส. 1.1-8-4)   

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

8 ข้อ 8 ข้อ คะแนน 5  8 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

8 ข้อ 8 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้: ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รำยงำนผลกำรเนินงำน :   

นางสาวสมลักษณ์  วิริยจารี 
นายตั้ม  ค าพ่วง 

โทรศัพท์ : 055-721878  โทรศัพท์ :  055-721878  
E-mail :  preeyanuch.pps@hotmail.com E-mail : somlak.w@hotmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 -  
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - 
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ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลกำรบริหำรสถำบันให้เกิดอตัลักษณ์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์

เกณฑ์กำรประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได ้1 ข้อ ปฏิบัติได ้2 ข้อ ปฏิบัติได ้3 ข้อ ปฏิบัติได ้4 ข้อ ปฏิบัติได ้5 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการก าหนดกลยุทธ์และ
แผนการปฏบิัติงานที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถาบนั โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

ในกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี
งบประ มาณพ.ศ. 2556-2560 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการจัดท า
ร่างแผนกลยุทธ์ ได้พิจารณาถึงอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่  “ความรู้  คู่ชุมชน” เป็น
เป้าหมายส าคัญในการด าเนินงานตามพันธกิจ โดย
ทุกประเด็นยุทธศาสตร์ จะปรากฏ “ความรู้ คู่
ชุมชน” อยู่ในกลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด อัน
ได้แก ่
         ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน ปรากฏในกลยุทธ์ 1.1 สร้าง
ความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่บัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเอกลักษณ์ของคณะ 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  พัฒนาองค์ความรู้  
งานวิจัยงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ปรากฏ
ในเป้าประสงค์      2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาศักยภาพ
การบริการวิชาการทีมีคุณภาพแก่ชุมชน ท้องถิ่น 
และสังคม ปรากฏทุกกลยุทธ์ มาตรการ และ
ตัวชี้วัด 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 อนุรักษ์  ส่งเสริม  
ท านุบ ารุง  เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่
สากล และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน ปรากฏในกล
ยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อท านุ
บ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ศิลปะ

มส. 16.1-1-1 แผนกลยุทธ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556-2560 

มส. 16.1-1-2 แผนปฏบิัติ
ราชการปี พ.ศ. 2557 

มส. 16.1-1-3 
      รายงานการประชุมการ

ประจ าคณะ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2556 
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และวัฒนธรรมไทยของท้องถิ่นและของชาติ และ
มาตรการที่  3 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
ปรากฏในกลยุทธ์ 5.1 พัฒนาระบบแผนงาน  
งบประมาณและการใช้ทรัพยากร มาตรการที่ 4 
แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อด าเนินงานตาม 
พันธกิจ  เช่น(เครือข่ายวิจัย/เครือข่ายบริการ
วิชาการ/ เครือข่ายการผลิตบัณฑิต/ เครือข่าย
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)  

 โดยแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ 
1/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 

 2 มีการสร้างระบบการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนและบุคลากร
ในการปฏิบัติตามกลยุทธท์ี่
ก าหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มี
การสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และ
บุคลากร (มส. 16.1-2-1, มส. 16.1-2-2) ดังนี้ 

1. คณะมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ดังนี้ 

1.1 คณะฯ มีการจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของคณะฯ ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์
ต่างๆ 

1.2 คณะฯ จัดประชุมเพื่อถ่ายทอด
การปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจ กับบุคลากร
ภายในคณะฯ ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะฯ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ และการประชุม
อาจารย์คณะฯ 

1.3 มีค าสั่งแต่งตั้งในการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
คณะฯ 

1.4  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใน
การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ และจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกทั้งวัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

2. คณะฯ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษา ดังนี้ 

2.1 คณะด าเนินการตามระบบการ

มส. 16.1-2-1 สรุปผล  
โครงการ/กิจกรรม  ต่างๆ  
- โครงการนิทรรศการ

วิชาการ 11-13 
ธันวาคม 2556 

มส. 16.1-2-2 
-  แผนปฏบิัติราชการ

ประจ าปี 2556  
-  แผนปฏบิัติราชการ

ประจ าปี 2557 
-  คู่มือและแนวปฏิบตัิการ

ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล 

 -  แผนพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตนักศึกษา 

-  ค าสั่งแต่งตัง้การปฏิบตัิงาน
ต่างๆของคณะฯ 

-  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
และรายงานการประชุม
อาจารย ์
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ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ซึ่ ง ได้ก าหนดตั วชี้ วัด ให้บุ คลากรสายผู้ สอน
ด าเนินการ จัดการเรียนการสอน โดยให้บูรณา
การกับการบริการวิชาการ กล่าวคือ จะต้องน า
นักศึกษาในรายวิชาเข้ามามีส่วนร่วมกับการ
บริการวิชาการ(ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความส าเร็จ
ในการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย) 

2.2 คณะฯ มีการจัดท าแผนพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตนักศึกษาที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของคณะฯ ในการปฏิบัติงานและจัด
กิจกรรมต่างๆ 

2.3 มีค าสั่งแต่งตั้งในการปฏิบัติงาน
และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ 

2.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใน
การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ และจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกทั้งวัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

 3 ผลการประเมินความเห็นของ
ผู้เรียนและบุคลากรเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจด้าน
การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ ของนักศึกษาและบุคลากรใน
คณะฯ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ โดยมีผลการ
ประเมินค่าเฉลี่ย (มส.16.1-3-1) ดังนี้ 

นักศึกษำ 
1. ด้ าน การด า เนิ น งาน ของคณ ะเพื่ อ

เสริมสร้างอัตลักษณ์ “ความรู้คู่ชุมชน” ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 

2. ด้านความรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 
3. ด้านคุณธรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 
4. ด้านจิตสาธารณะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 
5. ด้านภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 
สรุปโดยภาพรวมแล้วความพึงพอใจจาก

นักศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 
บุคลำกร 
1 .ด้ าน การด า เนิ น งาน ของคณ ะ เพื่ อ

ส่งเสริมอัตลักษณ์  “ความรู้คู่ชุมชน” ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.04 

2. ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และการด าเนินงานให้   คณะเป็น “แหล่งเรียนรู้

มส. 16.1-3-1 สรุปผลการ
ประเมินความพงึพอใจจาก
นักศึกษาคณะมนษุยศาสตร์ฯ 

มส. 16.1-3-2 สรุปผลการ
ประเมินความพงึพอใจจาก
บุคลากรประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ HU

SO



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

69 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

ของชุมชน” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

เพื่อให้มีอัตลักษณ์ “ความรู้คู่ชุมชน” ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.03 

สรุปโดยภาพรวมแล้วความพึงพอใจจาก
บุคลากร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 (มส.16.1-3-2) 

 4 ผลการด าเนนิงานก่อให้เกิด
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์
และ/หรือสร้างคุณค่าต่อ
สังคม 

คณ ะฯ มีผลการด าเนิน งานก่อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่า
ต่อสังคม     (มส. 16.1-4-1,มส. 16.1-4-2) 

1. ด้านมุ่งเน้นท้องถิ่น  ทุกโปรแกรมวิชา 
ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่ อด าเนิน
โครงการบริการวิชาการ (มส. 16.1-4-3) 
         ทั้ งนี้มี โครงการบริการวิชาการที่ สร้าง
ประโยชน์/คุณค่าต่อสังคม อย่างเด่นชัด อาทิเช่น 
        1.1 โครงกำรอบรมสัมมนำควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยส ำหรับบุคลำกรของท้องถิ่น นักศึกษำ 
และประชำชนทั่วไป เร่ือง “การมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” ใน
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมทีปัง
กรรัศมีโชติ ชั้น 2 ห้องลีลาวดี 
         การด าเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐให้ได้ผล  จะต้องอาศัยความ
ร่วมมื อจากหลายฝ่ ายทั้ งภ าครัฐและ ภาค
ประชาชน และภาคเอกชน ตลอดจนนักเรียน 
นักศึกษาในสถาบันการศึกษาและบุคลากรใน
ท้องถิ่นที่มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการป้องกัน 
เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา ประกอบกับเมื่อมีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 สังคมได้ให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบกระบวนการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐมากขึ้น เห็นได้จากการก าหนดองค์กร
อิสระเพื่ อท าหน้าที่ เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เรียกว่า คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) แต่เนื่องจากภารกิจของ ป.ป.ช. มีเรื่องใน
ค ว าม รั บ ผิ ด ช อบ เป็ น จ าน วน ม าก  ต่ อ ม า
คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งองค์การฝ่ายบริหาร
เพื่อท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ป .ปท.) ในสังกัดกระทรวง

มส. 16.1-4-1 สรุปผลโครงการ /
กิจกรรมต่างๆ  

มส. 16.1-4-2  เอกสารขอ
อนุญาตไปราชการ / บนัทึก
ข้อความ/ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการด าเนินงาน  

มส. 16.1-4-3 โครงการบริการ
วิชาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
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ยุติธรรม  ด้วยเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
ปัญหาการทุจริตในภาครัฐ เป็นภารกิจของทุกภาค
ส่วนในสังคม โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรท้องถิ่น แต่กลุ่มคนเหล่านี้จะเข้ามามีส่วน
ร่วมในเรื่องดังกล่าวได้จ าเป็นต้องเสริมสร้างความ
เข้าใจและสร้างจิตส านึกก่อน เป็นอันดับแรก 
ดั ง นั้ น  โป ร แ ก ร ม วิ ช า นิ ติ ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร จึงได้จัดโครงการดังกล่าว โดย
ความร่วมมือจาก ส านักป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร 
และส านักป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ เขตพื้นที่ 6 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วย 
     จากผลการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม
กิ จกรรมอบรมสั มมน า น า ไป ใช้ ปฏิ บั ติ กั บ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตใน
ภาครัฐ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา และได้ให้ความร่วมมือใน
การป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐอกี
ทางหนึ่งด้วย  
          1 .2 โค รงก ำรส่ ง เส ริ ม แล ะพั ฒ น ำ
เครือข่ำยชุมชนท้องถิ่นด้ำนประชำธิปไตย
กิ จ ก รรม เข้ ำ ค่ ำ ย  “เย ำว ช น รุ่ น ให ม่  รั ก
ประชำธิปไตย เข้ำใจอำเซียน”ระหว่างวันที่ 16 
– 18  สิ งห าคม  พ .ศ . 2556 ณ  หอประชุ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

          ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วย
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหมายถึงระบอบการ
ปกครองที่เน้นให้ความส าคัญกับประชาชนเป็น
หลัก โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปกครองประเทศ  ดังนั้น การสร้างความ
เข้าใจ เรียนรู้วิถีประชาธิปไตยอย่างถูกต้องเพื่อให้
เกิดจิตส านึกที่ดี ให้กับประชาชน โดยเฉพาะ
ประชาชนที่อยู่ในช่วงที่เป็นเยาวชน จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญยิ่ง เพราะคนรุ่นนี้ถือเป็นก าลังส าคัญกับ
ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ ใ น อ น า ค ต   ปั จ จุ บั น
กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
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การพัฒนาเยาวชนให้ เติบ โตเป็นบัณฑิตที่ มี
คุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิกใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้าน
ประชาธิปไตย กิจกรรมเข้าค่าย “เยาวชนรุ่นใหม่ 
รักประชาธิปไตย เข้าใจอาเซียน” ขึ้น เพื่อสร้าง
ความรู้ที่ถูกต้องแก่เยาวชน ทั้งด้านหลักการทฤษฎี
ที่น าไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนต่อสังคมท้องถิ่น น าความรู้ที่
ได้รับไปขยายผลเผยแพร่สู่สถานศึกษา และชุมชน
ของตนเองได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการสร้าง
เครือข่ ายชุ มชนท้ องถิ่ น ด้ านประชาธิป ไตย 
ตลอดจนสร้างความเข้าใจระบอบการปกครองใน
ด้านประชาธิป ไตยที่ แตกต่ างกันของแต่ละ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  

โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมคิด 
วางแผนด าเนินการจัดกิจกรรม และประเมินผล
การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้น า
ความรู้ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาทักษะ
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องด้านการเมืองการปกครอง 
และบูรณาการการเรียนการสอนกับการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลัก
ของคณะ คือ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และ
บริการวิชาการ 

จากผลการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พบว่า ได้จัด
กิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องแก่เยาวชน 
ทั้งด้านหลักการทฤษฎีที่น าไปสู่การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในระบบ
รัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
ต่อสังคมท้องถิ่น น าความรู้ที่ได้รับไปขยายผล
เผยแพร่สู่สถานศึกษา และชุมชนของตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

1.3 โครงกำรนิทรรศกำรวิชำกำร ครั้งที่ 
10  มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  จัดกิจกรรม 
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ระหว่างวันที่ 11-13  ธันวาคม  2556  มีการจัดบูท
นิทรรศการต่างๆ แนะแนวการศึกษา การจัดอบรม 
สัมมนา การแข่งขันทักษะต่างๆ โดยโครงการนี้เป็น
โครงการที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี มีนักศึกษา บุคลากร 
และบุคคลภายนอกมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการบริการ
วิชาการให้กับบุคคลในท้องถิ่น และชุมชนใกล้เคียง    
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จากผลการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตระถึงพันธกิจ 
ของคณ ะ ในการให้บริการวิชาการ โดยจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และ
สังคม โดยจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายและ
ต่อเนื่องมาทุกปี 

1.4 โครงกำรฝึกอบรมเพื่อถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ของครูภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม (เพลง
ช้ำ-เพลงเร็ว) ส ำหรับบุคคลทั่วไป  ประจ ำปี 
2556 ณ ศูนย์จริยศึกษา สธ.พิพิธภัณฑ์เรือนไทย
จังหวัดก าแพงเพชร โครงการนี้ได้จัดต่อเนื่องมาทุก
ปี  เพื่ออบรมและถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ผู้สนใจ   

จากการจั ดกิ จกรรมดั งกล่ าวส่ งผล ให้
นั ก เรี ย น ที่ เข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม ได้ เรี ย น รู้
ศิลปะการแสดงอันดีงามของไทย เข้าร่วมการ
ประกวดนาฏศิ ลป์  ระดั บประถมศึ กษาและ
มัธยมศึกษาและเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติได้รับ
ทราบถึงศิลปะการแสดงที่ งดงามของจังหวัด
ก าแพงเพชร     

 5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/
สถาบนัได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ  ในประเด็นที่
เก่ียวกับอัตลักษณ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
บุคลากรและนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและคณะ คือ “ความรู้คู่ชุมชน” ดังนี้ 

1)  โป ร แ ก ร ม วิ ช า นิ ติ ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดส่งนักศึกษา
เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวัน
สถาปนาคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 

มส. 16.1-5-1 เกียรติบัตรเข้า
ร่วมแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมาย 

มส. 16.1-5-2 หลักสูตรระบ าชา
กังราว 

มส. 16.1-5-3 โครงการประกวด
นาฏศิลป์ไทย ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ     
พระนางเจา้ฯ 
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2557 โดยนางสาวพัสสุนีย์ ค าภิระยศ  เข้าร่วม
แข่งขันในครั้งนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
(มส. 16.1-5-1) 

2 ) บุ ค ล า ก รข อ งค ณ ะ ได้ แ ก่  ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา และ
อาจารย์อภิญญา  แซ่ยั้ง ได้มีการด าเนินงานในการ
สร้ า งความร่วมมื อกับ ศู นย์ จริยศึ กษ า  สธ . 
ก าแพ ง เพ ช ร ณ  พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ส ถ าน จั งห วั ด
ก าแพงเพชร  เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปี 2542 
จนถึงปัจจุบัน รวม 14 ปี มีชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จ
ริยศึกษา สธ. ควบคุมการฝึกซ้อม โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เยาวลักษณ์   ใจวิสุทธ์หรรษา และ
อาจารย์อภิญญา  แซ่ยั้ง (มส. 16.1-5-2) โดยในปี
การศึกษา 2556 บุคลากรทั้งสองท่านได้ให้การ
ฝึกซ้อมนักศึกษาและเยาวชนของชุมนุมนาฏศิลป์
ศูนย์จริยศึกษา สธ. จังหวัดก าแพงเพชร และ
น าเข้าร่วมโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดโดยคณะ
มนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจัดการ
แสดงชุด“เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ” ประพันธ์เพลงโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ เยาวลักษณ์   ใจวิสุทธิ์หรรษา 
ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดง โดยอาจารย์
อภิญญา  แซ่ยั้ง และได้รับรางวัลชมเชย ระดับ
ประถมศึกษา เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 
2556  ณ โรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มส. 
16.1-5-3)   

พระบรมราชนิีนาถ ประจ าปี 
2556/เกียรติบัตรรางวัลที่
ได้รับ 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 
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ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้: ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

นางสาวสมลักษณ์  วิริยจารี 
นายตั้ม  ค าพ่วง 

โทรศัพท์ : 055-721878 โทรศัพท์ :  055-721878 
E-mail :   E-mail :    
 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

มีการด าเนินงานตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัยได้แก่ “ความรู้คู่ชุมชน” และได้รบัการยกย่องในระดับชาต ิ
 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง  
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2555 (ปีงบประมาณ 2556) ได้ข้อมูล ดังนี้ 

 
ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญำตรีตำมอัตลักษณ์ “ควำมรู้คู่ชุมชน” ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ข้อมูล 
หน่วยงำน 

ระดับปรญิญำตร ี ระดับปรญิญำโท รวม 

จ านวนผู้ทีส่ าเร็จการศึกษา 353.00 14.00 367.00 
จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 72.00 11.00 83.00 
ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 20.40 78.57 22.62 

 
ผลกำรประเมินคุณภำพของบัณฑิตระดับปริญญำตรแีละโท ตำมอัตลักษณ์ “ควำมรู้คู่ชุมชน” ของคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

ข้อมูล 
ระดับปรญิญำตร ี ระดับปรญิญำโท รวม 
  S.D.   S.D.   S.D. 

1. ความสามารถในการน าความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา
หน่วยงาน/ชุมชน 

4.41 0.57 4.46 0.50 4.44 0.54 

2. ความสามารถในการใช้ความรู้ให้เกิดคุณค่าในการพัฒนา
หน่วยงาน/ชุมชน 

4.37 0.66 4.38 0.51 4.38 0.56 

3. ความสามารถในการท างานรว่มกับหน่วยงาน/ชุมชนบน
พื้นฐานความพอเพียง 

4.43 0.45 4.49 0.52 4.46 0.49 

4. ความสามารถในการสรา้งความรู้เพิ่มเติมจาก
ประสบการณ์กับหน่วยงาน/ชุมชนและน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

4.69 0.47 4.40 0.53 4.55 0.47 

5. บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถแสดงออก เช่น 
บุคลิกภาพอันเปน็ที่ยอมรับของหน่วยงาน/ชุมชน 

4.52 0.46 4.47 0.50 4.50 0.48 

รวม 4.48 0.52 4.44 0.51 4.46 0.52 
 
ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ระดับปริญญำตรีและปริญญำโท)   

      = 4.46 
หลักฐำน  
มส.16.2-0-1   รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัตงิานและคุณลักษณะของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ค่าเฉลี่ย 4.10 ค่าเฉลี่ย 4.41 คะแนน 4.41  ค่าเฉลี่ย 4.10 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

ค่าเฉลี่ย 4.10 ค่าเฉลี่ย 4.41 คะแนน 4.41  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้: นายสชุิน  รอดก าเหนิด 
นางสายพิณ  พิกุลทอง กูรุง 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :  

ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต 
นางขนษิฐา  ศิริรัตน์   

โทรศัพท์ : 08 3165 7809  โทรศัพท์ : 055-721878 ต่อ 3010 
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : sirirat_n1@hotmail.com   

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 มีการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้แก่ “ความรู้คู่ชุมชน” โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
มีโครงการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่พัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามอัตลักษณ์ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่ 17    ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์

เกณฑ์กำรประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได ้1 ข้อ ปฏิบัติได ้2 ข้อ ปฏิบัติได ้3 ข้อ ปฏิบัติได ้4 ข้อ ปฏิบัติได ้5 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการก าหนดกลยุทธ์การ
ปฏิบัติงานทีส่อดคล้องกับ
จุดเน้น จุดเด่นหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบนั โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มี
บุคลากรสาขาวิชาที่หลากหลายและสามารถสนอง
ต่อความต้องการของท้องถิ่น ฉะนั้น เอกลักษณ์ 
จุดเน้น จุดเด่น  จึงขึ้นอยู่กับมูลเหตุต่าง ๆ และ
ความพร้อมในแต่ละสาขาหมุนเวียนไปตามแต่ละ
บริบท เช่น อาจเน้นด้านการเมืองการปกครอง  2 ปี  
แล้วเปลี่ยนไปเน้นด้านกฎหมาย 3 ปี เป็นต้น ซึ่ง ใน
ปีการศึกษา 2556 คณะฯ ได้มีการร่วมกันพิจารณา 
ทบทวนเอกลักษณ์  จุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของคณะฯ โดยในการประชุม
คณะกรรมการจัดท าร่างแผนกลยุทธ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560 (มส. 17-1-1)เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์และคณะกรรมการสังเคราะห์แผนกล
ยุทธ์ ได้พิจารณาและ มีมติให้คงเอกลักษณ์เดิม คือ 
“มุ่งเน้นท้องถิ่น  สานศิลป์วัฒนธรรม” โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 (มส. 17-1-2) จุดเน้น
ดังกล่าวประกอบด้วย         

1. “ด้านมุ่งเน้นท้องถิ่น” เนื่องจาก คณะมี
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้านต่างๆ รวมทั้งมี
กิจกรรม/โครงการที่หลากหลายสามารถผลิต
บุคลากรและการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น
ได้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วยสาขาต่างๆ ได้แก่ 
สาขาการพัฒนาสังคม บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

2. “ด้านสานศิลป์วัฒนธรรม” คณะมีศาสตร์
ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการอนุรักษ์ เผยแพร่ ท านุ 
บ ารุง ศิลปวัฒนธรรม  ประกอบด้วย สาขาวิชา
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์

มส. 17-1-1 แผนกลยุทธ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556-2560 

มส. 17-1-2 รายงานการ
ประชุมการประจ าคณะ 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

และการละคร ปรัชญาและศาสนา  
โดยจุด เน้นหรือจุด เด่น  ทั้ งสองประเด็น 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
         ประเด็ นยุทธศาสตร์  1  ผลิ ตบัณ ฑิ ตที่ มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน ปรากฏในกลยุทธ์ 1.1 สร้าง
ความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่บัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเอกลักษณ์ของคณะ 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  พัฒนาองค์ความรู้  
งานวิจัยงานสร้างสรรค์  และนวัตกรรมที่ สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ปรากฏใน
เป้าประสงค์  2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาศักยภาพการ
บริการวิชาการทีมีคุณภาพแก่ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคม ปรากฏทุกกลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 อนุรักษ์  ส่งเสริม  
ท านุบ ารุง  เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน ปรากฏในกลยุทธ์ 4.1 
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มาตรการที่  2 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ปกป้อง และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยของ
ท้องถิ่นและของชาติ และมาตรการที่ 3 ส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น ให้มี
ความรู้ความเข้าใจท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ปรากฏ
ในกลยุทธ์ 5.1 พัฒนาระบบแผนงาน  งบประมาณ
และการใช้ทรัพยากร  มาตรการที่  4 แสวงหา
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อด าเนินงานตาม พันธกิจ  
เช่น (เครือข่ายวิจัย/เครือข่ายบริการวิชาการ/ 
เครือข่ายการผลิตบัณฑิต/ เครือข่ายการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)  

 โดยแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ 
1/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 

 

HU
SO



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

79 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 2 มีการสร้างระบบการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏบิัติตาม
กลยุทธ์ที่ก าหนดอยา่ง
ครบถ้วนสมบูรณ์   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. คณะมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ดังนี้ 

1.1 คณะมีการจัดท าค ารับรองการ
ป ฏิ บั ติ ราช การต ามกลยุ ท ธ์ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
เอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของคณะ ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ต่างๆ 

1.2 คณะจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดการ
ปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจ กับบุคลากรภายใน
คณ ะฯ  ในการปฏิ บั ติ ต ามกลยุ ท ธ์  ตั วชี้ วั ดที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ ยวชาญ เฉพาะ ของคณ ะฯ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะและการประชุมอาจารย์
คณะ 

1.3 มีค าสั่ งแต่งตั้ งในการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ 
               1.4  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใน
การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ และจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวก ทั้งวัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

2. คณะฯ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา ดังนี้ 

2.1 คณ ะด าเนินการตามระบบการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ซึ่ ง ได้ ก าหนดตั วชี้ วั ด ให้ บุ ค ล ากรส ายผู้ ส อน
ด าเนินการ จัดการเรียนการสอน โดยให้บูรณาการ
กับการบริการวิชาการ กล่าวคือ จะต้องน านักศึกษา
ในรายวิชาเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริการวิชาการ
(ตัวชี้วัดที่  3.3 ระดับความส าเร็จในการบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย) 

2.2 คณ ะฯ มี การจัดท าแผนพัฒ นา
คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ตนั กศึ กษาที่ สอดคล้องกับ       
อัตลักษณ์ของคณะฯ ในการปฏิบัติงานและจัด
กิจกรรมต่างๆ 

2.3 มีค าสั่งแต่งตั้งในการปฏิบัติงานและ
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ 

2.4 จัดสรรงบประมาณสนบัสนนุในการ
จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ และจัดสิ่งอ านวยความ

มส. 17-2-1 สรุปผลโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ  
- โครงการนิทรรศการ

วิชาการ 11-13 ธันวาคม 
2556 

มส. 17-2-2 
-  แผนปฏบิัติราชการ

ประจ าปี 2556  
-  แผนปฏบิัติราชการ

ประจ าปี 2557 
-  คู่มือและแนวปฏิบตัิการ

ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ
รายบุคคล 

 -  แผนพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตนักศึกษา 

-  ค าสั่งแต่งตัง้การ
ปฏิบัติงานตา่งๆของ
คณะฯ 

     - รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ และรายงานการ
ประชุมอาจารย ์HU
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สะดวกทั้งวสัดุและอุปกรณ์ในการด าเนินงาน (มส. 
17-2-1, มส. 17-2-2)  

 3 ผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรเก่ียวกับ
การด าเนินการตามจุดเนน้ 
จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบนั ไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากรเก่ียวกับการด าเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะฯ โดยมีผลการ
ประเมิน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  ดังนี้  
   1. การก าหนดจุดเน้น จุดเด่น “มุ่งเน้นท้องถิ่น  
สานศิลป์วัฒนธรรม” ให้เป็นเอกลักษณ์ของคณะ   
มีความเหมาะสมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 
   2. การพัฒนาคณะให้มี เอกลักษณ์  “มุ่ งเน้น
ท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม” มีส่วน ส่งเสริมในการ
บรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.08 
   3.การพัฒนาคณะให้มีเอกลักษณ์ “มุ่งเน้นท้องถิ่น  
สานศิลป์วัฒนธรรม” มีส่วนส่งเสริมศักยภาพของ
ชุมชนท้องถิ่นและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 
   4.แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติโครงการและกิจกรรม
ประจ าปีของคณะ มีความชัดเจน ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาคณะ ให้มีเอกลักษณ์ “มุ่งเน้นท้องถิ่น  สาน
ศิลป์วัฒนธรรม” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
   5.แผนปฏิบัติการโครงการและกิจกรรมประจ าปี
ของโปรแกรมวิชา มีความชัดเจน และส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาคณะ ให้มีเอกลักษณ์ “มุ่งเน้นท้องถิ่น  
สานศิลป์วัฒนธรรม” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 
   6.คณะมีการสื่อสารหรือส่งเสริมให้บุคลากรเกิด
ความตระหนักรู้หรือความเข้าใจเก่ียวกับเอกลักษณ์ 
“มุ่งเน้นท้องถิ่น  สานศิลป์วัฒนธรรม” ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 
   7.ความเข้าใจร่วมกัน และการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเพื่อส่งเสริมให้คณะ
มีความโดดเด่นในเอกลักษณ์ “มุ่งเน้นท้องถิ่น  สาน
ศิลป์วัฒนธรรม” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 
   8.การได้ รับปั จจัยสนั บ สนุ น จากคณ ะหรือ
โปรแกรมวิชาในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่
มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ “มุ่งเน้นท้องถิ่น  
สานศิลป์วัฒนธรรม” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 
   9.ผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะหรือ

มส. 17-3-1 สรุปผลแบบ
ประเมินการปฏบิัติงานของ
คณะที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ และการด าเนินการ
ตามจุดเน้น  และจุดเดน่ที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  
ประจ าปีการศึกษา 2556 
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ผลงานของบุคลากรในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึง
เอกลักษณ์ “มุ่งเน้นท้องถิ่น  สานศิลป์วัฒนธรรม” 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 
   10.ผลการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ “มุ่งเน้น
ท้องถิ่น  สานศิลป์วัฒนธรรม”  ในปัจจุบันสร้างให้
เกิดคุณค่าและประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นและ
สังคมทั่วไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 

ผลการป ระ เมิ น โดยส รุป เกี่ ย วกั บ ก าร
ด าเนินงานที่ สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ ของคณะ 
“มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.07 (มส. 17-3-1) 

 4 ผลการด าเนนิงานบรรลุ
ตามจุดเน้น  จุดเด่น  หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบนัและเกิดผลกระทบ
ที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสังคม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบที่
เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม ดังนี้ 

1. ด้ำนมุ่งเน้นท้องถิ่น 
  คณะให้ความส าคัญกับการบริการวิชาการเพื่อ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น โดยจัดให้มี
โครงการบริการวิชาการของโปรแกรมวิชาต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งดูได้จากรายงานการประเมินองค์ประกอบที่ 
5  การบริการวิชาการ 

2.  ด้ำนสำนศิลป์วัฒนธรรม 
จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุง

ศิลปและวัฒนธรรมสามารถดู ได้จากรายงาน          
ผลองค์ประกอบที่ 6 โดยมีโครงการที่เป็นจุดเด่น    
อาทิเช่น 

2.1 โครงกำรอบรมนำฏศิลป์และกำร
ประกวดนำฏศิลป์ส ำหรับเยำวชน 

นาฏศิลป์เป็นวัฒนธรรมสาขาหนึ่งที่มีการ
สืบทอดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน จนเป็นที่
แสดงถึงให้เห็นความเป็นอารยะ เพื่อเป็นการสืบทอด
ท านุบ ารุงศิลปะแขนงนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นที่จะ
อบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน การบริการวิชาการกับการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 
2557 ณ หอศิลปะดุ ริยนาฏ ส านั กศิลปะและ
วัฒนธรรม 

โครงการนี้จึงได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี  ในปี
การศึกษา 2556 นี้ได้จัด โครงกำรฝึกอบรมเพื่อ

มส. 17-4-1 โครงการอบรม
นาฏศิลป์และการประกวด
นาฏศิลป์ส าหรับเยาวชน 

มส. 17-4-2 สรุปผลโครงการ
บริการวิชาการ
งบประมาณแผน่ดิน 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
เร่ืองการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคและ
กลวิธีการระบายสีอะคริลิค  

มส. 17-4-3 สรุปผล 
โครงการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
ณ มหาวิทยาลัย 
University Padjadjaran 
(UNPAD) ประเทศ
อินโดนีเซีย 
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ถ่ ำยทอดองค์ควำมรู้ของครูภู มิปัญ ญ ำทำง
วัฒนธรรม (เพลงช้ำ-เพลงเร็ว) ส ำหรับบุคคล
ทั่วไป  ประจ ำปี  2556 ณ ศูนย์จริยศึกษา สธ.
พิพิธภัณฑ์เรือนไทยจังหวัดก าแพงเพชร โครงการนี้
ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี เพื่ออบรมและถ่ายทอดความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนผู้สนใจ  

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนที่
เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงอันดีงาม
ของไทย เข้ าร่วมการประกวดนาฏศิลป์  ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและเผยแพร่ให้กับ
ชาวต่างชาติได้รับทราบถึงศิลปะการแสดงที่งดงาม
ของจังหวัดก าแพงเพชร (มส. 17-4-1) 

2.2 โครงกำรบริกำรวิชำกำรงบประมำณ
แผ่นดิน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 เรื่องกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำรเทคนิคและกลวิธีกำรระบำยสี
อะคริลิค  

ด้วยโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ด าเนินการจัดอบรม เนื่องจาก ปัจจุบัน สีอะคริลิก 
ได้มีการผลิตออกมาเพื่อตอบสนองการสร้างสรรค์
ผลงานทางด้านศิลปะกันอย่างมากมายหลากหลาย
ยี่ห้อ โดยสีอะคริลิกมีความแตกต่างจากสีน้ าและสี
โปรเตอร์ทั่วไป จึงท าให้ภาพวาดมีความสว่างสดใส
และมีการระบายทับช้อนได้ดี อีกทั้งยังแห้งเร็วกล่าว
สีชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตามการระบายสีอะคริลิก มีอยู่
หลายเทคนิค หลายวิธีการด้วยกัน โดยแต่ละเทคนิค
วิธีนั้นยังก่อให้เกิดความแต่งต่างกันไปตามแนวทาง
ของการสร้างสรรค์  

กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการเผยแพร่ให้นักเรียน 
นักศึกษา มีสุนทรียะ และสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
ศิลปะกันอย่างเป็นการส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะต่อไป(มส.17-4-2) 

2.3 โครงกำรเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม ณ มหำวิทยำลัย University 
Padjadjaran (UNPAD) ประเทศอินโดนีเซีย 

ตามที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ได้ด าเนินการจัดโครงการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัย 
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University Padjadjaran ( UNPAD) ป ร ะ เ ท ศ
อินโดนี เซีย  เพื่ อให้ข้าราชการ บุ คลากร และ
นั กศึ กษ าได้ เกิ ด การแลก เป ลี่ ยน เรียน รู้ ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น จึงได้จัดท า
โครงการความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ กับ ณ มหาวิทยาลัย University 
Padjadjaran (UNPAD) ประเทศอินโดนี เซีย ใน
ระหว่างวันที่  30 เมษายน – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 
2557 (มส. 17-4-3) 

ในการจั ด โครงการนี้  เป็ น การเผยแพ ร่
ศิลปวัฒนธรรมไปสู่สายตาของประเทศเพื่อบ้าน ท าให้
เกิดความร่วมมือในด้านอ่ืนๆ ต่อไป 

 5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/
สถาบนัศึกษามีเอกลักษณ์
ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
ก าหนด และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาต ิ

คณ ะม นุ ษ ยศ าสตร์ แ ล ะสั งคม ศ าสต ร์  
บุคลากรและนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์  มี คุณ ลั กษณ ะที่ ส อดคล้ องกั บ
เอกลักษณ์ของคณะฯ คือ “มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์
วัฒนธรรม” และได้รับการยอมรับต่อสังคม จน
ได้รับรางวัล และการยกย่องทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ ตามเอกสาร/หลักฐาน ดังต่อไปนี้  
       1.) นักศึกษำ 

1.1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยเข้าร่วม
การป ระกวดสวดมนต์ หมู่ ท าน องสรภัญ ยะ 
ระดับ อุดมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 
ประกอบด้วย (มส. 17-5-1) 

1. นางสาวเสาวรส  ค่อมเสือ 
2. นางสาวกนกวรรณ  ศรีนอก 
3. นายวัลลภ  หล้ามะโน 
4. นางสาวสกุลรัตน์  ปิ่นคีรี 
5. นางสาวมุกระวี  ศรีวิใจ 

1.2 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้เข้า
ร่วมโครงการประกวดวาดภาพและเรียงความ ใน
หัวข้อ  “จั งหวัดของฉัน ในปี  2020” จั งหวัด
ก าแพงเพชร และได้รับรางวัลชมเชย ประกอบด้วย
(มส. 17-5-2) 

1. นางสาวเสาวรส   ค่อมเสือ 
2. นางสาวสุธาทิพย์  วันดี 

มส. 17-5-1 เกียรติบัตร/
รางวัลทีไ่ด้รับ 

มส. 17-5-2  ผลการประกวด
โครงการวาดภาพและ
เรียงความ /เกียรติบัตร 

มส. 17-5-3 หลักฐานการได้รับ
รางวัล หรือการได้รับการ
ยกย่องประจ าปี พ.ศ.2556 
(เอกสารประกาศนียบัตร 
และเกียรติบัตร) 

มส.17-5-4 บันทึกข้อความร่วม
ชมการเตรียมความพร้อม
รับการคัดตัว/หนังสือแจ้ง
การคัดตัวรอบ Audition 

มส.17-5-5 หลักสูตรระบ าชากัง
ราว/บันทึกข้อความขอ
ความอนุเคราะห์บุคลากร 
/หนังสือเชิญเข้าร่วม
กิจกรรม 

มส. 17-5-6 ท าบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่างกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และมหาวิทยาลยั
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2.) อำจำรย ์
        2.1 อาจารย์จิรภา จารุวัฒน์   ได้รับรางวัล
อาจารย์ที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ดีเด่น  ประจ าปี  2556  โดยอาจารย์เป็นผู้
มีผลงานและใช้ความรู้ในวิชาชีพท าคุณประโยชน์ต่อ
สังคมในด้าน ต่างๆ (มส. 17-5-3) 

2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดีและ
อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ ได้ท าการประพันธ์ค า
รองและท านองเพลงเสน่ห์แม่ปิง เพื่อน านักศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันรายการไทยแลนด์กีอตทาเลนต์ 
ซีซั่น 4 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ (Pre-Casting) 
จ านวน 3 ทีม ได้แก่ ทีมMusic Education KPRU  
ทีมชมดอย KPRU และทีมระบ าชากังราว และได้รับ
การคัดเลือกเข้าสู่รอบออดิชั่น จ านวน 2 ทีม คือ ทีม
Music Education KPRU  ทีมชมดอย KPRU ซึ่ ง
ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โรง
ละครอักษรา ถนนรางน้ า กรุงเทพมหานคร (มส. 
17-5-4) 

 2 .3  ผู้ ช่ ว ย ศ าส ต ราจ า รย์ เยาวลั กษณ์           
ใจวิสุทธิ์หรรษา  และอาจารย์อภิญญา  แซ่ยั้ง ในการ
ส ร้ า งค วาม ร่ ว ม มื อ กั บ ศู น ย์ จ ริ ย ศึ ก ษ า  ส ธ .
ก าแพงเพชร ณ พิพิธภัณฑสถาน จ.ก าแพงเพชร
เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน
รวม 15 ปี มีชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ. 
แล ะ ได้ มี ก ารพั ฒ น ามาต รฐานคุณ ภ าพ ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม “มาตรฐานระบ าชากังราว” ซึ่งได้มี
การต่อยอดเป็น  “หลักสูตรระบ าชากังราว” โดย
บรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
และเขต 2 และอยู่ในขั้นตอนการขอจดลิขสิทธิ์
รวมทั้งการต่อยอดสู่การประดิษฐ์ตุ๊กตาระบ าชากัง
ราวและภาพนูนต่ าตุ๊กตาระบ าชากังราวตามท่าร าที่
บรรจุ ในหลักสูตรระบ าชากังราว ซึ่ งแสดงถึ ง
เอกลักษณ์ของ จ.ก าแพงเพชร ซึ่งได้น าไปจัดแสดง
และจ าหน่ายสินค้าพื้ น เมืองในงานต่างๆ ที่ ได้
เผยแพร่การแสดงนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงทั้ง
ในและต่างประเทศ (มส.17-5-5) 

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์     
ใจวิสุทธิ์หรรรษา  ยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอก ให้ท าการเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรม 

ราชภัฏก าแพงเพชร     
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งานสร้างสรรค ์ในงานต่างๆ  อาทิเช่น 
1) เข้าร่วมมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ระดับชาติ  ครั้งที่ 9 และวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2557 
 ใน ระ ห ว่ า งวั น ที่  1 3 -20  กุ ม ภ าพั น ธ์  2 557             
ณ มหาวิทยาลัยสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
       2) เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้ง
ที่ 14 “ฮีตฮอยศิลป์ ถิ่นตักสิลา” ในระหว่างวันที่ 
2 5 -2 7  ม ก ร า ค ม  2 5 5 7  ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม  
        3) เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านระดับชาติ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 10 
แห่ง ในระหว่างวันที่  29-30 มีนาคม 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
        4) น าการแสดง ระบ าชากังราว เข้าร่วมแสดง
ในรายการ Campus Bus Stop ทางช่อง 29 โมโน
ที วี  ใ น วั น อั ง ค า ร ที่  2 2  เม ษ า ย น  2 5 5 7 
กรุงเทพมหานคร 
        5) ร่วมในงาน พิธีแถลงข่าวกิจกรรมประชา
สัทมพันธ์เปิดตัวโครงการพัฒนาเมืองวัฒนธรรมเอ
ก า รท่ อ ง เที่ ย ว  (สุ โข ทั ย  ศ รี สั ช น าลั ย  แ ล ะ
ก าแพงเพชร) โครงการเปิดนิทรรศการถาวร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ก าแพงเพชร และการ
ฉลอง 500 ปี  การประดิษฐานพระอิศวรเมือง
ก าแพงเพชร ใน วันที่  23 เมษายน 2557 ณ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก าแพงเพชร 
        6) เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระนางเจ้าร าไพ
พรรณี” ครบรอบ 109 ปี ภายใต้ชื่องาน “มหกรรม
วิชาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์สู่
อาเซียน” ในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณ
วังสวนบ้านแก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
จังหวัดจันทบุรี 
       7) เข้าร่วมงานประเพณี “นพพระ  เล่นเพลง 
และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ในระหว่างวันที่ 
14-23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เวทีการแสดงกลาง 
หน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
       8) เข้าร่วมงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่
เมืองก าแพง” ประจ าปี 2556 ในระหว่างวันที่ 4-13 
ตุลาคม 2556 ณ สนามหน้าเมือง  หน้าที่ว่าการ
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
       9) เข้าร่วมโครงการถนนความเดิน เพื่อเป็น
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การจ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง และจัดเวทีกลางเพื่อให้
เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางวัฒนธรรม ในวันที่ 
5 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอ
คลอง ขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร 
       10) ให้ความอนุ เคราะห์ บริษัท โกลบอล  
เฮ้าส์ จัดการแสดงชุด ระบ า ชากังราว  ในพิธีเปิด
กิ จ การ  ใน วัน ที่  2 8  กั น ยายน  2556  ส าข า
ก าแพงเพชร 
        11) ให้ความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วน
ต าบลนครชุม จัดการแสดงเข้าร่วม ในการจัด
กิจกรรมโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 
ประจ าปี 2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 
        12) ให้การสนับสนุนการแสดงในพิธีเปิด-ปิด 
การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์แห่งทวีปเอเชีย ครั้งที่ 2 
ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2556 ณ บริเวณล าน้ าปิง หน้า
ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (ริมปิง) 

 13) เข้าร่วมงาน “มหกรรมอาหารพื้นบ้าน 
เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวเมืองก าแพงเพชร” ใน
วันที่ 2 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณ
ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม ถนนเลียบแม่น้ าปิง จังหวัด
ก าแพงเพชร (มส.17-5-5)   

3) ระดับคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็น

คณะฯ เปิดสอนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
และมีอาจารย์ทีมีความเชี่ยวชาญการสอน จึงได้รับ
ความไว้วางใจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง
เกิดความร่วมมือกันระหว่างกรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่ น กั บคณ ะมนุ ษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต  สาขาการปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร โดยได้ท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น  และมห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
ก าแพงเพชร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน ได้
ผลิตบัณฑิตมาแล้ว จ านวน 4 รุ่น  โดยจัดการเรียน
การสอนในวันเสาร์–อาทิตย์ (มส.17-5-6)   
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ผลกำรประเมินตนเอง 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้: ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน:   

นางสาวสมลักษณ์  วิริยจารี 
นายตั้ม  ค าพ่วง 

โทรศัพท์ : 055-721878 ต่อ 1217 โทรศัพท์ :  055-721878 ต่อ 1217 
E-mail :   E-mail :  

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการด าเนินการกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญของคณะ 
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องค์ประกอบที่ 2  กำรผลิตบณัฑิต  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกในกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน เกณฑ์ทั่วไป 

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

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีระบบและกลไกการเปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและด าเนนิการ
ตามระบบที่ก าหนด 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดวิธีการและ
ขั้นตอนในการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตร เพื่อให้คณะด าเนินการ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบและกลไกการจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตร (มส. 2.1-1-1) 

2. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับ
การด าเนินการของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในการให้ข้อมูลเพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนระบบและกลไกการเปิดและปรับปรุง
หลักสูตร ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยที่ก าหนด 
(มส. 2.1-1-2) 
      3. ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้เปิดท าการเรียนการสอน จ านวน 10 
หลักสูตร (มส. 2.1-1-3 ถึง มส. 2.1-1-12 ) โดยแต่
ละหลักสูตรมีการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัย และได้ท าบันทึกแจ้งการยืนยันเปิด
หลักสูตร เนื่องจากยังคงมีนักศึกษาเรียนอยู่อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง  แ ล ะ ทั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก า รท า บั น ทึ ก แ จ้ ง
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อคณะ เพื่อ
น าเสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป (มส. 2.1-
1-13, มส. 2.1-1-14) 

มส. 2.1-1-1 ประกาศสภา
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร เร่ือง ระบบ
และกลไกการจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตร 

มส. 2.1-1-2 ค าสั่ง
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ 894/2556 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมก ากับการ
ด าเนินการของหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

มส. 2.1-1-3 หลักสูตร         
รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) 

มส. 2.1-1-4 หลักสูตรศิลป 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาสังคม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

มส. 2.1-1-5 หลักสูตรศิลป 
     ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

มส. 2.1-1-6 หลักสูตรศิลป-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2555) 
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file:///C:/Users/human/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/INNWTJNB/หลักฐาน%20(ที่เชื่อมโยง)/2.1-1-1%20ประกาศ%20ระบบและกลไกการจัดทำหลักสูตร.pdf
file:///C:/Users/human/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/INNWTJNB/หลักฐาน%20(ที่เชื่อมโยง)/2.1-1-1%20ประกาศ%20ระบบและกลไกการจัดทำหลักสูตร.pdf
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file:///C:/Users/human/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/INNWTJNB/หลักฐาน%20(ที่เชื่อมโยง)/2.1-3-3%20หลักสูตรพัฒนาชุมชน.pdf
file:///C:/Users/human/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/INNWTJNB/หลักฐาน%20(ที่เชื่อมโยง)/2.1-3-3%20หลักสูตรพัฒนาชุมชน.pdf
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

มส. 2.1-1-7 หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวิจติรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

มส. 2.1-1-8 หลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

มส. 2.1-1-9 หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

มส. 2.1-1-10 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

มส. 2.1-1-11 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาจนี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) 

มส. 2.1-1-12 หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิาการ
ปกครองท้องถิ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

มส. 2.1-1-13 บันทึกข้อความ
ของโปรแกรมวิชา เร่ือง  
แจ้งยืนยันการเปิด-ปิด
หลักสูตร 

มส. 2.1-1-14  บันทึกข้อความ
ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เรื่อง  
ส่งข้อมูลการแจ้ง
เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
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file:///C:/Users/human/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/INNWTJNB/หลักฐาน%20(ที่เชื่อมโยง)/2.1-3-3%20หลักสูตรพัฒนาชุมชน.pdf
file:///C:/Users/human/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/INNWTJNB/หลักฐาน%20(ที่เชื่อมโยง)/2.1-3-3%20หลักสูตรพัฒนาชุมชน.pdf
file:///C:/Users/human/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/INNWTJNB/หลักฐาน%20(ที่เชื่อมโยง)/2.1-3-3%20หลักสูตรพัฒนาชุมชน.pdf
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file:///C:/Users/human/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/INNWTJNB/หลักฐาน%20(ที่เชื่อมโยง)/2.1-3-3%20หลักสูตรพัฒนาชุมชน.pdf
file:///C:/Users/human/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/INNWTJNB/หลักฐาน%20(ที่เชื่อมโยง)/2.1-3-3%20หลักสูตรพัฒนาชุมชน.pdf
file:///C:/Users/human/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/INNWTJNB/หลักฐาน%20(ที่เชื่อมโยง)/2.1-1-2%20หลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์.pdf
file:///C:/Users/human/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/INNWTJNB/หลักฐาน%20(ที่เชื่อมโยง)/2.1-1-2%20หลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์.pdf
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 2 มีระบบและกลไกการปิด
หลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และด าเนนิ การ
ตามระบบที่ก าหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินงาน 
ตามระบบ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลั ยมี การก าหนดหลั กเกณ ฑ์ 
ขั้นตอนการด าเนินงานและการอนุมัติการปิดหลักสูตร 
เพื่ อ ให้ คณ ะด า เนิ น การ ทั้ งนี้  ต ามป ระกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบและกลไกการจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตร (มส. 2.1-2-1)   

2. ในปีการศึกษา 2556 คณะได้รับแจ้งจาก
โปรแกรมวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้ง 10 หลักสูตร
ว่าไม่มีหลักสูตรใดเข้าเงื่อนไขของการขออนุมัติการ
ปิดหลักสูตรในส่วนของหลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุงใน
ปีการศึกษา 2554 และ 2555 (มส. 2.1-2-2) แต่
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2556 มีหลักสูตร 2 หลักสูตร ที่
เสนอปิดหลักสูตรตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยโดยมี
การน าเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าคณะและทาง
คณะได้น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป คือ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ(หลักสูตรใหม่ 2549) และหลักสูตรสารสนเทศ
บันฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ 
2549) แต่ทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าว ยังคงมีนักศึกษาชั้น
ปีที่  3 และปีที่  4 ตกค้างอยู่  โดยโปรแกรมวิชาจะ
ยังคงก ากับดูแลนักศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรต่อไป (มส. 2.1-2-3) 

มส. 2.1-2-1 ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร เร่ือง ระบบ
และกลไกการจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตร 
(เอกสารเดียวกับ มส. 2.1-
1-1) 

มส. 2.1-2-2 บันทึกข้อความ
ของโปรแกรมวิชา เร่ือง  
แจ้งยืนยันการเปิด-ปิด
หลักสูตร (เอกสารเดียวกับ 
มส.2.1-1-13) 

มส. 2.1-2-3 บันทึกข้อความ
ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เรื่อง  
ขอปิดหลักสูตร  

 3 ทุกหลักสูตรมีการด าเนิน 
งานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ(การ
ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ
หมายถึง ต้องมีการประ 
เมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวชิาเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน” กรณีที่

ในปีการศึกษา 2556 ทุกหลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ได้ด าเนินงานให้
เป็ น ไ ป ต า ม เก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร
ระดับ อุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ส่วนหลักสูตรที่ยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ก็ได้
ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศก าหนด (มส.2.1-3-
1)  (ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากการ
จัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 
2556 (SAR) ของแต่ละโปรแกรมวิชา) ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร (มส.2.1-3-2) 

2. มี รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ    
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

มส. 2.1-3-1 ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร เร่ือง ตัวบ่งชี้
ผลการด าเนนิงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร
และการเรียนการสอน 

มส. 2.1-3-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมก ากับ
การด าเนินการของ
หลักสูตรของแต่ละ
โปรแกรมวิชา  

มส. 2.1-3-3  เอกสารเดียวกับ
เอกสาร มส. 2.1-1-3-  
มส.2.1-1-12 

มส. 2.1-3-4  แฟ้มรวบรวม

HU
SO

file:///C:/Users/human/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/INNWTJNB/หลักฐาน%20(ที่เชื่อมโยง)/2.1-2-1%20ประกาศ%20ระบบและกลไกการจัดทำหลักสูตร%20-%20Copy.pdf
file:///C:/Users/human/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/INNWTJNB/หลักฐาน%20(ที่เชื่อมโยง)/2.1-2-1%20ประกาศ%20ระบบและกลไกการจัดทำหลักสูตร%20-%20Copy.pdf
file:///C:/Users/human/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/INNWTJNB/หลักฐาน%20(ที่เชื่อมโยง)/2.1-2-1%20ประกาศ%20ระบบและกลไกการจัดทำหลักสูตร%20-%20Copy.pdf
file:///C:/Users/human/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/INNWTJNB/หลักฐาน%20(ที่เชื่อมโยง)/2.1-2-1%20ประกาศ%20ระบบและกลไกการจัดทำหลักสูตร%20-%20Copy.pdf
file:///C:/Users/human/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/INNWTJNB/หลักฐาน%20(ที่เชื่อมโยง)/2.1-3-3%20หลักสูตรพัฒนาชุมชน.pdf


 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

91 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขา วชิาให้ประเมินตาม
ตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดใน
ภาคผนวก ก) ส าหรับ
หลักสูตรสาขาวชิาชีพต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพ
ที่เก่ียวข้องด้วย 
 
 
 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มส. 2.1-3-3) 
3. มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ  

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) 
ที่เปิดสอนใน ปีการศึกษา 2556  (มส. 2.1-3-4 ถึง 
มส. 2.1-3-6) 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ที่เปิดสอนใน
ปีการศึกษา 2556 (มส. 2.1-3-7 ถึง มส. 2.1-3-9)  
        5. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบรายงานข้อมูลการด าเนินงาน
และประเมินผลตามตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน ประจ าปี 2556 
(สมอ.07) และ มคอ. 7 รายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2556 (มส. 2.1-
3-10 ถึง มส. 2.1-3-11)  

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ต าม จุ ด ป ระส งค์ ผ ลการ เรี ย น รู้ ที่ ก าหน ด ใน
รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556 (มส. 2.1-
3-12) 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนกลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินปีที่แล้ว (มส. 2.1-3-13) 

8. คณาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
และรับฟังค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  
(มส. 2.1-3-14 และ มส. 2.1-3-21) 

9. อาจารย์ประจ าทุกคน ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  
(มส. 2.1-3-14 และ มส. 2.1-3-21) 
       10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียน
การสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี (มส. 2.1-3-22 และ 
มส. 2.1-3-23) 

11) ระดับความพึ งพอใจของนั กศึ กษ าปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 
4.02  จากคะแนนเต็ม 5.0 (มส. 2.1-3-24)  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ โดยมีผลความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.11 จาก

รายละเอียดของรายวิชาที่
เปิดสอนในภาคการศึกษา
ที่ 1/2556 (มคอ.3) 

มส. 2.1-3-5 แฟ้มรวบรวม
รายละเอียดของรายวิชาที่
เปิดสอนในภาคการ ศึกษา
ที่ 2/2556 (มคอ.3) 

มส. 2.1-3-6 แฟ้มรวบรวม
รายละเอียดของการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4) 

มส. 2.1-3-7 แฟ้มรวบรวม
รายงานผลการด าเนนิการ
ของรายวิชา หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 
(มคอ.5) 

มส. 2.1-3-8 แฟ้มรวบรวม
รายงานผลการด าเนนิการ
ของรายวิชา หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่ 2/2556 
(มคอ.5) 

มส. 2.1-3-9 แฟ้มรวบรวม
รายงานผลการด าเนนิการ
ของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) 

มส. 2.1-3-10 แฟ้มรวบรวม
รายงานข้อมูลการ
ด าเนินงานและประเมินผล
ตามตัวบง่ชี้เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร
และการเรียนการสอน 
ประจ าปี 2556 (สมอ.07)  

มส. 2.1-3-11 แฟ้มรวบรวม
รายงานผลการด าเนนิการ
ของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา  
2556 และตารางสรุปผล
การด าเนินการของ
หลักสูตร 

มส. 2.1-3-12 แฟ้มรวบรวม
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คะแนนเต็ม 5.0 (มส. 2.1-3-25) 
      นอกจาก การประเมินตามตัวบ่งชี้กลาง 12 ตัว
บ่งชี้ ที่ก าหนดในภาคผนวก ก ตามที่มหาวิทยาลัย
ได้ประกาศก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงาน 
นั้น ในคณะมีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  1 
หลักสูตร ที่ได้มีการก าหนดตวับง่ชี้ไวท้ั้งหมด 14 ตัว 
เพิ่มอีก2 ตัวบ่งชี้ ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร (มส. 
2.1-3-26) 

 

หลักฐานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2556 

มส. 2.1-3-13 แฟ้มรวบรวม
รายงานผลการพัฒนา/
ปรับปรุงคุณภาพของการ
สอนของโปรแกรมวิชา 

มส. 2.1-3-14  ค าสั่ง
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ 177/2557 
ลงวันที่ 10 กุมภาพนัธ์ 
2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายวิชาการ (สาย
สอน) “การเขียนข้อสอบ
วัดด้านพทุธิพิสัย” ใน
วันที่  19 กุมภาพันธ์  
2557  

มส. 2.1-3-15 เอกสาร
ประกอบการประชุม
อาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ครั้งที่ 
1/2556 วันที่ 11 
มิถุนายน 2556 และคร้ังที่ 
2/2556 วันที่ 20 
พฤศจิกายน 2556 

มส.2.1.3-16 สรุปโครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการความรู้โดยเนน้
ผู้เรียนเป็นส าคัญและ
เอกสารประกอบ ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 
พ.ศ. 2556 

มส.2.1.3-17 สรุปโครงการ
สนับสนนุการสร้างสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการ
สอนและเอกสารประกอบ 
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ในวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 
พ.ศ. 2556 

มส.2.1.3-18 สรุปโครงการ
จัดการความรู้ส าหรับ
บุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ดา้นการเรียน
การสอนและการวัดผล
ประเมินผล และเอกสาร
ประกอบ ในวันพธุ ที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

มส.2.1.3-19 สรุปโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) และการ
พัฒนาการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
พร้อมเอกสารประกอบ ใน
วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2557 

มส.2.1.3-20 สรุปโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
สื่อและนวัตกรรมการเรียน
การสอน ในวันจันทร์ที่ 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

มส. 2.1-3-21 ตารางข้อมูล
จ านวนบุคลากรสายสอนที่
เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อ
พัฒนาวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ ปีการศึกษา 2556 

มส. 2.1-3-22 บันทึกข้อความ 
ลงวันที่ 25 กุมภาพนัธ์ 
2557 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ให้พนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนบัสนุน
เข้าร่วมโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ “การ
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พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนนุให้สามารถ
วิเคราะห์และประเมินคา่
งานในการก าหนดระดบั
ต าแหน่งระดบัช านาญการ
และระดับช านาญการ
พิเศษ” ในวันที่  12 -13 
มีนาคม 2557  

มส. 2.1-3-23 ตารางข้อมูล
จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนนุที่เข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
ปีการศึกษา 2556 

มส. 2.1-3-24 รายงานการ
ส ารวจความพงึพอใจของ
นักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร  

มส. 2.1-3-25 รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัตงิาน
และคุณลักษณะบณัฑิตของ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2555 

มส. 2.1-3-26 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) และมคอ.7 

 
 
 

4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนินการได้ครบ ถ้วนทั้งข้อ 
1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น 
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
และมีการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบเพื่อควบคุมก ากับการด าเนินการของ
หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส. 
2.1-4-1) 
      2. ในปีการศึกษา 2556 คณะฯ ได้จัดให้มีการ
ป ระ เมิ น ผ ล ก า รด า เนิ น ง าน ต าม ตั ว บ่ ง ชี้ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดทุกหลักสูตร โดยให้รายงานผล

มส. 2.1-4-1 ค าสั่ง
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ 894/2556 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมก ากับการ
ด าเนินการของหลักสูตร      
คณะมนุษยศาสตร์และ
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หลักสูตรที่ด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 
3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 
ข้อแรกและอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชีท้ี่ก าหนด
ในแต่ละป ีทุกหลักสูตร 

การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด วิเคราะห์ผล
การประเมิน และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา
เสนอต่อคณบดี (มส. 2.1-4-2)  
      ทั้งนี้   ทุกหลักสูตรมีผลการด าเนินงานผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ทุกข้อ 

  

สังคมศาสตร ์
มส. 2.1-4-2 รายงานการ

ประเมินผลการด าเนนิงาน
หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2556 

 5 มีคณะกรรมการรับผิด ชอบ
ควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนิน การได้ครบ ถ้วนทั้ง
ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น 
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
และมีการพัฒนาหลักสูตร
ทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 
3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบทุกตัวบ่งชี้และทุก
หลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบเพื่อควบคุมก ากับการด าเนินการของ
หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส. 
2.1-5-1)   

2. ในปีการศึกษา 2556 ยังไม่มี เหตุที่ ต้อง
ปรับปรุงหลักสูตร แต่ได้มีการปรับปรุงการเรียนการ
สอน และได้ปรับเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง (มส. 2.1-5-2) เช่น  

โปรแกรมวิชาภาษาไทย ตามรายละเอียดของ
มคอ.7  ปีการศึกษา 2556  ให้ข้อเสนอแนะในการ
เปลี่ยนแปลงรายวิชา คือการเน้นย้ าเกี่ยวกับเกณฑ์
การให้คะแนน ระบุไว้ใน มคอ.3 เช่น วิชาทักษะการ
ใช้ภาษาไทย วิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  
วิชาภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ อีก
ทั้งยังมีการปรับปรุงด้านการวัดผลประเมินผลคือ
การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบปลายภาคให้มีคุณภาพ   

โปรแกรมวิชาภาษาจีน มีการประชุมปรับ
แผนการเรียนของนักศึกษาอยู่  2 หมู่ เรียน ในปี
การศึกษา 2556 คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หมู่เรียน 
5512205 ได้ด าเนินการท าบันทึกแจ้งเปลี่ยนแปลง
แผนการเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 2-4 เนื่องจากในภาค
เรียนที่  2 นักศึกษาได้มี โอกาสไปศึกษาอบรม
ภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหงเหอ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย  โดยในรายวิชาที่
นักศึกษาไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหงเหอ นั้น เป็น
รายวิชาที่ สอนและมีการประเมินของทั้ งสอง
มหาวิทยาลัยร่วมกัน และพิจารณาทบทวนรายวิชา

มส. 2.1-5-1 ค าสั่ง
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ 894/2556 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมก ากับการ
ด าเนินการของหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

      (เอกสารเดียวกับ มส.2.1-
4-1) 

มส. 2.1-5-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
รับผิดชอบเพื่อควบคุม
ก ากับการด าเนนิการของ
หลักสูตรของแต่ละ
โปรแกรมวิชา  
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ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปี 1 ใน
ปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมาเพื่อจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2557 และในปีการศึกษาต่อๆ 
ไป ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกับการศึกษา  

  นอกจากนี้  ยั ง ได้ เน้ น ย้ า ให้ อาจารย์ ใน
โปรแกรมวิชาได้เพิ่มรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของแต่ละรายวิชา
ที่สอน และจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
นักศึกษาที่มีพื้นฐานในการเรียนที่แตกต่างกัน 
รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 
ความมีระเบียบวินัยของนักศึกษา เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษาในโปรแกรมวิชา
ด้วย 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้มีการ
ประชุมปรับเปลี่ยนแผนการเรียนส าหรับนักศึกษา ปี
การศึกษา 2556 โดยก าหนดให้เรียน รายวิชาระเบียบ
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 และ
เรียนรายวิชาสถิติ เพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2   

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาฯ 
ยังมีนโยบายให้อาจารย์ในโปรแกรมวิชาฯ เพิ่มเติม
รายละเอียดเนื้ อหาในแต่ละวิชา ให้สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม จิ ตสาธารณ ะ เหตุ การณ์
บ้านเมืองปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตของ
โปรแกรมวิชา ฯลฯ 

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มีนโยบายให้
อาจารย์ในโปรแกรมวิชาเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหา
ในแต่ละวิชา ให้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
อีกทั้งยังมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตของโปรแกรมวิชา 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ 
 
 

5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี้ : นางสายพิณ พิกุลทอง กูรุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน: 

นางพรวลิัย วัฒนศิริและตัวแทน
จากทุกโปรแกรมวิชา  

โทรศัพท์ : 089-6432533 โทรศัพท์ :  055-721878 

E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail : pimchanok191@hotmail.com   

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและกลยุทธ์การสอนอย่างต่อเนื่อง และด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
          - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน : สถาบนัสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

  1)  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
  2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า ที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบกับ
ปีที่ผา่นมาเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5 

 
เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2556 คณะมีอาจารย์ประจ าทั้งหมด  นบัได้ 90 คน โดยมีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จ านวน 11 คน      
 
ค ำนวณตำมสูตรได้ดังนี้ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒปิริญญาเอก 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก =  
 
 

ร้อยละ  =   
90

11   x 100  = 12.22 

2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด้ =               

 
 

สูตร 1 =  
30

22.12   x 5  คะแนนทีไ่ด ้= 2.04 

 
 สูตร 2   = 
 
 
 

สูตร 2  =   
6

)73.1022.12(  x 5  คะแนนทีไ่ด ้= 1.24 

เอกสำรหลักฐำน 
มส. 2.2-0-1 ข้อมูลคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2556 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

    ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก     x 5 
    ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

    ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกปีปจัจุบัน – ปีที่ผ่านมา   x 5 
    ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก ที่ก าหนดให้เปน็คะแนนเตม็ 5 
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กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ร้อยละ 10 ร้อยละ  12.22 คะแนน 2.04  ร้อยละ 10 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ  12.22 คะแนน 2.04  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้: นายสชุิน  รอดก าเหนิด 
นางสายพิณ  พิกุลทอง กูรุง 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :  

นางขนษิฐา  ศิริรัตน์   

โทรศัพท์ : 08 3165 7809  โทรศัพท์ : 055-721878  

E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : sirirat_n1@hotmail.com   

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 ส่งเสริมการศึกษาต่อปริญญาเอกให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มจ านวนเงินทุนการศึกษา การจัดท าโครงการความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยอ่ืนที่เปิดสอนปริญญาเอก  และการเปิดสอนปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย หลากหลายสาขา เป็นต้น       
โดยคณะมีอาจารย์ประจ าที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 14 คน  
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน : สถาบนัสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1) แปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
หรือ 

 2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมาเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5 

 
เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2556 คณะมีอาจารย์ประจ าทั้งหมด นับได้ 90 คน โดยมีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน 13 คน 
 
  ค ำนวณตำมสูตรได้ดังนี ้

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ =              
 
 

=     
90

13 x 100 = 14.44 

2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
คะแนนทีไ่ด้ =             

 
 
 
      =    

60

44.14 x 5      คะแนนทีไ่ด ้= 1.20 

 
เอกสำรหลักฐำน 
มส. 2.3-0-1 ข้อมูลคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 (เอกสารเดียวกันกับเอกสาร 

มส. 2.2-0-1)   
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารง 
        ต าแหน่งทางวิชาการ       x 100 
 

   จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

      ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ           x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเตม็ 5 
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กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 14.44 คะแนน 1.20  ร้อยละ 10 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 14.44 คะแนน 1.20  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้: นายสชุิน  รอดก าเหนิด 
นางสายพิณ พิกุลทอง  กูรุง 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :  

นางขนษิฐา  ศิริรัตน์   

โทรศัพท์ : 08 3165 7809  โทรศัพท์ : 084-2256384 

E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : sirirat_n1@hotmail.com   

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มจ านวนเงิน
ทุนอุดหนุนในการท าผลงานวิชาการ  การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าผลงานทางวิชาการทุกรูปแบบ เป็นต้น 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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

3 ข้อ หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
5 ข้อ หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน  

 1 มีแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์ทั้งดา้น
วิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับ สนุนที่มี
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ ์
 

คณ ะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้
ด า เนินการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2557 
คณะฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่าง
แผนการบริหารและพัฒ นาบุคลากร ทั้ งนี้ ใน
ปีงบประมาณ 2556 ได้น าตัวชี้วัดจากแผนกลยุทธ์ 
ปี 2556-2560 มาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ปี 
2556 ซึ่งมีตัวชี้วัด จ านวน 12 ตัว แต่ทั้งนี้ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2556 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ได้มีการอนุมัติปรับ
แผนโดยให้ยึดตามร่างแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ปี 2557 และปรับเป็นแผน 5 ปี เพื่อให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
(มส. 2.4-1-1) ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน  

ซึ่งร่างแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 
2556-2560 ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
จากข้อมูลท ี่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2553 -2557 
(มส. 2.4-1-2) 

2. ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร (วุฒิการศึกษา, 
ต าแหน่งทางวิชาการ) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

3 . ผ ล ก า ร ส า ร ว จ ปั จ จั ย ห ลั ก ที่ ท า ใ ห้
ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่นต่อภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (มส. 2.4-1-3) 

4. ผลการส ารวจความต้องการพัฒนาของ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส. 
2.4-1-4) 

5. รายงานผลการประเมินความส าเร็จของ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 2556 รอบ 
9 เดือน (มส. 2.4-1-5) 

มส. 2.4-1-1 แผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี 2556-2560 

มส. 2.4-1-2 แผนพัฒนา 
บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีงบประมาณ 
2553-2557 

มส. 2.4-1-3 ผลการส ารวจ
ปัจจัยหลักที่ท าให้
ผู้ปฏิบัตงิานมุ่งมั่นต่อ
ภารกิจ 

มส. 2.4-1-4 ผลการส ารวจ
ความต้องการพัฒนาของ
บุคลากรเป็นรายบุคคล 

มส. 2.4-1-5 รายงานผลการ
ประเมินความส าเร็จของ
แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ปี 2556 
รอบ 9 เดือน 

มส. 2.4-1-6 แผนอัตราก าลงั 
5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน  

นอกจากนี้ คณะฯ มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
5 ปี เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนอัตราก าลังคน และ
รองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนิน
ภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย (มส. 2. 4-1-6) 

 2 มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนนุให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตามแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร (มส. 2.4-2-1)  พร้อมทั้งจัดท า
เกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด และนอกจากนี้
คณ ะฯ  ได้ จั ดท าแผนการพั ฒ น าตน เองเป็ น
รายบุคคล (มส. 2.4-2-2) เพื่อเป็นการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนเป็นรายบุคคล (มส. 2.4-2-3) 

อีกทั้งร่วมกับมหาวิทยาลัยในการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

1. มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส เพื่อให้ได้บุคลากรที่เป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลังที่มหาวิทยาลัยวางแผนไว้ (มส.2.4-2-4)  

2. มีการวิ เคราะห์งาน โดยก าหนดภาระงาน  
ค าอธิบายลักษณะงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน  
(มส. 2.4-2-5, มส. 2.4-2-6) 

3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบ
ชัดเจนและมีการก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่ง
งานของบุคลากรทุกกลุ่ม บุคลากรสามารถศึกษา
คู่มือและแนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ของกองนโยบายและ
แผน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่เว็บไซต์ 
http://pco.kpru.ac.th/webplan/index.php (มส. 
2.4-2-7, มส.2.4-2-8 และ มส. 2.4-2-9) 

4. มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของ
ต าแหน่งงานที่ก าหนด (มส. 2.4-2-10) 

5. คณะฯ ได้จัดโครงการกิจกรรมที่ช่วยพัฒนา
และเพิ่มทักษะบุคลากรในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร (มส. 2.4-2-11) 
เช่น 

- กิจกรรมอบรมเชิ งปฏิบั ติการสร้างสื่ อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2 5 5 6  ณ  ห้ อ งป ร ะ ชุ ม พิ กุ ล  อ า ค า ร ค ณ ะ

มส. 2.4-2-1 ค าสั่งแต่งตัง้
มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามแผนการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร ลว. 21 ส.ค. 56 

มส. 2.4-2-1  แผนการพัฒนา
ตนเองเป็นรายบุคคล 

มส. 2.4-2-3 แบบรายงานการ
ติดตามการพัฒนาตนเอง
เป็นรายบุคคล 

มส. 2.4-2-4 ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร เร่ืองรับ
สมัครสอบแข่งขันบุคคล
ทั่วไป 

มส. 2.4-2-5 การวิเคราะห์
ภาระงานโครงสรา้งการ
ก าหนดต าแหน่ง 

มส. 2.4-2-6 คู่มือการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ต่างๆ 

มส. 2.4-2-7 คู่มือและแนว
ปฏิบัติการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

มส. 2.4-2-8 แบบรายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (A1, A2) 

มส. 2.4-2-9 ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร เร่ืองก าหนด
เส้นทางความก้าวหนา้ใน
สายงานของบุคลากร 

มส. 2.4-2-10 แบบสรุปการ
พัฒนาตนเอง (อบรม/
ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดู
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- ก ารป ระชุ ม ก ารจั ด ก ารค วาม รู้ ค ณ ะ

มนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  เมื่ อวันที่  24 
กรกฎาคม 2556 

- โครงการเสวนาวิชาการและน า เสนอ
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการอ่ืนๆ 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 

- โค รงก ารอบ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร  "ก าร
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และการพัฒนาการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย เมื่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมพิกุล 
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กิจกรรมการจัดท าสื่อนวัตกรรมประกอบการ
เรียนการสอน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

- โครงการประชุม เชิ งปฏิบัติ การ “การ
ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง
ประชุมพิ กุ ล  อาคารคณ ะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

งาน/น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ/น าเสนอ
ผลงานวิจัย) ประจ าปี
การศึกษา 2556 

มส. 2.4-2-11 บันทึกข้อความ
ขออนุญาตจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

 3 มีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ด ีและสร้างขวัญ
และก าลังใจให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนบั สนุน
สามารถท างานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ สั งค ม ศ าส ต ร์
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีการจัดสภาพแวดล้อม สถานที่ท างานให้มี
บรรยากาศที่น่าอยู่ และมีการจัดให้มีห้องพักผ่อน
สนทนาวิชาการ (มส. 2.4-3-1) มีการเอาใจใส่ดูแล
บุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน เช่น มี
ก อ งทุ น ส วั ส ดิ ก า รค ณ ะม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ที่ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน โดยสมาชิกกองทุน 
ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ประจ าตามสัญ ญ าจ้ าง ลู กจ้ าง และ
ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการของคณะ  (มส. 
2.4-3-2) นอกจากนี้ ยังมีการอ านวยความสะดวก
ให้กับบุคลากรในการขออนุญาตใช้รถยนต์ของคณะ
เพื่อเดินทางไปราชการในกรณีต่างๆ (มส. 2.4-3-3) 
ซึ่งคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการไป
พัฒนาตนเอง (มส. 2.4-3-4) 

2. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับ
รางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมี

มส. 2.4-3-1 ภาพถ่าย
สภาพแวดล้อม และ
สถานทีท่ างาน 

มส. 2.4-3-2 ระเบียบคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วา่ด้วย
กองทุนสวัสดิการ  

มส. 2.4-3-3 ภาพถ่ายรถยนต์
ของคณะ และแบบค า
ขออนุญาตใช้รถ 

มส. 2.4-3-4 โครงการพัฒนา
บุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

มส. 2.4-3-5 โครงการรางวัล
ดีเด่นลูกจ้างประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

มส. 2.4-3-6 ผลงานการ
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file:///C:/Users/human/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/INNWTJNB/หลักฐาน%20(ที่เชื่อมโยง)/2.4-3-1%20ภาพถ่ายสภาพแวดล้อมและสถานที่ทำงาน.pdf
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การติ ดตามข้ อมู ลแหล่ งให้ รางวั ลต่ างๆ  เพื่ อ
ประชาสัมพั นธ์ ให้คณาจารย์ และบุ คลากรสาย
สนับสนุนทราบ และมีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มี
ศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้านต่างๆ (มส. 2.4-3-5) 

3. อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี , อาจารย์
อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล และอาจารย์สุวภัทร 
พิ รณ ฤ ท ธิ์  ได้ รั บ ก า รคั ด เลื อ ก ใ ห้ น า เส น อ 
“แบบฟอร์มการจัดเก็บเอกสารส าหรับการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง” ผลการปฏิบัติงานที่ดี 
(Good practice) หรือนวัตกรรมระดับหน่วยงาน 
เมื่อวันที่  30 เมษายน 2557 ณ หอประชุมเก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (มส. 2.4-3-6) 

4. มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน           
เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและร่วมมือในการท างาน เช่น การร่วม
ประชุมการพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบ ัติการประจ าปี พ.ศ.2556-2560 (มส. 
2.4-3-7) , โครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนา
แนวทางการพัฒนาคณะฯ และการเสริมสร้าง
วิสัยทัศน์นอกสถานที่” เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 
2557 ณ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรี 
(มส. 2.4-3-8) กิจกรรมตักบาตรท าบุญวันขึ้นปีใหม่
, กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ “ปีใหม่ไทย” และ
กิจกรรมมุทิตาจิต งานเกษียณอายุ  

5. มีนโยบายดูแลสุขภาพบุคลากร ทั้งในเชิง
ป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพที่
ด าเนินการโดยส านักงานอธิการบดี ได้เชิญชวนให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการตรวจ
สุขภาพประจ าปี ณ ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง
ล าปาง จังหวัดล าปาง (มส. 2.4-3-9) 

6 . ส นั บ ส นุ น ใ ห้ บุ ค ล า ก ร  (พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย) ได้เข้าร่วมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
และการท าประกันสุขภาพ 

น าเสนอนวัตกรรม 
(Innovation) หรือแนว
ปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) 

มส. 2.4-3-7 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวน แผนกลยุทธ์
คณะมนุษยศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2556-
2560 

มส. 2.4-3-8 โครงการพัฒนา
บุคลากร “สัมมนา
แนวทางการพัฒนา
คณะฯ และการ
เสริมสร้างวิสัยทัศน์นอก
สถานที่” 

มส. 2.4-3-9 บันทึกข้อความ
ส านักงานอธิการบดี เร่ือง 
โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี

 4. มีระบบการติดตามให้
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนนุ น าความรู้และ
ทักษะที่ไดจ้ากการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวิธีการ
ติดตาม โดยให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ
สรุปรายงานการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงานฯ ว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานได้อย่างไร (มส. 2.4-4-1) 

นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัดท าแบบติดตามการ

มส. 2.4-4-1 แบบสรปุ
รายงานการเดินทางไป
ราชการ (อบรม/
ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน/น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ/น าเสนอ
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เรียนรู้ของนักศึกษา 
ตลอดจนการปฏบิัติงานที่
เก่ียวข้อง 

พัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล (มส. 2.4-4-2) ผลงานวิจัย) ประจ าปี
การศึกษา 2556 

มส. 2.4-4-2 แบบติดตามการ
พัฒนาตนเองเป็น
รายบุคคล 

 5 มีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนบัสนุน
ถือปฏิบัติ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
มหาวิทยาลัย ด าเนินการดังนี้ 

1. มีการจัดท าคู่มือจรรยาบรรณของข้าราชการ
และบุคลากร และแจกจ่ายไปยังบุคลากรทุกคน
เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ด้านจรรยาบรรณ เมื่อการ
ประชุมคณาจารย์  ครั้งที่  2/2556 เมื่ อวันที่  20 
พฤศจิกายน 2556 (มส. 2.4-5-1 และมส. 2.4-5-2) 
และได้วางไว้หน้าเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ http://huso.kpru.ac.th/webhuman 
(มส. 2.4-5-3) 

2. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการและบุคลากร 
ในกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่อง “จรรยาบรรณ
วิชาชีพความเป็นครูและการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มี
คุณค่าต่อองค์กร" เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ณ 
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (มส. 
2.4-5-4) และโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ
เร่ืองการอุดมศึกษาไทย วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับคณาจารย์ 

3. มีการจัดโครงการส่งเสริมยกย่องบุคลากร
ที่มีการปฏิบัติ งานและความประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยได้มอบ
ใบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 (มส. 
2.4-5-5)  

4. มี การประเมินคุณ ลักษณ ะความ เป็ น
อาจารย์และจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของ
อาจารย์ผู้สอน โดยมีผลประการเมินอยู่ในระดับ
ดีเด่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 (มส. 2.4-5-6) 

มส. 2.4-5-1 คู่มือ
จรรยาบรรณของ
ข้าราชการและบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

มส. 2.4-5-2 รายงานการ
ประชุมคณาจารย์ คร้ังที่ 
2/2556 วันที่ 20 พ.ย. 
2556 

มส. 2.4-5-3 หน้าเว็บไซต์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

มส. 2.4-5-4  กิจกรรมอบรม
ให้ความรู้เรื่อง 
“จรรยาบรรณวิชาชีพ
ความเป็นครูและการเป็น
ผู้ปฏิบัตงิานที่มีคุณค่าต่อ
องค์กร" 

มส. 2.4-5-5 ประกาศรายชื่อผู้
ได้รับรางวลัลูกจา้งดีเด่น 

มส. 2.4-5-6 การประเมิน
ตนเองตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ 
ประจ าปี 2556 

 6 มีการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สนับสนนุ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดให้มี
การประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2556 รอบ 9 
เดือน มีตัวบ่งชี้ ทั้งหมด 12 ตัว  บรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 7 ตัว ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 5 ตัว คิด

มส. 2.4-6-1 รายงานผลการ
ประเมินความส าเร็จของ
แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ปี 2556 
รอบ 9 เดือน 
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เป็นร้อยละ 58.33 โดยน าผลการประเมินดังกล่าว
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 
2/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 (มส. 2.4-
6-1) 

การประเมินผลความส าเร็จของแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
2556 รอบ 12 เดือน มีผลการประเมิน ดังนี้ มีตัว
บ่ งชี้ที่ท าการประเมิน ทั้ งหมด 24 ตัว  บรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 23 ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 
ตัว คิดเป็นร้อยละ 95.83 โดยน าผลการประเมิน
ดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
คร้ังที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 (มส. 
2.4-6-2) 

ส าหรับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 รอบ 9 เดือน มีผลการ
ประเมิน ดังนี้  มีตัวบ่งชี้  ทั้ งหมด 28 ตัว  บรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 18 ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 10 
ตัว คิดเป็นร้อยละ 64.29 โดยน าผลการประเมิน
ดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 (มส. 
2.4-6-3) 

มส. 2.4-6-2 รายงานผลการ
ประเมินความส าเร็จของ
แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ปี 2556 
รอบ 12 เดือน 

มส. 2.4-6-3 รายงานผลการ
ประเมินความส าเร็จของ
แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ปี 2557 
รอบ 9 เดือน 

 7 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนนุ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าผล
การประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เพื่อ
หาแนวทางการพัฒนาบุคลากรของคณะให้บรรลุ
ตามแผนที่วางไว้ (มส. 2.4-7-1) โดยมีแนวทางใน
การพัฒนา/ปรับปรุง ดังนี้ 

ประเด็น แนวทำงกำรพัฒนำ/
ปรับปรุง 

1. ค ว ร เ พิ่ ม ตั ว ช้ี วั ด
ท า ง ด้ า น คุ ณ วุ ฒิ
ก า ร ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ
ป ริ ญ ญ า เอ ก  แ ล ะ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ใ น แ ผ น ก า ร
บริห ารและพัฒ นา
บุ ค ล า ก ร 
คณะกรรมการได้เพิ่ม
ตั ว ช้ี วั ด ท า ง ด้ า น
คุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษ า 
ระดั บปริญ ญ าเอก 
แ ล ะ ต า แ ห น่ งท า ง
วิ ช า ก า ร  อ ยู่ ใ น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 

มส. 2.4-7-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งที ่
2/2556 วันที่ 31 ก.ค. 
56 

มส. 2.4-7-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งที ่
3/2557 วันที่ 3 ก.ค. 57 
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2 ส่งเสริมการพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ ใน ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ให้ แ ก่
บุคลากร คือ 
1. ตัวช้ีวัดที่  2.5  

ร้อยละของอาจารย์
ป ร ะ จ า ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอก 
2. ตัวช้ีวัดที่  2.6  

ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

2. ค ว ร มี ร ะ บ บ ก า ร
ติ ด ต าม ก ารพั ฒ น า
ตนเองเป็นรายบุคคล 

ค ณ ะ ฯ  ไ ด้
ด า เนิ น ก า ร จั ด ท า
ระบบการติดตามการ
พั ฒ น าต น เอ ง เป็ น
รายบุคคล เพื่ อเป็น
ก า ร ติ ด ต า ม
ความก้ าวหน้ าตาม
ประเด็นต่ างๆ  เช่น 
การศึกษาต่อ การท า
ผ ล งาน วิ ช าก าร  ที่
บุ ค ล าก ร ใน แ ต่ ล ะ
บุคคลได้ ก าหนดไว้
เป็นแผนการพัฒนา
ตนเองเป็นรายบุคคล 

3. ตัวช้ีวัดด้านต าแหน่ง
ท า ง วิ ช า ก า ร  ค ว ร
จั ด ท า แ ผ น เฉ พ า ะ 
เพ ร า ะ เป็ น เรื่ อ ง ที่
เร่งด่วน 

ตั ว ช้ี วั ด ด้ า น
ต าแหน่งทางวิชาการ 
ได้ ถู ก ก า ห น ด เป็ น
ประเด็นส าคัญ และ
น าไปจัดท าเป็นแผน
บริหารความเสี่ยง 

การประเมินแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2557 รอบ 9 เดือน 
รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม 2557 โดยมีแนวทางในการพัฒนา/
ปรับปรุง (มส. 2.4-7-2) ดังนี้ 

ประเด็น แนวทำงกำรพัฒนำ/
ปรับปรุง 

1. ตัวบ่งช้ีที่ 2.14 ร้อยละ
ของอาจารย์ที่ ได้ รับ
เชิญเป็นวิทยากร หรือ

ด า เ นิ น ก า ร
ท บ ท วน เป้ าห ม าย 
แ ล ะ น า เรื่ อ ง เส น อ
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กรรมการภายนอก
มหาวิทยาลัย ควรปรับ
เป้าหมายให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมิน 

ต่ อ รองคณ บ ดี ฝ่ าย
แผน และแจ้งให้กับ
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด
ทราบต่อไป 

จัดท าร่ า งแผน
บริห ารและพัฒ น า
บุ ค ลากร  ป ระจ าปี
งบประมาณ 2558  

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5  7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :  

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้:  นายสชุิน  รอดก าเหนิด/ 
ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :  

นางสาวสมลักษณ์ วิริยจารี 
นางสาวสุวภัทร  พิรณฤทธิ ์

โทรศัพท์ : 08 3165 7809  โทรศัพท์ : 08 3955 5925 

E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail :  somlak.w@hotmail.com  

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 1. คณะฯ มีกองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนให้กับสมาชิกกองทุน ทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง ลูกจ้าง 
และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการของคณะ  

2. คณะฯ จัดท าแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล โดยมีการติดตามความก้าวหนา้เปน็ระยะ 
3. การสนบัสนุนงบประมาณส าหรับพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ในการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HU
SO



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

110 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการจัดการหรือจัดบริการ
เพื่อให้นักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ใช้ในอัตราไม่
สูงกว่า 8 FTES ต่อเคร่ือง 

       จากข้อมูลการจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ระ ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  โด ย ให้ บ ริ ก า ร เค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา ทั้งหมด จ านวน 645 
เครื่อง ค่า FTES เท่ากับ 2,689.69 ดังนั้น อัตราการ
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เท่ากับ 4.17 FTES ต่อเครื่อง 
(มส.2.5-1-1, มส.2.5-1.2, มส.2.5-1-3) 
       ในส่วนของคณะฯมีการจัดให้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจ านวน 3 ห้องและห้องเรียน มี
คอมพิวเตอร์รวมทั้งสิ้น 113 เครื่อง (มส.2.5-1-4) 
  

มส. 2.5-1-1 ตารางแสดงค่า 
FTES ต่อจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีการ
จัดการบริการให้แก่
นักศึกษา 

มส. 2.5-1-2  ตารางแสดง
จ านวนคอมพิวเตอร์ 
ที่ให้บริการแก่นักศึกษา  

มส. 2.5-1-3 รูปภาพ
คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 

มส. 2.5-1-4 รายงานผลการ
ปฏิบัติงานศนูย์
คอมพิวเตอร์ประจ าปี
การศึกษา 2556 

 2 มีบริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ผ่าน  ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมี
การฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
 

มีการด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย โดย
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
จัดบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
        1 . บริการสืบค้นทรัพยากรสารสน เทศ
ออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการสามารถค้นหาทรัพยากร
สารสนเทศที่ให้บริการที่ส านักวิทยบริการฯ ได้แก่ 
หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย 
(Web OPAC) (มส.2.5-2-1) 
       2. บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า รฯ  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
ก าแพงเพชรพัฒนาขึ้น  จ านวน 3 ฐาน ได้แก่ 
ฐานข้อมู ลท้ องถิ่ น , ฐานข้อมู ลCD-ROM และ
ฐานข้อมูล KPRU eBook (มส.2.5-2-2) 
      3. บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
ส านักวิทยบริการฯ และส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกันพัฒนา ได้แก่ 
ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  (Thai Digital 

 มส. 2.5-2-1 เว็บไซต์ของ
ส านักวิทยบริการฯ ที่
ให้บริการฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (Web 
OPAC)  

มส. 2.5-2-2 เว็บไซต์ของ
ส านักวิทยบริการฯ ที่
ให้บริการฐานข้อมูลที่
พัฒนาขึ้นเอง 

มส. 2.5-2-3 เว็บไซต์ของ
ส านักวิทยบริการฯ ที่
ให้บริการฐานข้อมูลที่
ส านักวิทยบริการฯ และ 
สกอ. ร่วมกันพัฒนาขึ้น 

มส. 2.5-2-4 เว็บไซต์ของ
ส านักวิทยบริการฯ ที่
ให้บริการฐานข้อมูลที่ 
สกอ.บอกรับ 
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Collection : TDC) (มส.2.5-2-3) 
     4 .  บ ริการสืบ ค้น ฐานข้อมู ลที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับเป็นสมาชิก 
โดยได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของ
ส านักวิทยบริการฯ จ านวน 13 ฐาน ได้แก่ 1) ACM 
Digital Library 2)  Web of Science 3 ) 
ProQuest Digital Dissertations  4 ) ProQuest  
ABI/INFORM Complete  5)  H.W. Wilson 6 ) 
Springer Link  7) American Chemical Society 
Journal 8)  Academic Search Complete 
( ASC)  9)  Computer & Applied Science 
Complete ( CASC)  10)  Education Research 
Computers 11)  Emerald Management 12) 
Science Direct  1 3 )  Netlibrary ร ว ม ทั้ ง
ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ (Clipping) (มส.2.5-
2-4) 
      5 .  บริการฐานข้อมูลด้ านการออกแบบ 
( TCDC)  จ า น ว น  2  ฐ า น  ไ ด้ แ ก่  ART 
bibliographies Modern (ABM) และฐานข้อมูล 
Design and Applied Arts Index (DAAI)  (ม ส .
2.5-2-5) 
       6. บริการแนะน าหนังสือใหม่  ส านักวิทย
บริการฯ ได้ด าเนินการแนะน าหนังสือใหม่ผ่าน
ระบบเครือข่ายทุกเดือน (มส.2.5-2-6) 
       7. บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดย
ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อให้ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการ
จัดซื้อโดยผ่านระบบเครือข่าย (มส.2.5-2-7) 
       นอกจากนี้ ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการ
แนะน าการใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
       1. ปฐมนิเทศการใช้ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในสัปดาห์แรกของการเปิด
ภาคเรียนที่ 1 (มส.2.5-2-8) 
       2. จัดกิจกรรมแนะน าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Library Tour) ระหว่าง
เดือนมิถุนายน–กรกฏาคม 2556 (มส.2.5-2-9) 
       3. จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 – มิถุนายน 2557 
จ านวน 2 หลักสูตร ทั้งหมด 12 รุ่น มีนักศึกษาทุก

มส.2.5-2-5 ฐานข้อมูล
ออกแบบ (TCDC) 

มส.2.5-2-6 บริการแนะน า
หนังสือใหม่ผ่านระบบ
เครือข่าย 

มส.2.5-2-7 บริการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ผ่านระบบเครือข่าย 

มส.2.5-2-8 รูปภาพ   
ผู้อ านวยการส านักฯ ให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศใน
งานปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ 

มส.2.5-2-9 โปสเตอร์
ประชาสัมพนัธ์ และภาพ
กิจกรรมสัปดาห์แนะน า
ส านักวิทยบริการฯ 

มส.2.5-2-10 รายงานผล
โครงการพัฒนาทักษะ
การสืบค้นสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ม ส .2 .5 -2 -1 1  รู ป ถ่ า ย
ห้องสมุดกฎหมาย 

 
 HU

SO



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

112 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

คณะเข้ารับการอบรมจ านวน 357 คน (มส.2.5-2-
10) 
     นอกจากนี้  คณะมนุษยศาสตร์ฯ ยังจัดให้มี
ห้องสมุดกฎหมาย ซึ่งนอกจากจะมีหนังสือ ต ารา 
วารสารทางด้านกฎหมายตามข้อก าหนดของ
หลักสูตรแล้วเพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมอ่ืนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกันจึงจัดหนังสือที่หลากหลายสาขา
อีกด้วย (มส.2.5-2-11) 

 3 มีบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา อย่างน้อย
ในด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษาและจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบริการ
ด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษา ณ  อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในด้านห้องเรียนที่มี
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนี้ 

1. ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา มีคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ อย่าง
ค ร บ ถ ้ว น  จ า น ว น  8 ห ้อ ง เ ร ีย น  มี
ห ้อ งป ฏ ิบ ัต ิก า ร คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้อง 
ห้องสมุดกฎหมาย ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง ห้อง
ประชุมขนาดใหญ่ ห้องประชุมขนาดเล็ก และห้อง
สโมสรนักศึกษา อย่างละ 1 ห้อง (มส.2.5-3-1)  

2. มีการติดตั้งจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สาย จ านวน 6 จุด ครอบคลุมพื้นที่ทั้ ง
อาคาร (มส. 2.5-3-2 )  

3. มีการจัดการเรียนการสอน ณ อาคารเรียน
รวม ซึ่งมีสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างครบถ้วน 
อีก 2 อาคาร (มส.2.5-3-3) และอาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์  ที่ ให้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา ใน
ภาพรวมทั่วไปให้กับนักศึกษา (มส. 2.5-3-4)  
        4. มีส านักวิทยบริการฯ จัดให้บริการด้าน
กายภาพที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษา จ านวน 6 ห้อง ในแต่ละห้องมี
เครื่องมือโสตทัศนวัสดุที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น 
โป รเจค เตอร์  คอมพิ ว เตอร์  ไว้บ ริการผู้ สอน 
นอกจากนี้อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ยังมี
ห้องปฏิบั ติ การคอมพิ ว เตอร์  จ านวน  4 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 1 ห้อง (มส. 2.5-
3-5) มีการติดตั้งจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระบบไร้
สาย จ านวน 4 จุด ครอบคลุมพื้นที่ ส านักฯ เพื่อ

มส. 2.5-3-1 ภาพถ่ายบริการ
ด้านกายภาพ ณ อาคาร
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

มส. 2.5-3-2 ภาพถ่ายจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สาย จ านวน 6 
จุด 

มส. 2.5-3-3 ภาพถ่ายบริการ
ด้านกายภาพ ณ อาคาร 
12 และอาคาร 14 

มส. 2.5-3-4 ภาพถ่ายบริการ
ด้านกายภาพ  ณ อาคาร
ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ 

มส. 2.5-3-5 ภาพห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการภายใน
ส านักวิทยบริการฯ 
อาคารศูนย์ภาษาและ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มส. 2.5-3-6 รูปภาพจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระบบ ไร้สายภายใน
ส านักวิทยบริการฯ 
จ านวน 4 จุด 

HU
SO



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

113 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

อ านวยความสะดวกให้นักศึกษา สามารถสืบค้น
ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้ (มส.2.5-3-6) 

 4 มีบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จ าเป็นอ่ืน ๆ อย่าง
น้อยในด้านงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
บริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหาร
และสนามกีฬา 

มีการด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. ด้านงานทะเบียนนักศึกษา มีการบริการ

ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่ออ านวยความ
สะดวก เช่น ก าหนดการลงทะเบียนและปฏิทิน
การศึกษา แผนการเรียนนักศึกษา การตรวจสอบ
ตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ  การ
ตรวจสอบผลการเรียน  รายงานข้อมูลนักศึกษา 
บุคลากร หลักสูตร บริการแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ 
เป็นต้น (มส. 2.5-4-1) 

2 . ก า ร บ ริ ก า ร ด้ า น อ น า มั ย แ ล ะ ก า ร
รักษาพยาบาล  มีบริการให้ค าปรึกษาปัญหาด้าน
สุขภาพ การจัดท าแผ่นพับเผยแพร่ให้ความรู้แก่
นักศึกษาในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การ
รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายตามหอพัก บริการ
ตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด วัดความดันโลหิต มี
ห้ อ งพ ยาบ าลพ ร้อมอาจารย์ แ ละ เจ้ าหน้ าที่
รับผิดชอบดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษาที่
ประสบอุบัติ เหตุหรือเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ใน
มหาวิทยาลัย (มส. 2.5-4-2) 

3. บริการด้านอาหาร  มีบริการจัดจ าหน่าย
อาหารแก่ นั กศึ กษ าอย่ า งเพี ย งพอ และทาง
มหาวิทยาลัยได้มีการควบคุมดูแลโรงอาหารโดย
ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพอาหาร ความสะอาด
ของสถานที่อย่างต่อเนื่อง(มส.2.5-4-3) 

4. ด้านสถานที่ออกก าลังกาย มีมีบริการ
สนามและอุปกรณ์กีฬาให้นักศึกษา บุคลากรและ
บุคคล ภายนอกทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. 
(มส. 2.5-4-4) 

มส. 2.5-4-1 เว็บไซต์ของ
ส านักสง่เสริมวิชาการ
และงานทะเบียนที่
ให้บริการด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษา ผา่น
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

มส. 2.5-4-2 ภาพถ่ายการ
บริการดา้นอนามัยและ
การรักษาพยาบาล 

มส. 2.5-4-3 ภาพถ่ายการ
บริการด้านอาหาร 

มส. 2.5-4-4 ภาพถ่ายการ
บริการด้านสถานที่ออก
ก าลังกาย 

 5 มีระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเร่ือง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัด
ของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไป

มีการด าเนินการในระดับมหาวทิยาลัย ดงันี้ 
1. ประปา มหาวิทยาลัยมีการผลิตน้ าประปา

ไว้ใช้เองและมีการติดตั้งตู้น้ าเย็นส าหรับดื่ม ไว้
บริการนักศึกษาตามอาคารต่างๆ (มส. 2.5-5-1) 

2. ไฟฟ้ า  มีแสงสว่างภายในอาคารและ
ภายนอกอาคารที่ เหมาะสม แสงสว่างภายใน
ห้องเรียนมีค่าความส่องสว่างตามมาตรฐานการวัด
ค่าความส่องสว่าง และเป็ นไปตามที่ กฎหมาย
ก าหนด รวมถึงมีไฟส่องสว่างบริเวณถนนภายใน

มส. 2.5-5-1 ภาพถ่ายตู้น้ า
เย็นส าหรับดื่มไว้บริการ
นักศึกษา 

มส. 2.5-5-2 ภาพถ่าย
เก่ียวกับระบบไฟฟ้า แสง
สว่างทัง้ภายในและ
ภายนอกอาคาร 

มส. 2.5-5-3 ภาพถ่ายการ
ก าจัดขยะ ทั้งภายใน
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ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และรอบมหาวิทยาลัย เป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติ 
ตั้งแต่เวลา 18.30 น.–06.00 น.(มส. 2.5-5-2) 

3. การก าจัดขยะ ทั้ งภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร ได้จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ไม่
รั่วซึม และเทศบาลต าบลนครชุม มีการเก็บขยะไป
ก าจัดทุกวัน (มส. 2.5-5-3) 

4. ระบบและอุปกรณ์ ป้องกัน อัคคีภัย  มี
อุปกรณ์ส าหรับป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ทุกชั้น
ของอาคาร  ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด (มส. 
2.5-5-4) 

5. ด้านความปลอดภัย มีการจ้างยามเอกชน
มารักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย ตลอด 24 
ชั่วโมง และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ          
(มส.2.5-5-5) 

อาคารและภายนอก
อาคาร 

มส. 2.5-5-4 ภาพถ่าย
เก่ียวกับระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย 

มส. 2.5-5-5 ภาพถ่าย
เก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัย 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพ
ของบริการในข้อ  2– 5 ทุก
ข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

     มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการโดยประเมินคุณภาพ
ของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อ สอบถามความคิดเห็น
ของนักศึกษา 384 คน ระหว่างวันที่  10 – 20 
กันยายน 2556 ผลการประเมินคุณภาพของการ
บริการโดยรวมได้คะแนนเฉลี่ย 3.78 จากคะแนน
เต็ม 5 อยู่ในระดับพอใจ โดยสูงกว่าเกณฑ์ที่ ได้
ก าหนดไว้ โดยมีผลการประเมินแต่ละข้อ ดังนี้ (มส.
2.5-6-1) 
      ข้อ 2 ด้านบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา ได้
ค่าเฉลี่ย 3.88 
      ข้อ 3 บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่าง
น้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้
สาย ได้ค่าเฉลี่ย 3.79 
       ข้อ 4 บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเปน็
อ่ืนๆ อย่างน้อยในดา้นงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล  
การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา   
ได้ค่าเฉลี่ย 3.63 
       ข้อ 5 ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่าง

มส.2.5-6-1 เอกสารคุณภาพ 
การให้บริการด้านกายภาพ
ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

มส.2.5-6-2 รายงานการ
ประเมินความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการบริการ
ห้องปฏิบัติการและอาคาร
เรียนคณะมนุษย์ฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2555 
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น้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การ
จัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ  โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้ค่าเฉลี่ย 3.51    
       ในส่วนของคณะฯ ได้ท าการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการห้องปฏิบัติการ
และอาคารเรียนคณะมนุษย์ฯ มีผลการประเมินอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 3.77 (มส.
2.5-6-2) 
       โดยผลการประเมินความพึ งพอใจแต่ละ
ประเด็นมีดังนี้ 
       - ด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 
3.64  
       - ด้านห้องสมุดกฎหมาย มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดั บ พึ งพ อ ใจม าก  ได้ ค ะแน น เฉลี่ ย  3 .8 8  
      - ด้านห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคารศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 3.89 
      - ด้านงานอาคารเรียนคณะฯและภูมิทัศน์ มีผล
การประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.74 

 7 มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนา การ
จัดบริการด้านกายภาพ ที่
สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

     มหาวิทยาลยัฯ ได้ด าเนนิการโดยน าผลการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการในข้อ 6 มา
พัฒนาการจัดบริการดา้นกายภาพที่สนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ ดังนี ้(มส.2.5-7-1) 
       1.  ส านักวิทยบริการควรเพิ่มห้องท างาน
ส าหรับนักศึกษาที่เป็นห้องกระจกให้มีจ านวนมาก
ขึ้น 
           แนวทางแกไ้ข 
           ส านักฯ ได้ด าเนินการต่อเติมอาคารใหม่ 
ซึ่งจะมีพื้นที่ส าหรับการค้นคว้าเฉพาะกลุ่มให้กับ
นักศึกษา อยู่ในพื้นที่ให้บริการ บริเวณชั้น 3 ของ
อาคารใหม่ เพื่อรองรับ  การค้นคว้าโดยเฉพาะ(มส.
2.5-7-2) 
      2.  ราคาขนมปังในห้องสมดุสูงเกินปกต ิ
           แนวทางแกไ้ข 
           ส านักฯ ได้ด าเนินการเรียกผู้ประกอบการ
มารับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไขโดยจะปรบั

มส.2.5-7-1 ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะต่อคุณภาพ
การให้บริการด้านกายภาพ
ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

มส.2.5-7-2 รูปภาพอาคาร
ส านักฯ ที่ก าลังก่อสร้าง
ใหม่ 

มส.2.5-7-3 รูปภาพมุม
อาหารว่างภายในส านักฯ 

มส.2.5-7-4 รูปภาพ
ด าเนินการเพิ่มจุด
เชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้
สายจ านวน 2 จุด ที่
อาคาร 14 ชั้น 5  ซึ่ง 
WiFi ที่เพิ่ม 2 จุดใหม่นี้
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ราคาขนมปงัให้ยุติธรรมแก่นักศึกษามากที่สุด(มส.
2.5-7-3) 
      3.  ปรับปรุงด้านจุดเชื่อมตอ่อินเตอร์เน็ต 
      4.  อินเตอร์เน็ตช้า เล่นไดน้้อยครั้งมาก  
           แนวทางแกไ้ข 
             งานพฒันาระบบเครือข่ายและการ
สื่อสาร  ไดป้รับปรุงจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดย
ด าเนินการเพิ่มจุดเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย
จ านวน 2 จุด ที่อาคาร 14 ชัน้ 5 ซึ่ง WiFi ที่เพิ่ม 2 
จุดใหม่นี้จะเชื่อมต่อกับระบบ Wireless 
controller ซึ่งจะท าให้อินเตอร์เน็ตเล่นไดส้ะดวก 
และรวดเร็วเพิ่มมากข้ึน(มส.2.5-7-4) 
     ในส่วนของคณะ ฯ ได้น าผลการประเมินความ
ถึงพอใจต่อการบริการห้องปฏิบัติการและอาคาร
เรียนของคณะประจ าปีการศึกษา 2555 น าเสนอต่อ
คณบดีเพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องน าผลการประเมิน
คุณภาพและข้อเสนอแนะไปปรบัปรุงและ มาใช้เปน็
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รับบรกิาร  
ดังนี้ (มส..2.5-7-5),(มส.2.5-7-6) 

          ข้อเสนอแนะ ประเด็นกำรปรบัปรุง 
1. นักศึกษาโปรแกรม
สารสนเทศภูมิศาสตร์
ควรจะมีคอมพิวเตอร์
เฉพาะด้าน (ทั้งดา้น
ฮาร์ดแวร์และ
ซอร์ฟแวร์)ส าหรับด้าน
สารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) 

1. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อใช้เป็น
ห้องปฏิบัติการ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) จ านวน 40 
เครื่อง 

จะเชื่อมต่อกับระบบ 
Wireless controller 

มส.2.5-7-5 บันทึกข้อความ 
เร่ือง รายงานผลการ
ปรับปรุงการให้บริการ
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มส.2.5-7-6 รูปถ่ายห้อง
คอมพิวเตอร์ก่อน-หลัง
การปรับปรุง 

มส.2.5-7-7 รายงานการ
ประเมินความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อการ
บริการห้องปฏิบัติการ
และอาคารเรียนคณะ
มนุษย์ฯประจ าปี
การศึกษา 2556 
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2. คอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพต่ า   
(คอมฯ ช้า) 

2. 1 คณะได้จัดสรร
คอมพิวเตอร์ชุดใหม่
แทนชุดเดิมจ านวน 40 
เครื่อง เพื่อตอบสนอง
ต่อการใช้งาน 
2.2 ได้จัดซื้ออุปกรณ์
เพิ่มประสิทธิภาพ
ทางดา้นคอมพิวเตอร์
(RAM)ให้มีความ
ความเร็วในการใช้งาน 

          
     ทั้งนี้ จากผลการประเมินของปีการศึกษา 2556 
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (มส.2.5-7-7) ดังนี้  
1.ห้องสมุดควรมีหนังสือที่หลากหลายสาขาวิชา 
2.สถานที่ห้องสมุดเล็กเกินไป ท าให้ไม่เพียงพอต่อ
การเข้าใช้บริการ 
3.ห้องสมุดควรมีระบบสารสนเทศการยืม-คืน
หนังสือ 
4. ควรจะมีห้องปฏิบัติการด้านภาษาจนีและ
ภาษาอังกฤษ 
     ซึ่งคณะจะได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปจัด
โครงการเพื่อปรับปรุงการบริการในปีการศึกษา 
2557 ต่อไป 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5  7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :   

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้:  
 

นายสชุิน  รอดก าเหนิด 
นางสายพิณ  พิกุลทอง กูรุง 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :  

นายจิรพงษ์ เทียนแขก, 
ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต   

โทรศัพท์ : 08-31657809  โทรศัพท์ : 08-41781404, 08-94882081  

E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail :  phatchanapha@hotmail.com  
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จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
   มหาวิทยาลัยมีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่นักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่
สามารถสืบค้นสารนิเทศผ่านระบบออนไลน์ ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลที่ให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์
ที่มีประสิทธิภาพ มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของสาขาวิชาต่างๆ มีระบบการใช้ห้องปฏิบัติการ มี
เว็บไซต์งานทะเบียนนักศึกษาให้บริการ มีสนามกีฬาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาออกก าลังกายอย่างหลากหลายประเภท และ
ให้บริการนอกเวลาราชการ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

- 
 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ำมี)  
       - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
 
 
 

ค ณ ะม นุ ษ ยศ าส ต ร์ แ ล ะสั งค ม ศ าสต ร์
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย มีการจัดการเรียนการ
สอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย  สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
ยอมรับความสามารถที่แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลายของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่ เน้นการคิด
วิเคราะห์ โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ มีทักษะในการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และในการจัดการ
เรียนการสอนได้ค านึงถึงความแตกต่างกันในแต่ละ
ศาสตร์แต่ละสาขาวิชาที่มีจุดเน้นจุดเด่นแตกต่างกัน
ไปตามความเหมาะสม (มส. 2.6-1-1 และ มส. 
2.6-1-2) 

2. สนับสนุนให้อาจารย์ให้เข้าร่วมกิจกรรม /
โครงการของคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง (มส. 2.6-1-3) 

3. ทุกหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชา เช่น จัดให้มีชั่วโมง
ปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา เรียนรู้นอก
สถานที่ ทั้งด้านวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
(มส. 2.6-1-4) 

4. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
ความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอน เพื่อน ามา
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ (มส. 
2.6-1-5 ถึง มส. 2.6-1-9) 

ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

มส. 2.6-1-1 ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร เร่ือง แนว
ปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

มส. 2.6-1-2 ค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ที่ 
1320/2555 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

มส. 2.6-1-3 บันทึกข้อความ/
ค าสั่ง/รายงานสรุปผล
โครงการ (เอกสำร
เดียวกันกับ มส.2.1-3-
14- มส.2.1-3-22) 

มส. 2.6-1-4 เอกสารและ
หลักฐานเดียวกันกับ 2.6 
ข้อ 3 

มส. 2.6-1-5 แฟ้มรวบรวม
รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวชิา 
หลังสิ้นสดุภาคการศึกษา
ที่ 1/2556 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 2.1-3-7)      

มส. 2.6-1-6 แฟ้มรวบรวม
รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวชิา 
หลังสิ้นสดุภาคการศึกษา
ที่ 2/2556 (เอกสาร
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เป็นส าคัญ ยังเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ส าหรับบุคลากรประเภทสายวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (แบบ A1) เพื่ อเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นของอาจารย์ด้วย (มส. 2.1-1-10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดียวกันกับ มส. 2.1-3-8)      
มส. 2.6-1-7 แฟ้มรวบรวม

รายงานผลการ
ด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(เอกสารเดียวกันกับ มส. 
2.1-3-9)      

มส. 2.6-1-8 แฟ้มรวบรวม
รายงานข้อมูลการ
ด าเนินงานและ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้
เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียน
การสอน ประจ าปี 2556 
สมอ.07 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 2.1-3-
10)      

มส. 2.6-1-9 แฟ้มรวบรวม
รายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 
ประจ าปีการศึกษา  
2556 (เอกสารเดียวกัน
กับ มส. 2.1-3-11)      

มส. 2.6-1-10 
       แบบรายงานการ

ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ส าหรับ
บุคลากรประเภทสาย
วิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 หา
วิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (แบบ A 1) 

 2 ทุกรายวิชามีรายละเอียด
ของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา ตามที่

ค ณ ะม นุ ษ ยศ าส ต ร์ แ ล ะสั งค ม ศ าสต ร์ 
ด าเนินการ ดังนี้ 

อาจารย์ในคณะมีการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2556 ทุก
รายวิชา โดยแจกรายละเอียดของรายวิชาและ

มส. 2.6-2-1 แฟ้มรวบรวม
รายละเอียดของรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1/2556 
(เอกสารเดียวกันกับ มส. 
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ก าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

แผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรก (มส. 2.6-2-1,
มส. 2.6-2-2,มส. 2.6-2-3)  

 

2.1-3-4)      
มส. 2.6-2-2 แฟ้มรวบรวม

รายละเอียดของรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 2/2556 
(เอกสารเดียวกันกับ มส. 
2.1-3-5)      

มส 2.6-2-3 แฟ้มรวบรวม
รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(เอกสารเดียวกันกับ มส. 
2.1-3-6)   

 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการท า
วิจัย 

ในปีการศึกษา 2556 ทุกหลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีรายวิชาที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน 
หรือจากการท าวิจัย ดังนี้ 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีผลการ
ด าเนินงาน (มส. 2.6-3-1) ดังนี้ 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตที่เปิด
สอนมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เช่น ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์, การ
จัดองค์กรท้องถิ่น, ทฤษฎีองค์การและการบริหาร, 
การพัฒนาองค์กรภาครัฐ, ประชาสังคมและการมี
ส่วนร่วม, กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทาง
การเมือง, การเมืองการปกครองไทย, ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ เป็นต้น โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาจะใช้วิธีการสอนทฤษฎี
ต่าง ๆ ในห้องเรียนและให้นักศึกษาไปค้นคว้าหา
ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย (มส.รปศ.2.6-3-1) 

2. ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการท า
วิจัยในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ และเข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เพื่อน าเสนอผลการศึกษา ในวันที่ 
30 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมต้นสัก ส านัก
วิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มส.รปศ.
2.6-3-2) 
        3. รายวิชาประชาสังคมและการมีส่วนร่วม 
ได้จัดกระบวนการศึกษาบทบาทประชาสังคม โดย

มส. 2.6-3-1 หลักฐานประกอบ
ของโปรแกรมรัฐประศาสน
ศาสตร์  

      มส.รปศ.2.6-3-1 
หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑติ/
มคอ. 3 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์, 
การจัดองค์กรท้องถิ่น, 
ทฤษฎีองค์การและการ
บริหาร, การพัฒนาองค์กร
ภาครัฐ, ประชาสังคมและ
การมีส่วนร่วม, กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและสถาบัน
ทางการเมือง, การเมือง
การปกครองไทย, ความรู้
เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐศาสตร ์

      มส.รปศ. 2.6-3-2 
- มคอ. 3 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
และ 
- รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการอบรม
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 
30 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง
ประชุมตน้สัก ส านักวิทยา
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ใช้การวิจัยเรื่อง การน านโยบายป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร เป็น
กรอบและแนวทางศึกษาการมีส่วนร่วมในชุมชน 
โดยน านักศึกษาลงพื้นที่และเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในการศึกษาและเก็บ
ข้อมูลที่มาและความส าคัญ แนวคิด วิธีด าเนินการ 
ผลสรุปการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายยาเสพติด  รวมทั้ งส่ งเสริมทักษะ
นักศึกษาในด้านภาวะผู้น า และการพูดในที่ชุมชน 
ผ่านขั้นตอนการน าเสนอปัญหาของประชาชนใน
การเข้ าร่วมกระบวนการวางแผนชุมชน เวที
ประชาคมหมู่บ้าน โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ
ร่วมกันกับองค์กรบริหารส่วนต าบลและชุมชน
ท้องถิ่น (มส.รปศ.2.6-3-3) 

นอกจากนี้โปรแกรมวิชาฯ ยังได้จัดการศึกษา 
ดูงานนอกสถานที่  ณ  การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี, ส านักวิจัยเอแบค
โพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก, 
ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล  
จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 
2556 โดยอาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายให้นักศึกษา
น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาสรุปประเด็น
และวิเคราะห์ ในรายวิชาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นักรัฐประศาสนศาสตร์ รายวิชาการบริหารงานภาค
รัฐวิสาหกิจไทย และรายวิชาสถิติส าหรับการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ (มส.รปศ.2.6-3-4) 

 
      โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ในหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (มส. 2.6-3-2) มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น 
รายวิชากฎหมายลักษณะพยาน รายวิชาว่าความ
และศาลจ าลอง  รายวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย  
และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักกฎหมาย 
(มส.นต. 2.6-3-1) นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม
เพื่อให้นักศึกษาได้น าความรู้จากรายวิชาว่าความ
โดยเตรียมฝึกฝนการว่าความ โดยผู้เข้าร่วมแข่งขัน
จะต้องน าความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาที่เกี่ยวข้องมา
ใช้ ดังนี้ 

บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      มส.รปศ. 2.6-3-3  
- มคอ.3 รายวิชาประชา
สังคมและการมีสว่นร่วม 
- ตัวอย่างรูปเล่มรายงาน
นักศึกษา 

      มส.รปศ. 2.6-3-4 
- มคอ. 3 และมคอ. 5 
รายวิชาคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักรัฐประศาสน
ศาสตร์, วิชาการ
บริหารงานภาครัฐวิสาหกิจ
ไทย และวิชาสถิติส าหรับ
การวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์  

 - รายงานผลการเนินงาน 
     โครงการศึกษาดูงานการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จงัหวัด
นนทบุรี, ส านักวิจัยเอแบค
โพลล์ มหาวทิยาลัย 
อัสสัมชัญ วิทยาเขต
หัวหมาก, ศูนย์การเรียนรู้
ตันแลนดด์ินแดนแห่ง
ความสมดุล จ.พระนครศรี 
อยุธยา     

    
มส. 2.6-3-2 หลักฐานประกอบ

โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
มส.นต. 2.6-3-1 
แ ผ น ก า ร เ รี ย น ข อ ง
ห ลั ก สู ต ร นิ ติ ศ า ส ต ร
บั ณ ฑิ ต  (ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง) พ.ศ.2554  

       มส.นต. 2.6-3-2 
       รายงานผลการ ด าเนนิ

โครงการแข่งขันว่าความ
ศาลจ าลอง 
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       1. วิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับหน้าที่และงานของนักกฎหมายในสาขา
ต่างๆ มารยาท วินัย อุดมคติและจริยธรรมของนัก
กฎหมาย ซึ่งในครั้งนี้ผู้ เข้าร่วมแข่งขันต้องแสดง
บทบาทสมมติเป็นพนักงานอัยการโจทก์ และ
ทนายความของฝ่ายจ าเลย  
       2.  วิชากฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ก ฎ เก ณ ฑ์ ก า ร สื บ
พยานหลักฐานของศาล ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา 
หลักในการรับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐานหลัก
เกี่ ย วกับพยานความ เห็น  ข้ อที่ ศ าลรู้ เอ ง ข้ อ
สันนิษฐาน ภาระการพิสูจน์ ทั้งตาม ป. วิ.แพ่ง และ 
ป. วิ.อาญา 
       3. วิชาการว่าความและศาลจ าลอง ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีการว่าความ การเตรียมคดี 
การร่างค าฟ้อง การร่างค าให้การ การถามค้าน วิธี
แถลงคัดค้านหรือข้อต่อสู้ วิธีซักถามพยาน การถาม
ติง การร่างค าแถลง ส านวน  หลักส าคัญของ
กฎหมายทนายความและข้อบั งคับ เกี่ ย วกั บ
ทนายความ  

 4.  กฎหมายในส่วนของสาระบัญญัติ เช่น 
วิชากฎหมายลักษณะครอบครัว วิชากฎหมายอาญา 
เป็นต้น เช่น การจัดกิจกรรมแข่งขันว่าความศาล
จ าลอง (มส.นต. 2.6-3-2) 

 
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมมีผลการ

ด าเนินงาน (มส. 2.6-3-3) ดังนี้ 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการ

พัฒนาสังคม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
(มส.พส.2.6-3-1) ประกอบดว้ยรายวิชาที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน 

รายวิชาสังคมเศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวชิาจะใช้วิธีการสอนทฤษฎีต่าง ๆ 
ในห้องเรียนและให้นักศึกษาไปค้นคว้าหาข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เชน่ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาวิเคราะห์
สังเคราะห์น าเสนอเป็นผลงานในลักษณะของ
โครงการ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาศึกษาดู
งานเพื่อได้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การศึกษาดงูาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มส. 2.6-3-3 หลักฐานประกอบ

โปรแกรมวิชาพฒันา
สังคม 

       มส.พส.2.6-3-1 
หลักสูตร ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาการพฒันา
สังคม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2554) 

        มส.พส.2.6-3-2   
       มคอ. 3   
       รายวิชาสังคม  
       เศรษฐกิจพอเพียง 
       มส.พส. 2.6-3-3 

มคอ. 3 รายวิชาสถิติและ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อ
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แปลงทดลองเศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์ศุภฤทฺธิ์  
ธาราทิพยน์รา เก่ียวกับการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์กร (มส.พส.
2.6-3-2) 

2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การท าวิจัย 
โดยนักศึกษาเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของอาจารย์ใน
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โดยใช้การบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการวิจัยในรายวิชาสถิติและ
คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่องานวิจัย (มส.พส. 2.6-3-
3) โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล
ภาคสนามในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลลานกระบือ 
อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร และการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
(มส.พส. 2.6-3-4) 

 
โป รแกรมวิช าบ รรณ ารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ (มส. 2.6-3-4) มีรายวิชาที่เปิด
สอนส่วนใหญ่ก าหนดให้นักศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเอง 
เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือ
จ า ก ก า ร ท า วิ จั ย  อ า ทิ เ ช่ น  ร า ย วิ ช า
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 
รายวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รายวิชา
การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ รายวิชาการ
วิ เคราะห์การทรัพยากรสารสน เทศ รายวิชา
จิตวิทยาในงานบริการสารสนเทศรายวิชาห้องสมุด
โรงเรียน รายวิชาบริการสารสนเทศ รายวิชาการ
สืบค้นสารสนเทศออนไลน ์รายวิชาการอ่านและการ
ส่งเสริมการอ่าน รายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
การจัดการสารสนเทศ รายวิชาสารสนเทศท้องถิ่น 
ราย วิ ช าก าร เขี ย น ภ าษ า อั งกฤษ ส าห รับ นั ก
สารสนเทศ รายวิชาสารสนเทศส าหรับเด็กและ
เยาวชน (มส.บร. 2.6-3-1) นอกจากนี้โปรแกรม
วิช าฯ  ได้ จั ดการศึ กษ าดู งานนอกสถานที่  ณ 
ห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 
เชียงใหม่ และ   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ 13-14 มีนาคม  2557 (มส.บร. 2.6-3-2) 
 
 
 

งานวิจยั 
        มส.พส. 2.6-3-4  

รายงานการวิจัย 
       “ทุนทางสังคมกับการ

จัดการขยะแบบชุมชนมี
ส่วนร่วม: กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลลาน
กระบือ อ าเภอลาน
กระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร” 

 
 
 
 
 
มส. 2.6-3-4 หลักฐานประกอบ
โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์
    มส.บร. 2.6-3-1  
   แฟ้ม มคอ.3 และมคอ. 5 
   มส.บร. 2.6-3-2  
   รายงานการด าเนนิโครงการ

ศึกษาดูงานด้าน
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
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    โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (มส. 
2.6-3-5) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ที่เปิดสอนในปัจจบุัน มี
รายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย (มส.วศ. 2.6-3-1, 
มส.วศ. 2.6-3-2,มส.วศ. 2.6-3-3) ในรายวชิา ดังนี ้
(1) 2001113 ภาษาอังกฤษศิลปะขั้นสงู  
(2) 2012205 ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศไทย  
(3) 2021116 จิตรกรรมสร้างสรรค์              
(4) 2021305 การปั้นและการหล่อ              
(5) 2012203 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก  
(6) 2021113 จิตรกรรมพื้นฐาน                    
(7) 2033202 บาติก    
(8) 2004911 พื้นฐานการวิจยัศิลปะ 
(9) 2021203 การพิมพ์ซิลค์สกรีน 
(10) 2022309 การหล่อพลาสติก 
(11) 2021203 การพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น   
(12) 2021201 ภาพพิมพ์พืน้ฐาน 
(13) 2021301 ประติมากรรมพืน้ฐาน  
(14) 2001115 โครงการพิเศษทัศนศิลป์   
(15) 2002903 การน าเสนอผลงานทัศนศิลป์ 
(16) 2042102 การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
(17) 2001104 ศิลปะไทย  
(18) 2032411 การถ่ายภาพเพือ่งานออกแบบ
กราฟิก  
(19) 2001103 ทฤษฎีสี  
(20) 2032404 เทคนิคการถ่ายภาพ 
(21) 2001112 ภาษาอังกฤษศลิปะขั้นต้น        
(22) 2013903 ทัศนศิลป์ไทยประเพณี 
(23) 2031410 องค์ประกอบศิลป ์
(24) 2003803 การเตรียมฝึกประสบการณ์       
(25) 2003804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทัศนศิลป ์
(26) 2021115 ภาพคนเหมือน  
(27) 2034402 เขียนแบบพืน้ฐาน         
(28) 2021114 ภาพหุ่นนิง่  
(29) 2031413 การตกแต่งภาพและเสียงฯ  
(30) 2032402 คอมพิวเตอร์กราฟิก   
(31) 2032202 การถ่ายภาพเบือ้งต้น           

มส. 2.6-3-5หลักฐานประกอบ
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป ์

       มส.วศ. 2.6-3-1 
       เล่มหลักสูตรศิลปกรรม     

ศาสตรบัณฑิต สาขา
วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ (ปรบัปรุงใหม่ปี 
2554) 

       มส.วศ. 2.6-3-2 
-  มคอ. 3 รายละเอียดของ

ทุกรายวิชาของ  
ปีการศึกษา 2556 
- มคอ. 4 รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม
ของภาคเรียนที่ 3 ปี
การศึกษา 2556 

        มส.วศ. 2.6-3-3 
        มคอ. 5 แบบสรุป

รายวิชาทุกรายวิชาในปี
การศึกษา 2556 (1 
มิถุนายน – 31 
กรกฎาคม 2556) ที่ระบุ
การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
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(32) 2031409 หลักการออกแบบ       
(33) 3563203 การจัดการธุรกิจศิลป์  
(34) 2033414 คอมพิวเตอร์กราฟิกฯ  
(35) 2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์    
  

      โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (มส.2.6-3-
6) มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยให้
ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแต่ละ
รายวิชาและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้และทักษะที่น าไปใช้
ปฏิ บั ติ ได้ จริ ง  ส่ ง เส ริม ให้ นั กศึ กษ าได้ เรี ยน รู้
ประสบการณ์จริงจากแหล่งฝึกงานต่างๆ  จัดให้มี
การศึกษานอกสถานที่ต่างๆ (มส.ภอ. 2.6-3-2,
มส.ภอ. 2.6-3-2) ดังรายวิชาต่อไปนี้ 

1. รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษา
และการสื่อสาร อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาใน
รายวิชา น าเสนอผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 
พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปัง
กรรัศมีโชติ 

2. รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  
อาจารย์ผู้สอนได้น านักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฝึก
ปฏิบัติจริง ณ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
       นอกจากนี้โปรแกรมวิชามีการส่งเสริมการน า
ความรู้ไปใช้ โดยให้นักศึกษาในโปรแกรมวิชาเป็น
วิทยากรหลักในการจัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดก าแพงเพชร 
เช่น  

1. โครงการอบรมเข้าค่ายพัฒนา 
ภาษาอังกฤษ ให้กับเด็กและเยาวชนในต าบลแม่ลาด 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาด อ าเภอคลอง 
ขลุ ง  จั งห วั ด ก าแพ ง เพ ช ร  เมื่ อ วั น ที่  1 3 -14 
กรกฏาคม พ.ศ. 2556 

2. โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษให้กับ 
นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านวังทอง ต าบลวังทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3. โครงการส่งเสริมความรู้สู่อาเซียน ค่าย 
ภาษาอังกฤษให้กับ เด็กและเยาวชนในต าบล       
ท่าขุนราม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม 

 
 
 
 
 
มส. 2.6-3-6 หลักฐานประกอบ

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ 

        มส.ภอ. 2.6-3-1 
          แผนการเรียน 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
และหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

        มส.ภอ. 2.6-3-2    
          รายงาน 
          สรุปโครงการ 
          โปรแกรมวิชา 
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อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เมื่อวันที่  31 
สิงหาคม พ.ศ. 2556 

4. โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษให้กับเด็ก 
และเยาวชนใน ณ โรงเรียนบ้านธ ามรงค์ ต าบล
ธ ามรงค์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
 
       โปรแกรมวิชาภาษาไทย (มส.2.6-3-7) มี
รายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย เช่น 
      รายวิชาคติชนวิทยา ระบุให้นักศึกษาเก็บข้อมูล
ภาคสนาม จัดท าเป็นรายงานตามรูปแบบทาง
วิชาการ  ระบุไว้ในหมวดที่ 5 แผนการสอนและการ
ประเมินผล  สัปดาห์ที่ 9-16 (มส.ภท.2.6-3-1) 

 
       โปรแกรมวิชาภาษาจีน มีการด าเนินการ (มส. 
2.6-3-8) ดังนี้ 
       1. รายวิชาการฟังและการพูดภาษาจีน 2 
นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้จากการท าวิจัยในชั้น
เรียนของ อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์ เรื่อง 
“การศึกษาปัญหาในการใช้ค าบุพบทภาษาจีนค าว่า 
给(ให้) ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน ชั้นปี
ที่ 1 หมู่เรียน 5512205 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ”  
(มส.ภจ.2.6-3-1, มส.ภจ.2.6-3-2) 
       2. ในรายวิชาวัฒนธรรมจีน ของอาจารย์ 
ชุตินธร  ฉิมสุข  มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ให้
นักศึกษาได้มีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดย
มอบหมายให้นักศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน รวมถึงแหล่งเรียนรู้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์และหาประสบการณ์จริงจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ทั้ งที่ เรียนในภาค
การศึกษาที่เปิดสอน และต่อเนื่องในภาคการศึกษา
ต่อไปเช่น 
       - กิจกรรมชุมนุม  “ภาษาและวัฒนธรรมจีน” 
ตลอดปีการศึกษา 2556 เช่น กิจกรรมร ามวยไทเก็ก 
ถักเชือกจีน ท าอาหารจีน  ตัดกระดาษท าโคมจีน 
และร้องเพลงจีน เป็นต้น 
       - โครงการค่ายภาษาจีน ในปีงบประมาณ  

 
 
 
 
 
 
 
มส.2.6-3-7 หลักฐานประกอบ
โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

มส.ภท.2.6-3-1 มคอ.3, 
มคอ.5 และรายงานทาง
วิชาการในรายวิชาคติชน
วิทยา 

 
 
 
มส. 2.6-3-8 หลักฐานประกอบ
โปรแกรมวิชาภาษาจนี 

-มส.ภจ.2.6-3-1 
       มคอ.3 รายวิชาการ                
       ฟังและการพูด   
       ภาษาจนี 2  
       -มส.ภจ.2.6-3-2 

รายงานการวิจัยในชั้น
เรียนเร่ืองการศึกษา
ปัญหาในการใช้ค าบุพบท
ภาษาจนีค าวา่ 给 
(ให้)  
-มส.ภจ.2.6-3-3 

       มคอ.3 รายวิชาวัฒนธรรม
จีน 
-มส.ภจ.2.6-3-4 
รายงานสรุปผลโครงการ/
กิจกรรม และรูปภาพ
กิจกรรมในรอบปี
การศึกษา 2556 
(เอกสารเดียวกับกัน 
มส.ภจ.2.6-1-3) 
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พ.ศ. 2556  จัดกิจกรรม ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 
2556 และในปี 2557 จัดกิจกรรม ในวันที่ 1-2 
กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดความรู้กิจกรรมตามฐานด้านทักษะ
ภาษาจนีและวฒันธรรมจีน 
       -  โครงการตรุษจีน ในวนัที่ 29 มกราคม 
2557 นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามซุ้ม
อาหารจีน ประกวดจัดบอร์ดความเป็นมาในวัน
ตรุษจีน (มส.ภจ.2.6-3-3, มส.ภจ.2.6-3-4) 

 
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(มส. 2.6-3-9) มีรายวิชาที่สง่เสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงทัง้ในและนอกห้องเรียนใน (มส.ภศ. 2.6-
3-1 ถึง มส.ภศ. 2.6-3-3) เช่น วิชาภูมิศาสตร์
ประเทศไทย วชิาเทคนิคภาคสนามและการส ารวจ
ภูมิประเทศ วิชาการเขียนแผนที่และการท าแผนที่
ดิจิตอล วิชาการส ารวจระยะไกล เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มส. 2.6-3-9 หลักฐานประกอบ

โปรแกรมวิชาสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
มส.ภศ. 2.6-3-1 
แบบฝึกหัดในการออก
ภาคสนามในรายวชิา
ภูมิศาสตร์กายภาพ แบบ
ปฏิบัติการวชิาการเขียน
แผนที่และการท าแผนที่
ดิจิตอล 

      มส.ภศ. 2.6-3-2 
      รูปเล่มสรุปโครงการศึกษา

การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิ
สารสนเทศเชงิพื้นที่ ณ 
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน
คลองโคน  ต าบลคลอง
โคน อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ในวนัที่ 16 
– 18 ตุลาคม 2556 

       มส.ภศ. 2.6-3-3     
โครงการค่ายเยาวชนGIS 
เยาวชนรุน่ใหม่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม ณ อุทยาน
แห่งชาติสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ในวันที่ 12 – 14 มีนาคม 
2556 
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       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาการปกครองท้องถิ่น (มส. 2.6-3-10)  ได้
มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้ (มส.รปม.
2.6-3-1, มส.รปม.2.6-3-2) โดยได้มีการจัดการ
เรียนการสอนที่ก าหนดการจัดกจิกรรมที่
หลากหลายและให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่จริงใน
รายวิชาภูมปิัญญากับการปกครองท้องถิ่น (มส.    
รปม.2.6-3-3)   

 
 

มส. 2.6-3-10 หลักฐาน
ประกอบหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาการปกครองท้องถิ่น 

มส.รปม.2.6-3-1   
แผนการเรียนตาม
หลักสูตร อ้างอิงตาม
เอกสาร งานประสานการ
จัดบัณฑิตศึกษา  
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มส.รปม.2.6-3-2   
ตารางสอนหลักสูตร    
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิา
การปกครองท้องถิ่น  
ภาคการเรียน 1/2556, 
2/2556, 3/2556 อ้างอิง
ตามเอกสาร งานประสาน
การจัดบัณฑิตศึกษา 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา  

       มส.รปม.2.6-3-3   
        แผนการสอนหลักสูตร  

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิา
การปกครองท้องถิ่น  
(มคอ. 3) HU
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 4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์
ทางวชิาการหรือวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดให้
ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ดังนี้ 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (มส.2.6-
4-1) ได้ให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา (มส.รปศ.
2.6-4-1) เช่น 

1. รายวิชาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ได้เชิญรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากร บรรยาย
เก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กรของ กฟผ. รวมถึงได้เชิญ
วิทยากรประจ าศูนย์การเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่าง
สมดุล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
การด ารงชีวิตให้เท่าทันต่อโลก จากศูนย์การเรียนรู้
ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล ในวันที่ 27-28 
สิงหาคม 2556 

2. รายวิชาการบริหารงานภาครัฐวิสาหกิจ
ไทย ได้เชิญรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย มาเป็นวิทยากร บรรยายการบริหาร
จัดการองค์การ, การด าเนินงานเพื่ อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมดีเด่น” ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2556 

3. วิชาสถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ ได้ เชิญ ดร.เทวินทร์ อินทรจ านงค์  ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการส านักวิจัยเอแบคโพลล์ มาเป็นวิทยากร
บรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวน การด าเนินงาน
ของส านักวิจัยในการจัดท าผลส ารวจต่าง ๆ ในวันที่ 27-
28 สิงหาคม 2556 

4. วิชาการจัดองค์กรท้องถิ่น ได้เชิญวิทยากร
จากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาด อ าเภอคลองข
ลุง จังหวัดก าแพงเพชร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง, การสร้างงานอาชีพ
ในชุมชน และการบูรณาการความรู้ใช้กับชุมชน ใน
วันที่ 4 ตุลาคม 2556 

5. รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้จัดการเรียนการสอน 
โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ
ในรูปแบบของการวิจัย และได้จัดเวทีน าเสนอ
ผลงานให้กับนักศึกษา และได้เชิญ ดร.กมล เข็มนา

 
 
 
 
มส. 2.6-4-1 หลักฐานประกอบ

โปรแกรมวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์  

      มส.รปศ. 2.6-4-1  
- มคอ. 3 รายวิชาคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักรัฐ
ประศาสนศาสตร์, รายวิชา
การบริหารงานภาค
รัฐวิสาหกิจไทย,รายวชิา
สถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ,รายวิชา
การจัดองค์กรท้องถิ่น, 
รายวิชาระเบียบวธิีวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
และ มคอ. 4 รายวิชาการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- รายงานผลการด าเนนิ
โครงการ 

มส.รปศ. 2.6-4-2 รายงานผล
การด าเนินงานโครงการ
ปัจฉิมนิเทศและเตรียม
ความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 

มส.รปศ.2.6-4-3 รายงานผล
การด าเนินงานกิจกรรม
การท างานเปน็ทีมด้วย
ภาวะผูน้ าและผู้ตามเชิง
สร้างสรรค์เพื่อการเป็นนัก
บริหารมืออาชีพ 

มส.รปศ.2.6-4-4 รายงานผล
การด าเนินงานกิจกรรม
รอบรู้คอมพิวเตอร์และ
งานสารบรรณ ฝึกงาน
อย่างมั่นใจ 
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จิตร์  ป ระธานหลั กสู ตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต  และอาจารย์สวัสดิ์  รักกสิกรรม 
ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขุนราม 
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยมาเป็นผู้ให้ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานวิจัยของนักศึกษา
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

6. นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
หน่วยงานภายนอก เช่น ที่ท าการปกครองจังหวัด
ก าแพงเพชร, ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร, 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, องค์การ
บริหารส่วนต าบลนครชุม, ส านักงานเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร เป็นต้น ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ 
เทคนิค วิธีการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ก่อนออกไปท างานจริง 

ทั้งนี้ในทุกรายวิชาที่มีการให้ผู้มีประสบการณ์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการบรรยายให้ความรู้ มี
การประมวลผลความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยาย 
โดยใช้วิธีการถาม-ตอบ หรือทดสอบความรู้ที่ ได้ 
เพื่อความสนุกสนาน และมีของรางวัลส าหรับผู้ที่
ตอบค าถามได้ถูกต้อง และขั้นตอนสุดท้ายจะใช้
วิธีการประเมินโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา
หลักอีกคร้ังหนึ่งด้วย 

นอกจากนี้โปรแกรมวิชายังจัดให้มีกิจกรรม
อบรมเสริมหลักสูตร เช่น 

1. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อม
สู่ตลาดแรงงาน โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เร่ืองการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ภาค ก โดย   
ผศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
และอาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ อาจารย์โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย วันที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม
วิทยาการจัดการ ชั้น 1 (มส.รปศ. 2.6-4-2)   

2. กิจกรรมการท างานเป็นทีมด้วยภาวะผู้น า
และ ผู้ตามเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเป็นนักบริหารมือ
อาชีพ วันที่ 21-23 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกเยาวชน 
ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต าบลสมอแข 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (มส.รปศ. 2.6-4-3) 

3. กิจกรรมรอบรู้คอมพิวเตอร์และงานสาร
บรรณ ฝึกงานอย่างมั่นใจ โดย อาจารย์ ดร.ปรียานุช 
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พรหมภาสิต อาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ และนายจิรพงษ์ เทียนแขก เจ้าหน้าที่ช านาญ
การด้านคอมพิวเตอร์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ 
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร (มส.รปศ.2.6-4-1) 

 
       โป รแกรมวิช านิ ติ ศ าสตร์  (มส .2.6-4-2) 
ห ลั ก สู ต รนิ ติ ศ าส ต รบั ณ ฑิ ต  มี ก า ร เชิ ญ ผู้ มี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
ภายนอก ในกระบวนการยุติธรรม  มาเป็นอาจารย์
พิเศษ (มส.นต.2.6-4-1,มส.นต.2.6-4-2) 

นอกจากนี้  ยั งมี โค รงการน านั ก ศึ กษ า
โปรแกรมวิชาเข้าฟังเยี่ยมชมและรับฟังค าบรรยาย
แนวทางการศึกษากฎหมาย และการเป็นนัก
กฎหมายที่ดีจากส านักฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา และสภาทนายความ (มส.นต.2.6-4-
3) รวมทั้งก าหนดให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกฎหมายตามหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม (มส.นต.2.6-4-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรมวิชาการพฒันาสังคม (มส. 2.6-4-

3) ได้ให้ผู้มีประสบการณ์ทางวชิาการหรือวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอน ในรายวิชา (มส.พส.
2.6-4-1) เช่น 

รายวิชาสมาธิเพื่อความสุขในงานพัฒนา ได้
น าอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนา
สังคมไปร่วมถวายสังฆทานและนิมนต์เชิญเจ้า

 
 
 
 
 
 
มส.2.6-4-2 หลักฐานประกอบ

โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
มส.นต. 2.6-4-1   
บันทึกข้อความ ที่ 0536/
ว 2327 ลว. 13 มิถนุายน 
2556 เร่ือง ขอเรียนเชิญ
เป็นอาจารย์พิเศษสอน
นักศึกษา ภาคเรียนที่
1/2556  
มส.นต. 2.6-4-2 
บันทึกข้อความ ที่ 0536/
ว 1510 ลว. 30 ตลุาคม 
2556 เร่ือง ขอเรียนเชิญ
เป็นอาจารย์พิเศษสอน
นักศึกษา ภาคเรียนที่
1/2556  
มส.นต. 2.6-4-3 

           สรุปโครงการดูงาน ณ ส านัก
อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บั ณฑิ ตยสภา และสภา
ทนายความ 
มส.นต. 2.6-4-4 

        ตารางนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 

 
มส.2.6-4-3 หลักฐานประกอบ

โปรแกรมวิชาการพฒันา
สังคม 

       มส.พส. 2.6-4-1 มคอ. 3 
รายวิชาสมาธิเพื่อ
ความสุขในงานพฒันา 
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อาวาสวัดวังยางบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การฝึก
สมาธิเบื้องต้น และการน าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้
ในงานพัฒนาและในชีวิตประจ าวัน” ในวันพุธ ที่ 31 
กรกฎาคม 2556 ณ วัดวังยาง ต าบลนครชุม อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

 
โป รแกรมวิช าบ รรณ ารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ (มส. 2.6-4-4) ร่วมกับส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การบูรณาการกิจกรรมห้องสมุด
กั บ ก ารเรีย นการสอน ”ระหว่ า งวั น ที่  21-22 
มิถุนายน 2557 โดยเชิญนางอุไรวรรณ พรน้อย 
บรรณารักษ์ดีเด่นจากโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ มาบรรยายและสาธิตการจัด
กิจกรรมห้องสมุดและการจัดอบรมเรื่องกฎหมายที่
เกี่ ยวข้องกับวิชาชีพบรรณ ารักษ์ และนั ก เอก
สารสนเทศ โดยเชิญนายกฤษฎา  แสนสุข อัยการ
จังหวัดก าแพงเพชร ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2557 (มส.บร.2.6-4-1 ถึง มส.บร.2.6-4-3) 

 
 
 
 
 
 

       โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(มส. 2.6-4-5) ในปีการศึกษา 2556 ได้เชิญผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพจากหน่วยงาน
ภายนอก มาจัด โครงการกิจกรรมที่ มี ส่ วน ใน
กระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะความรู้
ให้แก่นักศึกษา (มส.วศ.2.6-4-1 ถึง มส.วศ.2.6-4-
4) ดังต่อไปนี้  
      1. อาจารย์สุวิทย์  ใจป้อม อาจารย์สมยศ  
ค าแสง และอาจารย์บ รรจบ  ปู ธิปิ น  ศิ ลปิ น
ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการเขียนถ่านเกรยอง 
ระดับประเทศ มาเป็นวิทยากรในโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการเขียนถ่านเกรยองขั้นพื้นฐาน ใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2556 – 1 กันยายน 2556 ซึ่ง
เป็นทักษะความรู้ที่สามารถน ามาปรับใช้กับการ
เรียนการสอนในรายวิชาจิตรกรรมพื้นฐาน และ

 
 
 
 
 
 
มส.2.6-4-4 หลักฐานประกอบ

โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์
มส.บร.2.6-4-1 

   มคอ. 3  รายวิชา
โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการจัดการ
สารสนเทศ 

       มส.บร.2.6-4-2 
    หนังสือเชิญวิทยากร นาง

อุไรวรรณ พรน้อย 
มส.บร.2.6-4-3 

       โครงการและก าหนดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
“การบูรณาการกิจกรรม
ห้องสมุดกับการเรียนการ
สอน” 

 
มส. 2.6-4-5 หลักฐานประกอบ

โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป ์
มส.วศ.2.6-4-1  
รายงานสรุปโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขียนถ่านเกรยองขั้น
พื้นฐาน 

       มส.วศ.2.6-4-2 
ภาพถ่ายกิจกรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขี ย น ถ่ าน เก รยอ งขั้ น
พื้นฐาน 

       มส.วศ.2.6-4-3 
รายงานสรุปโครงการ
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รายวิชาภาพคนเหมือน  
2. รองศาสตราจารย์พีระพงษ์ กุลพิศาล และ

อาจารย์พัทธนันท์  วรรณพงศ์สิริ  อาจารย์จาก
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏบ้ านสม เด็ จ เจ้ าพ ระยา 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการระบายสอีะคริลิค มาเป็น
วิทยากรในโครงการอบรมเทคนิคการระบายสี
อะคริลิค  ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นทักษะ
ความรู้ที่สามารถน ามาปรับใช้กับการเรียนการสอน
ในรายวิชาภาพทิวทัศน์ และรายวิชาภาพหุ่นนิ่ง 

 
         โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (มส. 2.6-4-6) 
ได้ให้มีผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพจากหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอน  ได้ แก่  ท างด้ านวิชาชีพ   ใน รายวิช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ทาง ได้เชิญไกด์ท้องถิ่นเกาะสี
ชัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดเพชรบุรี มาบรรยายให้
ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในโครงการ “ศึกษาดู
งานของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ” เมื่อ
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ เกาะสีชัง 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นการเรียนรู้
น อก ห้ อ ง เรี ย น แล ะนั กศึ ก ษ า ได้ เรี ย น รู้ จ า ก
ประสบการณ์ จริ งก่อนที่ จะประกอบวิช าชีพ 
(มส.ภอ. 2.6-4-1) 

 
        โปรแกรมวิชาภาษาไทย (มส. 2.6-4-7) มี
การให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการจากภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน คือ 
คุณวิมล  ไทรนิ่มนวล นักเขียนรางวัลวรรณกรรมซี
ไรต์ ประจ าปี 2543 จากนวนิยายเรื่อง “อมตะ” 
โปรแกรมวิชาได้ร่วมเสวนากับนักเขียน เรื่อง
“เสวนากับนักเขียน  เพียรสร้างงาน แรงบันดาลใจ” 
ซึ่งได้มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  หลักการเขียน  
การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ  การเขียนสารคดี  
วรรณกรรมวิจารณ์ และวรรณกรรมศึกษา  ในวันพุธ 
ที่ 19  กุมภาพันธ์  2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ 
ห้อง 3302 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (มส.ภท.2.6-4-1,
มส.ภท.2.6-4-2) 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการระบายสี
อะคริลิค   

       มส.วศ.2.6-4-4 
       ภาพถ่ายกิจกรรม 
        อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการระบายสี
อะคริลิค   

 
 
มส. 2.6-4-6 หลักฐานประกอบ

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ 
มส.ภอ. 2.6-4-1 สรุป
โครงการ“ศึกษาดูงาน
ของนักศึกษา 

      โปรแกรมวิชา 
      ภาษาอังกฤษ” 
 
 
 
 
 
 
มส. 2.6-4-7 หลักฐานประกอบ

โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
มส.ภท.2.6-4-1 มคอ.3 
และ มคอ.5 จ านวน 6 
วิชา ดังนี้ 
1.วิชาศิลปะการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร 
2.วิชาหลักการเขียน  
3 . ก า ร เ ขี ย น เ พื่ อ
จุดประสงค์เฉพาะ   
4.วิชาการเขียนสารคดี  

       5.วิชาวรรณกรรมวิจารณ์ 
       6.วิชาวรรณกรรมศึกษา   
        มส.ภท.2.6-4-2 หนังสือ

เชิญวิทยากร 
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     โปรแกรมวิชาภาษาจีน (มส. 2.6-4-8) ได้มี
ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน คือ อาจารย์พิพัฒน์  
โพธิ์ปริสุทธิ์ เป็นอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในประเทศ
ไต้หวันน าคณะนักศึกษาไต้หวันจ านวน 22 คน 
เดิ น ท างม า เพื่ อ เยี่ ย มชม การ เรี ย น การสอน 
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม อีกทั้งแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างวันที่  3 – 5 
กรกฎาคม 2556 โดยนักศึกษาที่เดินทางมานั้นเป็น
นั กศึ กษาจากมหาวิท ยาลั ยต่ า งๆ  ใน ไต้หวัน  
(มส.ภจ.2.6-4-1) ดังนี้  

1. มหาวิทยาลยัครูแห่งชาตไิต้หวัน 
ซือฟั่นต้าเสวีย (Nationl Taiwan Normal 
University ) 

2. มหาวิทยาลยัแห่งชาตไิต้หวัน (Nationl 
Taiwan University) 

3. มหาวิทยาลยัการเมืองเจิ้งจือ (Chengchi 
University) 

4. มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งกรุงไทเป (National Taipei 
University of Technology) 

5. มหาวิทยาลยันานาชาติจี้หนาน (National 
Chi-Nan University) 

6. มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งเมืองอวิ๋นหลิน ไทเป (National 
Yunlin University of Technology) 

7. มหาวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีแห่ง
เมืองผิงตง (National Pingtung 
University of Technology)  

รวมทั้งหมด 7 แห่ง ทั่วไต้หวันได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาการฟัง
และการพูดภาษาจีน 1 (มส.ภจ.2.6-4-2) 

    นอกจากนี้ ยังได้รับค าแนะน าในการเรียน
การสอนภาษาจีน จากประสบการณ์จริงในการ
เรียนรู้จากเจ้าของภาษา โดยทีมผู้บริหารจาก
มหาวิทยาลัย Changzhou คือ Mr.Shi Guoqiang, 
Miss.Yang Lin, Mr.Song Guoqiang, Mr. Xu 
Zhihui แ ล ะ  Miss.Kirattaya laotrakunchai ใน
วันที่ 8 มกราคม 2557 (มส.ภจ.2.6-4-3) 

มส. 2.6-4-8 หลักฐานประกอบ
โปรแกรมวิชาภาษาจนี 

        มส.ภจ.2.6-4-1 
บันทึกข้อความและ
ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมจากประเทศ
ไต้หวันในระหว่างวันที่ 3 
– 5 กรกฎาคม 2556 

        มส.ภจ 2.6-4-2  มคอ.3 
รายวิชาฟังพูดภาษาจนี1 

        มส.ภจ.2.6-4-3 
บันทึกข้อความและ
ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
ต้อนรับคณะผูบ้ริหารจาก
มหาวิทยาลยัฉางโจว 
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โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (มส. 
2.6-4-9) ได้ให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน เช่น 
       1. รายวิชาภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ได้จัด
โครงการเสวนาเร่ือง “หนังพาไป ตอนรู้จักโลก รู้จัก
คน รู้จักตน รู้จักงาน” โดยเชิญวิทยากร นายพิศาล 
แสงจันทร์ และนายทายาท เดชเสถียร เจ้าของ
รายการหนังพาไป ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556  
      2. จากการเรียนรู้และปฏิบตัินอกห้องเรียนใน
โครงการศึกษาการใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิ
สารสนเทศเชงิพื้นที่ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน
คลองโคน  ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ในวันที่ 16–18 ตุลาคม 2556 ได้
เชิญเจ้าหน้าที่ศนูย์อนุรักษ์ปา่ชายเลนคลองโคน   
ให้ความรู้เกี่ยวลักษณะทางกายภาพของป่าชายเลน  
(มส.ภศ. 2.6-4-1) 
        3. ในรายวิชาการแปลความหมายจาก
ภ าพ ถ่ า ย ท า งอ าก าศ  ได้ เชิ ญ พั น ต รี อ าษิ ฐ          
ลาภพระแก้ว ต าแหน่งนายทหารถ่ายภาพทาง
อากาศ  กองบินถ่ายภาพทางอากาศ กรมแผนที่
ทหาร มาบรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคและวิธีการ
แปลภาพถ่ายทางอากาศ ในวันที่  17 มกราคม 
2557  

  4. โครงการค่ายเยาวชน  GIS เยาวชนรุ่น
ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาสาม
ร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  วันที่  12-14 
มีนาคม 2557 (มส.ภศ. 2.6-4-2) 

 
         หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาการปกครองท้องถิ่น  (มส. 2.6-4-10)  
จัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น ในรายวชิาดังต่อไปนี ้

- รายวิชางบประมาณและการคลังท้องถิ่น   
ได้ เชิญ อาจารย์ เจษา โพธิจินดา  คลั งจั งหวัด
ก าแพงเพชร เข้ามาสอนในรายวิชาดังกล่าว (มส.ร
ปม.2.6-4-1) 

มส. 2.6-4-9 หลักฐานประกอบ
โปรแกรมวิชาสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

       มส.ภศ. 2.6-4-1 
-รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
เสวนาเร่ือง “หนังพาไป 
ตอน รู้จักโลก รู้จักคน 
รู้จักตน รู้จักงาน” วันที่ 
17 กรกฎาคม 2556 ณ 
ห้องประชุมต้นสัก  ชั้น 1 
อาคารส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-รูปเล่มสรุปโครงการ
ศึกษาการใช้เทคนิคและ
เครื่องมือทางภูมิ
สารสนเทศเชงิพื้นที่ ณ 
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน
คลองโคน  ต าบลคลอง
โคน อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ในวนัที่ 
16 – 18 ตุลาคม 2556 

       มส.ภศ. 2.6-4-2 
-หนังสือเชิญวิทยากรและ
ภาพถ่าย 
-รูปเล่มสรุปโครงการค่าย
เยาวชนGIS เยาวชนรุ่น
ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 

มส. 2.6-4-10 หลักฐาน
ประกอบหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวชิา
การปกครองท้องถิ่น 

       มส.รปม.2.6-4-1 
หนังสือเชิญเป็นอาจารย์
ผู้สอน ของ อาจารย์เจษา 
โพธิจินดา คลังจงัหวัด
ก าแพงเพชร  
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 5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
จากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดการเรียนรู้ที่ พัฒนาจากการวิจัย  หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร ดังนี้ 

1. ทุกโปรแกรมวิชาร่วมกับคณะฯ ในการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยในรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (มส. 2.6-5-1)   

2. ทุกโปรแกรมวิชาร่วมกับคณะฯ ในการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากกระบวนการจัดการ
ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการจัด
เวที สั ม มน า เพื่ อ แลก เป ลี่ ยน เรี ยน รู้ เกี่ ย วกั บ
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่าง
อาจารย์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
ตามกิจกรรม/โครงการที่ คณะจัดขึ้นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 (มส. 2.6-
5-2, มส. 2.6-5-3)  

3.  นอกจากนี้ ในแต่ละโปรแกรมวิชามีการ
จัดการเรียนรู้ที่ พัฒนาจากการวิจัย  หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (มส. 2.6-

5-4) มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้ เรียนจากการ
จัดท าวิจัยในชั้นเรียน รายวิชาการพัฒนาองค์กร
ภาครัฐ โดยอาจารย์ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ จัดท าวิจัย
ในชั้ น เรี ยน เรื่ อ ง  “การจั ดการเรียน รู้ ภ าย ใต้
กระบวนการท างานกลุ่ม โดยเน้นการน าเสนองาน
ในห้องเรียนตามประเด็นค าถามที่ ก าหนดของ
นักศึกษาระดับชั้นปีที่  4 ภาคเรียนที่  1/2556” มี

มส. 2.6-5-1 รายงานการวิจัย 
การประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

มส. 2.6-5-2 สรุปโครงการ
จัดการความรู้ส าหรับ
บุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ดา้นการ
เรียนการสอนและการ
วัดผลประเมินผล และ
เอกสารประกอบ วันพุธที่ 
13 พฤศจิกายน พ.ศ.
2556 (เอกสารเดียวกัน
กับ มส.2.1.3-18) 

มส. 2.6-5-3 สรุปโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) และการ
พัฒนาการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
พร้อมเอกสารประกอบ 
ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2557 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส.2.1.3-
19) 

 
มส. 2.6-5-4 หลักฐานประกอบ

โปรแกรมวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

      มส.รปศ.2.6-5-1 รายงาน
วิจัยในชัน้เรียนเร่ือง “การ
จัดการเรียนรู้ภายใต้
กระบวนการท างานกลุ่ม 
โดยเน้นการน าเสนองานใน
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วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้ภายใต้
กระบวนการท างานกลุ่มโดยเน้นการน าเสนองานใน
ห้องเรียนตามประเด็นค าถามที่ก าหนด และเพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ และเกิดกระบวนการใน
การคิ ดวิ เค ราะห์ จากการใช้ ป ระ เด็ น ค าถา ม
ปลายเปิด ซึ่งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้
กระบวนการท างานกลุ่ม จากผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการใช้กระบวนการท างานกลุ่มดี
ขึ้นกว่าก่อนการใช้กระบวนการท างานกลุ่ม และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการใช้
กระบวนการกลุ่มอยู่ในระดับดี จ านวนระดับละ 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.22 รองลงมา คือ ระดับปาน
กลาง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ  33.33 ระดับ
พอใช้ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 14.89 ระดับ
ต้องปรับปรุงและพัฒนา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.56 

อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม ได้จัดท าวิจัยในชั้น
เรียน เร่ือง “ผลการสอนโดยใช้วงจรพีดีซีเอที่ส่งผล
ต่อคุณภาพผลงานของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ในรายวิชาสารสนเทศส าหรับนัก
บริหาร ภาคเรียนที่ 1/2556” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและหาประสิทธิภาพของวงจร PDCA ใน
การควบคุมภาพการจัดท าผลงานของนักศึกษา และ
เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการควบคุมคุณภาพ
การจัดท าผลงานของนักศึกษา จากผลการศึกษา  
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมคุณภาพผลงาน
นักศึกษาโดยใช้วงจรพีดีซีเอความถูกต้องของเนื้อหา
ในชิ้นงานที่นักศึกษาได้ด าเนินการตามกระบวนการ 
PDCA ได้ระดับคะแนนระดับดีมากมีช่วงคะแนน
ระหว่าง คะแนน 11–15  ถึงร้อยละ 80 (มส.รปศ.
2.6-5-1) 

โปรแกรมวิชาได้มีส่วนร่วมกับคณะฯ ในการ
แลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในการให้ความรู้งาน
ด้านวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในคณะและการน า
งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ไปบูรณาการด้านการ
เรียนและประสบการณ์การเรียนการสอนระหว่าง 
โดย อาจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต เป็นตัวแทน
โปรแกรมวิชาฯ เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ห้องเรียนตามประเด็น
ค าถามที่ก าหนด รายวิชา
การพัฒนาองค์กรภาครัฐ
ภาคเรียนที่ 1/2556 
-รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
เร่ือง “ผลการสอนโดยใช้
วงจรพีดีซีเอ ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผลงานของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชา  
รัฐประศาสนศาสตร์ ใน
รายวิชาสารสนเทศส าหรับ
นักบริหาร ภาคเรียนที่  
1/2556” 

      มส.รปศ.2.6-5-2 หนังสือ
เชิญวิทยากร 

     มส.รปศ.2.6-5-3  มคอ.3 
และ มคอ. 5 รายวิชา
ทฤษฎีองค์การและการ
บริหาร รายวิชาพัฒนา
องค์การภาครัฐ และ
รายวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักรัฐประศาสน-
ศาสตร์  
- บทความต้นแบบงานวิจัย
ในชั้นเรียนของสุณิสา    
เฮงสวัสดิ ์

      มส.รปศ.2.6-5-4 รายงาน
การประชุมโปรแกรมวิชาฯ 
คร้ังที่ 8/2556 วันที่ 2 
กันยายน 2556  

     - (มคอ.3) รายวิชาเทคนิค
การบริหารและการจัดการ 
- (มคอ.3) วิชาความรู้
พื้นฐานเก่ียวกับรัฐศาสตร ์
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วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม
พิกุล และอาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
เข้าร่วมรับฟังซึ่งจะน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2557 ต่อไป  (มส.รปศ.2.6-5-2) 

รายวิชาทฤษฎีองค์การและการบริหาร โดย
อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม รายวิชาพัฒนาองค์การ
ภาครัฐ โดยอาจารย์ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ และรายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ โดย
อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์  ได้ร่วมกันจัดให้มี
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อภาพยนตร์ ซึ่ง
ได้รับแนวคิดมาจากการศึกษางานวิจัยในชั้นเรียนของ
สุณิสา เฮงสวัสดิ์ โดยน าหลักการดังกล่าวมาใช้เพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิ เคราะห์ การจับ
ใจความและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา (มส.รปศ.2.6-5-3) 

 นอกจากนี้โปรแกรมวิชา ยังได้ร่วมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ในการประชุมโปรแกรม
วิชาฯ ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 2 กันยายน 2556 โดย
อาจารย์สุวภัทร พิรณฤทธิ์ ได้น าเสนอวิธีการสอนใน
ลั ก ษ ณ ะก ารท่ อ งจ า ค า ศั พ ท์ ภ าษ า อั งก ฤ ษ
ประกอบการเรียนในรายวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐ และพบว่านักศึกษามีความรู้เก่ียวกับ
ค าศัพท์ที่ส าคัญ ๆ มากขึ้น สามารถน าไปใช้ร่วมกับ
วิชาอ่ืน ๆ ได้ทั้งนี้ได้มีอาจารย์ในโปรแกรมวิชาได้น า
เทคนิคการสอนดังกล่าวไปปรับใช้ ได้แก่ รายวิชา
เทคนิคการบริหารและการจัดการสมัยใหม่  โดย
อาจารย์สมลักษณ์ วิริยจารี ในกิจกรรมท่องจ า “รู้ไว้
ใช้ได้ในอนาคต” 

 นอกจากนี้  ยั งมี อ าจารย์ อรัญ ญ ารัตน์        
ศรีสุพัฒนะกุล ได้น าเทคนิคการสอนแบบเพื่อนบอก
เพื่อน ที่ได้รับแนวคิดมาจากการเผยแพร่ในกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น มาปรับใช้ในรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ อีกด้วย (มส.รปศ.
2.6-5-4) 
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    โปรแกรมนิติศาสตร์ (มส. 2.6-5-5) ร่วมกับ
คณะมีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดย
ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ าแ ห่ งช าติ  (TQF) แ ล ะ ก า ร
พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ในวัน
พุธที่  26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมพิกุล 
(3208) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การ
จัดการเรียนการสอนระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
และคณาจารย์ในคณะ (มส. นต.2.6-5-1) 
      ซึ่งภายหลังการอบรม โปรแกรมวิชาได้น า
ความรู้ที่ได้รับมาจัดประชุมเพื่อปรับปรุงพัฒนาการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ในการวัดผลการเรียนรู้ของโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
ส่วนใหญ่เป็นข้อสอบอัตนัย ซึ่งมีจุดประสงค์ในการ
วัดความจ า ความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าข้อเท็จจริงมา
ปรับกับข้อกฎหมาย รวมทั้งการให้เหตุผลประกอบ
ได้ ดังนั้น เพื่อให้การออกข้อสอบในแต่ละรายวิชามี
ความเหมาะสม โปรแกรมวิชาจึงก าหนดให้ผู้สอน
ทุกรายวิชามีใบงานเพื่อให้นักศึกษาลองฝึกเขียน
ตอบข้อสอบในระหว่างเรียน เพื่อดูว่าแนวการตอบ
ข้อสอบของนักศึกษาเป็นไปตามที่ผู้สอนต้องการ
วัดผลหรือไม่ รวมถึงเพื่อพิจารณาก าหนดเวลาให้มี
ความเหมาะสมในการจัดสอบปลายภาคต่อไป คณะ 
(มส. นต.2.6-5-2) 
 

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม (มส. 2.6-5-6)
อาจารย์ในโปรแกรมวิชาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 
ณ ห้องพิกุล (3208) (มส.พส.2.6-5-1) อาจารย์
กรรณิกา  อุสสาสาร ได้น าเอาความรู้ที่ได้จากการ
จัดกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน คือ การน าเอาการสอนลักษณะศูนย์การเรียนรู้
ของอาจารย์อัครพงษ์  เพ็ชรพูล มาใช้ในการเรียน
สอนรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการ

มส. 2.6-5-5 หลักฐานประกอบ
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 

       มส.นต. 2.6-5-1   
บันทึกข้อความ / เอกสาร
ประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติเร่ือง การ
เสริมสร้างความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) และการ
พัฒนาการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้  

        มส.นต. 2.6-5-2   
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
โปรแกรมฯครั้งที่ 2/2557 
วันที่ 13 มีนาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มส. 2.6-5-6 หลักฐานประกอบ

โปรแกรมวิชาพฒันาสังคม 
มส.พส.2.6-5-1 บันทึก
ข้อความที่ 337/2556 
เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วม
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการความรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและ
กิจกรรมสนับสนนุการ
สร้างสื่อนวตักรรมการ
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ความรู ้(มส.พส.2.6-5-2) 
นอกจากนี้  ในปีการศึกษา 2556 อาจารย์   

อิสสราพร อ่อนบุญ ได้ท าวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง 
การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียน
วิชาสังคมวิทยาการพัฒนา ชั้นปีที่  2 โปรแกรม
วิ ช า ก า รพั ฒ น า  ซึ่ ง ข ณ ะ นี้ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า งก า ร
ท าการศึกษาวิจัย โดยจะน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
(มส.พส.2.6-5-3) 

 
 
 
 
 

       โป รแกรมวิชาบรรณ ารักษ ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (มส. 2.6-5-7) จากผลการวิจัย
ในชั้นเรียนที่จัดท าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์    
เจิงกลิ่นจันทร์ เรื่อง “ผลการตัดคะแนนร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิช าสารสน เทศเพื่ อ
การศึกษาและการค้นคว้าต่อการส่งผลงานเป็น
รายบุคคลของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554” พบว่า การตัดคะแนนร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ไม่มีผลต่อการส่งผลงานเป็น
ร า ย บุ ค ค ล ข อ งนั ก ศึ ก ษ าแ ล ะ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ไว้ดังนี้  

        1. ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ควรมีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้าน
ความมุ่งมั่น ตัง้ใจ 
         2.ควรปรับบรรยากาศการเรียนการสอนที่
เป็นแบบกลัยาณมิตรมากข้ึน และต้องมีการ
เสริมแรงด้วยวิธีการต่างๆเพราะผู้เรียนไม่สนใจ
คะแนนเก็บ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่าที่ควร 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ผศ.ศรีรัตน์  
เจิงกลิ่นจันทร์ ได้น าเอาข้อเสนอแนะ ทั้ง 2 ข้อ มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเดิม คือ 
วิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นควา้
(1631001) ปรากฏว่า นักศึกษาให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดี เมื่อมอบหมายให้
ศึกษาค้นคว้า / ฝึกปฏิบตัิเป็นรายบุคคลและให้
น าเสนอผลการศึกษาคน้คว้าสามารถน าเสนอผล

เรียนการสอน 
       มส.พส.2.6-5-2 มคอ.3 

รายวิชาภูมปิัญญาท้องถิ่น
และการจัดการความรู ้
มส.พส.2.6-5-3 ข้อเสนอ
โครงการวิจัยในชัน้เรียน
เร่ือง การศึกษา
พฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการเรียน
วิชาสงัคมวิทยาการ
พัฒนา ชัน้ปีที่ 2 
โปรแกรมวิชาการพฒันา
สังคม 

 
มส. 2.6-5-7 หลักฐานประกอบ

โปรแกรมวิชาบรรณารักษ์
ศาสตร์และสารสนเทศ  

   มส.บร 2.6-5-1  แฟ้มบันทึก
หลังการสอนรายวชิา
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
และการค้นคว้า 1631001 
ภาคเรียนที่ 1/2556 

    มส.บร. 2.6-5-2 
    รายงานการประชุม

โปรแกรมวิชา ครั้งที่ 
3/2556 วันที่ 6 พฤศจิกายน 
2556 

    มส.บร. 2.6-5-3 
    บันทึกข้อความของคณะ

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เรื่องเชิญ
คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ืองการ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) และการพฒันาการ
วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
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การศึกษาค้นคว้าและปฏบิัติไดต้ามก าหนดเวลา 
(มส.บร.2.6-5-1) 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจนัทร์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลจากงานวิจยัเร่ือง “ผลการตัด
คะแนนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและการค้นคว้าตอ่การส่งผลงานเปน็
รายบุคคลของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554” ต่อที่ประชุมโปรแกรมวิชา 
เพือ่ให้อาจารย์ในโปรแกรมวิชาได้น าไปพัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไป(มส.บร.2.6-5-2) 

มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจาก
กระบวนการจัดการความรู้ที่คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จัดอบรมเชงิปฏิบตักิารเร่ือง “การ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) และการพฒันาการวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อสอบในรายวิชาที่สอนในปี
การศึกษา 2556” (มส.บร.2.6-5-3) 

 
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

(มส. 2.6-5-8) คณาจารย์ของโปรแกรมวิชา ได้เข้า
ร่วมกิ จกรรมกับ อาจารย์ภ าย ในคณ ะฯ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน “กิจกรรมสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าและการน าไปใช้
ประโยชน์ และโครงการส่งเสริมการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่บูรณาการด้านการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” ณ 
ห้องประชุมพิกุล(3208) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 โดยจะน า
ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557  
โดยน าความรู้ที่ ได้มาปรับใช้ในการเรียนการสอน
รายวิชาปฏิบัติที่มีการบูรณาการกับกิจกรรมการ
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (มส. 2.6-5-9) 

ได้มีคณาจารย์ในโปรแกรมวิชาเข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
เสริมความรู้ความเข้าใจในการพฒันางานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มส. 2.6-5-8 หลักฐานประกอบ

โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป ์
มส.วศ.2.6-5-1 

       บันทึกข้อความ/เอกสาร
ประกอบการประชุม 
มส.วศ.2.6-5-1 

       มคอ. 3 รายวิชาที่มี
การบูรณาการเรียนการ
สอนกับการบริการ
วิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
มส. 2.6-5-9 หลักฐานประกอบ

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ 

       มส.ภอ 2.6-5-1                 
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การน าไปใชป้ระโยชน์ และโครงการส่งเสริมการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ทีบู่รณาการด้านงานวิจัย เมื่อ
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมพิกุล 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส.ภอ. 2.6-
5-1) 

 
        โปรแกรมวิชาภาษาไทย (มส. 2.6-5-10) ได้มี
คณาจารย์ในโปรแกรมวิชาภาษาไทยทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เมื่อวันที่ 6 
มิถุน ายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น . ณ  ห้อง
ประชุมพิ กุ ล  (3208) คณ ะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ท าให้ได้แนวคิดในการท าวิจัยในชั้น
เรียน 
      โดยอาจารย์ณัฐพล  บ้านไร่ ท าวิจัยในชั้นเรียน 
เร่ืองผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคเพื่อน
ช่วยเพื่อน ในรายวิชาภาษาบาลีและสันสกฤตใน
ภาษาไทย ผลการวิจัยพบว่าผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาบาลีและ
สันสกฤตในภาษาไทยที่เรียนโดยใช้เทคนิคการเรียน
การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดั บ 
.01 (มส.ภท. 2.6-5-1 ถึง มส.ภท. 2.6-5-3)  
 
 
 
 
 
 
 

โป รแ ก รม วิ ช าภ าษ าจี น  (ม ส .2.6-5-11 ) 
โปรแกรมวิชา มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและวิจัย โดยมีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างอาจารย์ในโปรแกรมวิชาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการเรียนการสอนภาษาจีนจาก
ความรู้ของอาจารย์แต่ละท่านที่มีประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนการสอนและจากการเข้ารับการ
อบรมภาษาจีนต่างๆ ที่ผ่านมา เช่น ในการเข้าร่วม
โครงการอบรมอาจารย์สอนภาษาจีน ประจ าปี 

       หนังสือเชิญเข้า 
       ร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
มส. 2.6-5-10 หลักฐาน

ประกอบโปรแกรมวิชา
ภาษาไทย 
มส.ภท. 2.6-5-1 บันทึก
ข้อความที่337/2556  
เร่ืองขอเชิญเข้าร่วมอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการความรู้ โดยเนน้
ผู้เรียนเป็นส าคัญและ
กิจกรรมสนับสนนุการ
สร้างสื่อนวตักรรมกร
เรียนการสอน 
มส.ภท. 2.6-5-2 มคอ.3 
และ มคอ.5 รายวิชา
ภาษาบาลีและสนัสกฤต
ในภาษาไทย 
มส.ภท. 2.6-5-3  
วิจัยในชั้นเรียน เรื่องผล
การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วย
เพื่อน ในรายวิชาภาษา
บ าลี แ ล ะสั น สก ฤต ใน
ภาษาไทย  
 

มส.2.6-5-11หลักฐานประกอบ
โปรแกรมวิชาภาษาจนี 

      -มส.ภจ.2.6-5-1 
รายงานการประชุมและ
เอกสารประกอบการ
ประชุม คร้ังที่1 และคร้ัง
ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2556 
คร้ังที่ 4 ภาคเรียนที่
2/2556 

      - มส.ภจ.2.6-5-2 
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2013 ของอาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข ณ  Beijing 
International Education Exchange Center 
(BIEE) ในวันที่ 13-26 ตุลาคม 2556 (มส.ภจ.2.6-
5-1, มส.ภจ.2.6-5-2) 

 รวมทั้งแลกเปลี่ยนการท างานวิจัยในชั้นเรียน
ของอาจารย์ในโปรแกรมวิชา เช่น การจัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียน รายวิชาการฟังและการพูดภาษาจีน 2  
ของอาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์ จัดท าวิจัย
ในชั้นเรียนเรื่อง “การศึกษาปัญหาในการใช้ค า 
บุพบทภาษาจีนค าว่า 给 (ให้ ) ของนักศึกษา
โป รแกรมวิ ช าภ าษ าจี น  ชั้ น ปี ที่  1  หมู่ เรี ย น 
5512205คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัญหาในการใช้ค าบุพบทภาษาจีนค าว่า
给 (ให้)และเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอน
การใช้ค าบุพบทภาษาจีนค าว่า 给 (ให้) ที่ถูกต้อง
ซึ่งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลัง พบว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้
แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เมื่อน าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนและคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมาค านวณ
ระดับคะแนนความก้าวหน้า เป็นร้อยละ 64.50 มี
ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียนทั้ง 19 คน (มส.ภจ.2.6-
5-3) 

นอกจากนี้ อาจารย์ในโปรแกรมวิชา ยังได้เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองในด้านการเรียนการสอน
ที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ในการน าความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง (มส.ภจ.2.6-5-4) 
 

 โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (มส. 
2.6-5-12) มีการด าเนินการ ดังนี้ 
        1. จากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ 
“องค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ส าหรับครูสังคมศึกษา” 
(มส.ภศ. 2.6-5-1) โปรแกรมวิชาได้น าองค์ความรู้
มาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนในรายวชิา 
ภูมิศาสตร์กายภาพ  วันที่ 5 สงิหาคม 2556 

2. จากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ 
“การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการ

หนังสือขออนุญาตไป
ราชการของอาจารย์   
ชุตินธร ฉิมสุข 
-มส.ภจ.2.6-5-3 รายงาน
วิจัยในชัน้เรียนเร่ือง 
“การศึกษาปัญหาในการ
ใช้ค าบุพบทภาษาจนีค า
ว่า 给 (ให้) ของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาจนี ชัน้ปีที่ 1 หมู่
เรียน 5512205 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร ” 
มส.ภจ.2.6-5-4 ตาราง
สรุปการไปพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ในโปรแกรม
วิชาภาษาจนี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มส.2.6-5-12 หลักฐาน

ประกอบโปรแกรมวิชา
สารสนเทศภูมิศาสตร ์
มส.ภศ. 2.6-5-1  
รูปเล่มรายงานสรุป 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “องค์ความรู้
ด้านภูมิศาสตร์ส าหรับครู
สังคมศึกษา” 
มส.ภศ. 2.6-5-2  
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เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา”  โปรแกรมวิชาได้น า
องค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนใน
รายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วันที่  6 -7 
สิงหาคม 2556 (มส.ภศ. 2.6-5-2) 
    นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ยังสนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะฯ จัดท ารายงาน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามประกาศ
การรับทุนของคณะและมหาวิทยาลัยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 และประจ าปีงบประมาณ
2557 (มส. 2.6-5-13,มส. 2.6-5-14) 

รูปเล่มรายงานสรุป 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ“การใช้
เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาการเรียน
การสอนวิชาสังคมศึกษา” 

มส. 2.6-5-13  ตารางสรุป
งบประมาณวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2556 และ
ประกาศพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 

มส. 2.6-5-14  ตารางสรุป
งบประมาณวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2557 และ
ประกาศพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 

 6 มีการประเมินความพงึ
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิง่สนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุก
ภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพงึพอใจแต่
ละรายวชิาต้องไม่ต่ ากวา่ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

เมื่อสิ้นภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดให้มี
การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ และประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  ทุกรายวิชาในระบบออนไลน์  โดยในปี
การศึกษา 2556 นี้ มีผลการประเมินความพึงพอใจ
แต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
(มส. 2.6-6-1 ถึง มส. 2.6-6-3) 

 

มส. 2.6-6-1 แฟ้มรวบรวมแบบ
สรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ในภาค
การศึกษาที่ 1/2556 และ
สรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจ ในภาคการศึกษา
ที่ 1/2556 

มส. 2.6-6-2 แฟ้มรวบ รวม
แบบสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ในภาค
การศึกษาที่ 2/2556 

       และสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ในภาค
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การศึกษาที่ 2/2556 
มส. 2.6-6-3 สรุปผลการ

ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของแต่
ละหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2556 

 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้     
ทุกรายวิชาตามผลการ
ประเมินรายวชิา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก ากับ
ดูแล ติดตามวิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละ
รายวิชาและภาพรวมของหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อ
วางแผนปรับปรุงทุกภาคการศึกษา (มส. 2.6-7-1 
ถึง มส. 2.6-7-3) เช่น 
      โปรแกรมวิชาภาษาไทย มคีณะกรรมการ
รับผิดชอบ ควบคุม ก ากับการด าเนินงานหลักสตูร 
ได้ดูแล ติดตามวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของแต่
ละรายวชิา  โดยมีการประชุมระเบียบวาระที่ 4 
เร่ืองน าเสนอเพื่อพิจารณา การติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตรซึ่งมีการวิเคราะห์รายวิชาที่
มีผลการเรียนไมป่กติพบวา่ในปกีารศึกษา 2/2556 
มีจ านวน 2 คือ วิชาศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร และการวิจยัทางภาษาไทย เนื่องจาก
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกลา่ว
ท างานไมส่มบูรณ์ ผู้สอนจึงให้เกรดเป็น I และเสนอ
ให้มีการปรับเปลี่ยนกลยทุธ์การสอนให้มีการติดตาม
การส่งงานของนักศึกษาตามก าหนดระยะเวลา  
พร้อมให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการเรียน ได้หลาย
ช่องทาง เชน่ โทรศัพท์  สื่อออนไลน์  ห้องท างาน  
เป็นต้น   
      โปรแกรมวิชาบรรณารักษแ์ละสารสนเทศ
ศาสตร์ ไดน้ าผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนบัสนุนในภาพรวมแจ้งต่อที่ประชุมและขอให้
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาฯ น าไปพฒันาหรือ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยสิง่ที่ควร
พัฒนาต่อในปีการศึกษา 2557 ได้แก่  
      1.  มีการค้นคว้า เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาใน
เอกสารประกอบการสอนบางบทเรียน 
      2.  อธิบายรายละเอียดในการเรียนภาคปฏิบัติ

มส. 2.6-7-1 แฟ้มรวบรวม
รายงานข้อมูลการ
ด าเนินงานและประเมินผล
ตามตัวบง่ชี้เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ประจ าปี 
2556 (สมอ.07) (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 2.1-3-10) 

มส. 2.6-7-2 แฟ้มรวบรวม
รายงานผลการด าเนนิการ
ของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ประจ าปีการศึกษา  
2556 และตารางสรุปผล
การด าเนินการของ
หลักสูตร (เอกสารเดียวกัน
กับ มส. 2.1-3-11) 
มส. 2.6-7-3 รายงานการ
ประชุมของโปรแกรมวิชา 
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ตามขั้นตอนโดยละเอียดและเพิ่มการซักถามจาก
นักศึกษา 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5  7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี้ : นางสายพิณ พิกุลทอง กูรุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน: 

นางพรวลิัย วัฒนศิริและตัวแทน
จากทุกโปรแกรมวิชา  

โทรศัพท์ : 089-6432533 โทรศัพท์ :  055-721878 

E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail : pimchanok191@hotmail.com   

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. ทุกหลักสูตรของคณะ มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ

ปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน  
2. ทุกหลักสูตรของคณะมีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน 
3. เมื่อสิ้นภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาในระบบออนไลน์ 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
          - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑติ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้
กระบวนการ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน เกณฑ์ทั่วไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการส ารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต อย่างน้อยส าหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตร ีทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนก าหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2555 ยังไม่มี เหตุที่ ต้อง
ปรับปรุงหลักสูตร แต่คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ท าการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึ งประสงค์ตามความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต
ประจ าปีการศึกษา 2555 เพื่อเก็บเป็นข้อมูลส าหรับ
ปรับปรุงหลักสูตรภายในระยะเวลาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และได้แจ้งผล
การส ารวจให้แต่ละโปรแกรมวิชาทราบเพื่อใช้
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

ทั้งนี้ เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีระดับคะแนน 

4.32 
2. ด้านความรู้ มีระดับคะแนน 4.30 
3. ด้านทักษะทางปัญญา มีระดับคะแนน 

4.27 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ มีระดับคะแนน 4.28 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ระดับคะแนน 3.91 
(มส. 2.7-1-1 และมส. 2.7-1-2) 

มส. 2.7-1-1 รายงานผล 
      การส ารวจคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พงึประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร ปีการศึกษา 
2555 

มส. 2.7-1-2 บันทึกข้อความ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง ขอ
น าสง่รายงานผลการส ารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2555 

 2 มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการ ศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่
ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑติที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

จากผลการส ารวจที่ได้พบว่า ด้านทักษะการ
วิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข  การสื่ อสาร และการใช้
เทคโน โลยี  มีผลการประเมินน้ อยที่ สุด  3.91         
คณะฯ จึงได้น าผลการส ารวจที่ได้มาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมอบรมการใช้
งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานและการใช้งาน Microsoft 
Office ให้กับนักศึกษาแต่ละโปรแกรมวิชาโดยใช้
วิทยากรจากเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ประจ าคณะ
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
และสามารถน าไปปฏิบัติงานได้นอกเหนือจากทุก

มส. 2.7-2-1 รายงานสรุปโครงการ
อบรมการใช้งาน
คอมพิวเตอร์พื้นฐานและ
การใช้งาน Microsoft 
Office 

มส. 2.7-2-2 รายงานสรุปโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและ
เตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่
แหล่งงาน 
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หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาต้องสอบวัดมาตรฐาน
คอมพิวเตอร์ผ่าน 

นอกจากนี้คณะยังมีการจัดโครงการปัจฉิม
นิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่
แหล่งงาน เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และ
เทคนิคการท างานที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้
บัณฑิตจากวิทยากรซึ่งเป็นตัวแทนหน่วยงานเอกชน 
รั ฐ บ าล  แ ล ะ รั ฐ วิ ส าห กิ จ  ซึ่ ง ส อด ค ล้ อ งกั บ
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต (มส. 2.7-2-1, มส. 2.7-
2-2) 

 3 มีการส่งเสริมสนบัสนุน
ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิตคณะฯ และร่วมกัน
วางแผนการจัดหา
งบประมาณ และทรัพยากร
สนับสนนุการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตอย่าง
เพียงพอ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
หน่วยงานระดับโปรแกรมวิชา ได้มีการวางแผนการ
จัดหางบประมาณทรัพยากรที่สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตอย่างเพียงพอ ดังนี้ 
ระดับปริญญาตรี 

1.จัดงบประมาณสนับสนุน เพื่ อพัฒนา
บุคคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน อย่าง
ต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ  

2.จัดงบประมาณสนุบสนุนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
นักศึกษา 

3.จัดงบประมาณบริหารจัดการการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสนับสนุน
การจัดซื้อวัสดุ/ ครุภัณฑ์/ อุปกรณ์สื่อการสอน/
เอกสารเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
(มส.2.7-3-1 และมส.2.7-3-2) 

4. มีห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนการเรียนรู้
ของนักศึกษาอย่างเพียงพอ เช่น  ห้องสมุดกฎหมาย 
ศูนย์สารสนเทศศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (มส.2.7-
3-3) 
บัณฑิตศึกษา 
       หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  มีการส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  
ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านบุคลากร  ได้จัดบุคลากรให้บริการ 
ประสานงานด้านการจัดกิจกรรมและมีบรรณารักษ์
ให้บริการแหล่งค้นคว้าประกอบการเรียนและการวิจัย 

มส. 2.7-3-1 แผนงาน
ปฏิบัติงาน/โครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2556 

มส. 2.7-3-2 แผนงาน
ปฏิบัติงาน/โครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2557 

มส.2.7-3-3 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการที่สนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

มส.2.7-3-4 แบบขอรับบริการ
สารสนเทศเลือกสรร (SDI) 

มส.2.7-3-5 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

มส.2.7-3-6 งบประมาณ 
โครงการ 
การพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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(มส.2.7-3-4) 
       2.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิ วเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา
คอมพิ วเตอร์ส าหรับบัณฑิ ตศึ กษา และเพื่ อให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนและการ
ท าวิจัย (มส.2.7-3-5)   
        น อกจากนี้  ม ห าวิ ท ย าลั ย ได้ จั ด ระบ บ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI)  เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับนั กศึ กษาในการสืบค้นข้ อมู ลจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
       3. ด้านงบประมาณ ได้มีการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต เช่น ศึกษาดู
งาน จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา (มส.2.7-3-6) 

 4 มีระบบและกลไกการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑติ 
ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวชิาการหรือ
น าเสนอผลงานทางวชิาการ
ในที่ประชุมระหว่างสถาบนั 
หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบ
และกลไกการสง่เสริม โดยมีการเผยแพร่ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ เร่ือง แนวทางการสง่เสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
น าเสนอผลงานทางวชิาการ (มส. 2.7-4-1) ซึ่งในปี
การศึกษา 2556 มีผลการด าเนนิงาน ดังนี ้
ระดับปริญญาตรี  

1.คณ ะมีการจัดท าแผนงาน/โครงการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม
ระหว่างสถาบันหรือที่ ป ระชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ  (มส. 2.7-4-2, มส. 2.7-4-3 และ มส. 
2.7-4-4) 

2. มีการประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุม
วิชาการในเวทีต่างๆ ให้นักศึกษาได้รับทราบ ผ่าน
ทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของคณะ และโปรแกรม
วิชา (มส. 2.7-4-5 และมส. 2.7-4-6) 

3.มีการสนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษาได้
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน (มส. 2.7-4-7, มส. 2.7-4-8) 

4. ก าหนดให้ผู้ สอนในรายวิชาวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์/หรือในรายวิชาอ่ืน มีการส่งเสริมการ
ฝึกทักษะการน าเสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ให้ได้รับ
การคัดเลือก เช่น รายวิชาสัมมนาภาษาไทย สอน
โดย ผศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้น าผลงานวิจัยของตนเองซึ่งเป็นผลจากการศึกษา

มส. 2.7-4-1 ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร เร่ือง แนว
ทางการสง่เสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวชิาการหรือ
น าเสนอผลงานวชิาการ 

มส. 2.7-4-2 แผนงาน
ปฏิบัติงาน/โครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2556 (เอกสารเดียวกับ
เอกสารมส. 2.7-3-1) 

มส. 2.7-4-3 แผนงาน
ปฏิบัติงาน/โครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2557(เอกสารเดียวกับ
เอกสารมส. 2.7-3-2) 

มส. 2.7-4-4 เอกสารโครงการ/ 
กิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานทางวชิาการของแต่
ละโปรแกรมวิชา 

มส. 2.7-4-5ภาพถ่ายสื่อ
ประชาสัมพนัธ์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
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วิชาการวิจัยทางภาษาไทย มาน าเสนอในรูปแบบ
ของการจัดสัมมนากลุ่มย่อย (มส. 2.7-4-9) 
         5.มีการสรุปผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือน า เสนอผลงานทางวิชาการเพื่ อ ใช้ เป็ น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินครั้งต่อไป
(มส. 2.7-4-10) 
       6. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการระหว่างสถาบัน เช่น    
       - โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์สนับสนุน
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา
ทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ คร้ัง
ที่ 14 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มส. 2.7-4-11) 
       - โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ น าเสนอโครงการ/
กิจกรรมของนักศึกษาในงานเวทีวิชาการเครือข่าย
ลูกรพีภาคเหนือครั้งที่  8 “จันทร์กะพ้อเกมส์”
ประจ าปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มส. 2.7-
4-12)   
       - โปรแกรมวิชาภาษาจีนส่งนักศึกษาของ
โป รแกรม  เข้ าร่ วมการแข่ งขั น ร้ อ ง เพ ลงจี น 
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 
(มส. 2.7-4-13)  
       - โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ได้ส่งนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในโครงการค่ายอาเซียน เมื่อ
วันที่ 9-12 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ บ้านไทยรีสอร์ท  
จังหวัดสุพรรณบุรี (มส.2.7-4-14) 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
     1.มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (ข้อ 
13 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา) (มส.2.7-4-15)  
     2. มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง 
แนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ (ข้อ 9.7) (มส.2.7-4-
16) 
      นอกจากนี้  หลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ได้มี
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
และมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการจัดประชุมสัมมนา
วิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มส. 2.7-4-6 ภาพถ่ายหน้าเฟ
ซบุ๊กโปรแกรมวิชา 

มส. 2.7-4-7 แผนงาน
ปฏิบัติงาน/โครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2556 (เอกสารเดียวกับ
เอกสารมส. 2.7-3-1) 

มส. 2.7-4-8 แผนงาน
ปฏิบัติงาน/โครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2557 (เอกสารเดียวกับ
เอกสารมส. 2.7-3-2) 

มส. 2.7-4-9 มคอ.3 วิชา
สัมมนาภาษาไทย 

มส. 2.7-4-10 รายงานการ
สรุปโครงการเข้าร่วม
ประชุมวชิาการหรือ
น าเสนอผลงานทาง
วิชาการของแต่ละ
โปรแกรมวิชา 

มส. 2.7-4-11 กิจกรรมการ
แข่งขันตอบปัญหาทาง
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 
ระหว่างวันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 2556 ณ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

มส. 2.7-4-12 รายงานผลการ
ด า เนิน โครงการพัฒ นา
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต
นักศึกษาโปรแกรมวิชา
นิติศาสตร์ (ลูกรพีเกม ครั้ง
ที่ 8 ประจ าปี 2557) 

มส. 2.7-4-13 หนังสือขอ
อนุญาตไปราชการ เร่ืองน า
นักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันร้องเพลงจีน ใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 

มส. 2.7-4-14ภาพถ่าย
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

ภาคเหนือขึ้น  เพื่อให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงานวิจัย 
(มส.2.7-4-17) และได้จัดสรรงบประมาณส่งเสริม
เผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษา (มส.2.7-4-18)   

 

โครงการค่ายอาเซียนวนัที่ 
9-12 สิงหาคม พ.ศ.2556 
ณ บ้านไทยรสีอร์ท  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

มส. 2.7-4-15 เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548 และ แนว
ทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 

มส. 2.7-4-16 ประกาศ
มหาวิทยาลยัเรื่อง แนว
ปฏิบัติในการท าวทิยานิพนธ์ 
(ข้อ  9.7)   

มส. 2.7-4-17 หนังสือขอเชิญ
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
น าเสนองานวิจัยระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑติศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ภาคเหนือ  

มส. 2.7-4-18 งบประมาณ
โครงการส่งเสริมเผยแพร่
บทความวทิยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 5 มีกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาที่จดัโดย
สถาบนั 

ในปีการศึกษา2556 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
ระดับปริญญาตรี 

1.จัดกิจกรรมหลักในภาพรวมคณ ะ คื อ
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ใส่ใจ 3 ดี และสังคม 
เมื่ อวันที่  29 มิ ถุน ายน  2556 ณ  หอประชุม
มหาวิทยาลัย (หลังเก่า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นนักศึกษาที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และสร้างระเบียบวินัย เชื่อมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับข้อก าหนด
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักศึกษา

มส. 2.7-5-1 รายงานสรุปผล
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ 
ใส่ใจ 3 ดี และสังคม 

มส. 2.7-5-2 รายงานสรุปผล
การท างานเปน็ทีมด้าน
ภาวะผูน้ าและผู้ตามเชิง
สร้างสรรค์เพื่อการเป็นนัก
บริหารมืออาชีพ 

มส. 2.7-5-3 รายงานสรุปผล
โครงการนิติศาสตร์สู่ชุมชน 

มส. 2.7-5-4 รายงานสรุปผล
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ นั ก ศึ ก ษ า
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ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติม
จากประกาศของมหาวิทยาลัย คือ มีระเบียบวินัย 
และมีน้ าใจเสียสละเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ อ่ืน  (มส. 
2.7-5-1) 

นอกจากนี้  ในระดับโปรแกรมวิชายังได้จัด
กิจกรรม เพื่ อส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ดังนี้ 

- โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาตร์จัดกิจกรรม
การท างานเป็นทีมด้านภาวะผู้น าและผู้ตามเชิง
สร้างสรรค์เพื่อการเป็นนักบริหารมืออาชีพ ระหว่าง
วันที่ 21-23 ตุลาคม 2556 ณ ค่ายสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนารถ จังหวัดพิษณุโลก (มส. 2.7-5-2) 

- โป รแกรมวิช านิ ติ ศ าสตร์จั ด โครงการ
นิติศาสตร์สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 
2556 ณ หมู่บ้านป่าคา ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร  (มส. 2.7-5-3) 

- โปรแกรมวิชาภาษาไทยจัดโครงการพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย (มส. 
2.7-5-4) 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุ ณ ธ ร รม จ ริ ย ธ ร ร ม ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
        -  การจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวขอพรคณาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  เนื่องในเทศกาลวัน
สงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย (มส. 2.7-5-5) 

โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
มส. 2.7-5-5 สรุปรายงาน การ

จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวขอ
พรคณาจารย์ผูส้อนใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวชิาการ
ปกครองท้องถิ่น   

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5 
 

 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :  
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ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้: นางสายพิณ  พิกุลทอง กูรุง 
/นางสาวพัจนภา เพชรรัตน์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : 

นางสาวอรัญญารัตน์   
ศรีสุพัฒนะกลุ, นางสาวจันทิมา  
ก้อนจันทร์เทศ, นางสาวชาลิสา  
ศิริธรรมเกตุ   

โทรศัพท์ : 055-721878 โทรศัพท์ :  055-721878 
E-mail :  phatchanapha@gmail.com E-mail : Aranyarath_nine@hotmail.com   
 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 คณะมีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา และจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง   
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HU
SO



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

155 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสรมิสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษำ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการก าหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ
กองพั ฒ น านั กศึ กษ า  มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2556 ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ดังนี้ 
     1. ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
พฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (มส.2.8-1-1)  
     2. ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
พฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรมโดยน าผลส ารวจและ
ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาหารือในที่ประชุม 
เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในปีการศึกษา 2556 โดยมติที่ประชุมมีข้อสรุปว่า 
ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมด้าน 
ความมีน้ าใจเสียสละเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน (มส.
2.8-1-2)  
     3. มีการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรเกี่ยวกับข้อก าหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ไว้ เป็นลายลักษณ์ อักษร      
(มส.2.8-1-3) 

นอกจากนี้  จากที่การที่คณะได้จัดประชุม
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ผู้บริหาร และบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อวิเคราะห์ 
ประเมิน และจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง 
พบว่า คณะมีความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก  
คือนักศึกษาขาดระเบียบวินัย/คุณธรรม  

ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึง
ได้ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย

มส.2.8-1-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรที่700/ 
2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

มส.2.8-1-2 รายงานการ 
ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านพฤติกรรม 
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษา 

มส.2.8-1-3 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่องแนวทาง
ด าเนินการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้
นักศึกษา  ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  

มส.2.8-1-4 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่องก าหนด
แนวปฏิบัติด้านความ
ประพฤติของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

ลักษณ์อักษรเพิ่มเติมจากประกาศของมหาวิทยาลัย 
คือ ด้านความมีระเบียบวินัย (มส.2.8-1-4) 

 2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
ทั้ง สถาบัน 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการ
เผยแพร่  ป ระ ก าศ ค ณ ะม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ เรื่อง ก าหนดแนวปฏิบัติด้านความ
ประพฤติของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์โดยผ่าน
ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของคณะฯ ดังนี้ 

1. จัดท าบันทึกข้อความคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
เรื่อง การก าหนดแนวปฏิบัติด้านความประพฤติ
ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหาร 
คณาจารย์ ทราบอย่างทั่วถึง(มส. 2.8-2-1)  

2. ติ ด บ อ ร์ ด ป ระช าสั ม พั น ธ์ เผ ย แ พ ร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ ต้องการ
ส่งเสรมิ(มส. 2.8-2-2) 

3. ด า เนิ น ก ารถ่ า ยท อด แล ะ เผ ย แพ ร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ ต้องการ
ส่งเสริม เว็บไซค์ของคณะฯ(มส. 2.8-2-3) 

4. จัดท าคู่มือให้นักศึกษาทราบถึงแนว
ปฏิบัติด้านความประพฤติในกิจกรรมปฐมนิเทศ
นั ก ศึ ก ษ า  เมื่ อ วั น ที่  14 มิ ถุ น าย น  2556 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (หลัง
เก่า) (มส. 2.8-2-4) 

มส. 2.8-2-1 บันทึกข้อความ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง การ 
ก าหนดแนวปฏบิัติดา้น
ความประพฤติของ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์ 

มส. 2.8-2-2 ภาพถ่าย 
     บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
มส.  2.8-2-3 เอกสารแสดง 

ประกาศหน้าเว็บไซต์ 
มส. 2.8-2-4 คู่มือนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 

 3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนด ใน
ข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

      ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่  
     1.กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ใส่ใจ 3 ดี และ
สังคม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัย (หลังเก่า) (มส. 2.8-3-1) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรร

รมไม่น้อยกว่า 500 คน 
- นักศึกษาที่เข้าร่วมมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม 

จริยธรรมที่ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
นอกจากนี้โปรแกรมวิชาได้จัดกิจกรรม เพื่อ

ส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
1. โป รแกรมวิช ารัฐประศาสนศาตร์จั ด

กิจกรรมการท างานเป็นทีมด้านภาวะผู้น าและผู้
ตามเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเป็นนักบริหารมืออาชีพ 
ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2556 ณ ค่ายสมเด็จ

มส. 2.8-3-1 รายงานสรุปผล
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง
พี่ ใส่ใจ 3 ดี และสังคม 

มส. 2.8-3-2 รายงานสรุปผล
การท างานเปน็ทีมด้าน
ภาวะผูน้ าและผู้ตามเชิง
สร้างสรรค์เพื่อการเป็นนัก
บริหารมืออาชีพ 

มส. 2.8-3-3 รายงานสรุปผล
โครงการนิติศาสตร์สู่
ชุมชน 

มส. 2.8-3-4รายงานสรุปผล
โครงการพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
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พระบรมไตรโลกนารถ จังหวัดพิษณุโลก (มส. 2.8-
3-2) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 95 
- นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพฤติกรรมด้าน

คุณธรรม จริยธรรมที่ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

2. โปรแกรมวิชานิติศาสตร์จัดโครงการ
นิติศาสตร์สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 
2556 ณ หมู่บ้านป่าคา ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร  (มส. 2.8-3-3) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 
- มีการจัดกิจกรรมออกให้บริการความรู้ 

ด้านกฎหมายแก่ชุมชนในท้องถิ่นห่างไกล 
1 กิจกรรม 

- บุคคลในท้องถิ่นที่ขาดแคลนปัจจัยได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. โปรแกรมวิชาภาษาไทยจัดโครงการ
พัฒ นาคุณ ลั กษณ ะนั กศึ กษ าโป รแกรมวิช า
ภาษาไทย (มส. 2.8-3-4)  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- นักศึกษามีความรู้ในรายวิชา 1543601 

ผ่านเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา (ได้
เกรดไม่ต่ ากว่า D) ร้อยละ 100 

- นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรม เสริมสร้าง
คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่าง
น้อย 3 คร้ัง 

- นักศึกษามีความคิดเห็นต่อกระบวนการ
เรียนการสอนโดยการบู รณาการองค์
ความรู้รายวิชา1543601 ไปบูรณาการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม
นักศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ 
โดยมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 4.00 
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 4 มีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตวั
บ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดใน
ข้อ 3 โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเปา้หมาย  อยา่งน้อยร้อย
ละ 90 ของตัวบง่ชี ้

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ส่ งเสริม คุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่
ก าหนด โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย  อย่าง
น้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

1. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ใส่ใจ 3 ดี และ
สังคม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556  ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัย (หลังเก่า) (มส. 2.8-4-1) 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 เข้าร่วมกิจ

กรรรมไม่น้อยกว่า 500 คน 
- นั กศึ กษ าที่ เข้ า ร่ วมมี พ ฤติ กรรมด้ าน

คุณธรรม จริยธรรมที่ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 
 

ผลการด าเนินงาน  
- นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 500 คน 
- นั กศึ กษ ามี พ ฤติ ก รรมด้ านคุณ ธรรม 

จริยธรรมที่ดีร้อยละ 81.40 
นอกจากนี้โปรแกรมวิชาได้จัดกิจกรรม เพื่อ

ส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
2. โป รแกรมวิช ารัฐประศาสนศาสตร์จั ด

กิจกรรมการท างานเป็นทีมด้านภาวะผู้น าและผู้
ตามเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเป็นนักบริหารมืออาชีพ 
ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2556 ณ ค่ายสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนารถ จังหวัดพิษณุโลก (มส. 2.8-
4-2) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

95 
- นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพฤติกรรมด้าน

คุณธรรม จริยธรรมที่ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ผลการด าเนินงาน  
- ผู้ เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก รรม  จ าน วน  127 ค น 

กลุ่มเป้าหมาย 134 คน คิดเป็นร้อยละ 95 
- ผู้ เข้ า ร่ ส ม กิ จ ก รรม มี พ ฤติ ก รรม ด้ าน

คุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวม คิดเป็น
ร้อยละ 79.80 

มส. 2.8-4-1 รายงานสรุปผล
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง
พี่ ใส่ใจ 3 ดี และสังคม 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2556 (เอกสารเดียวกับ 
มส.2.8-3-1) 

มส. 2.8-4-2 รายงานสรุปผล
การท างานเปน็ทีมด้าน
ภาวะผูน้ าและผู้ตามเชิง
สร้างสรรค์เพื่อการเป็นนัก
บริหารมืออาชีพ (เอกสาร
เดียวกับ  มส. 2.8-3-2) 

มส. 2.8-4-3 รายงานสรุปผล
โครงการนิติศาสตร์สู่
ชุมชน เอกสารเดียวกับ         
มส. 2.8-3-3) 

มส. 2.8-4-4 รายงานสรุปผล
โครงการพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
เอกสารเดียวกับ               
(มส. 2.8-3-4) 
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3. โป รแกรมวิ ช านิ ติ ศ าสตร์จั ด โครงการ
นิติศาสตร์สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 
2556 ณ หมู่บ้านป่าคา ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรตัวชี้วัดความส าเร็จ 

- นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

- มีการจัดกิจกรรมออกค่ายให้บริการความรู้ 
ด้านกฎหมายแก่ชุมชนในท้องถิ่นห่างไกล 
1 กิจกรรม 

- บุคคลในท้องถิ่นที่ขาดแคลนปัจจัยได้รับ
ข้อมูลข่าวสารท่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงาน 
- มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85 
- มีการจัดกิจกรรมออกค่ายให้บริการความรู้ 

ด้านกฎหมายแก่ชุมชนในท้องถิ่นห่างไกล 
1 กิจกรรม 

- บุคคลในท้องถิ่นที่ขาดแคลนปัจจัยได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันร้อยละ 80 

4. โปรแกรมวิชาภาษาไทยจัดโครงการพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย (มส. 
2.8-3-4)  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- นักศึกษามีความรู้ในรายวิชา 1543601 

ผ่านเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา (ได้
เกรดไม่ต่ ากว่า D) ร้อยละ 100 

- นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรม เสริมสร้าง
คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่าง
น้อย 3 คร้ัง 

- นักศึกษามีความคิดเห็นต่อกระบวนการ
เรียนการสอนโดยการบู รณาการองค์
ความรู้รายวิชา1543601 ไปบูรณาการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม
นักศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ 
โดยมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 4.00 

ผลการด าเนินงาน 
- นักศึกษาสามารถน าความรู้ในรายวิชา 

1543601 ไปบู รณาการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักศึกษา โดย
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ผ่านเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา (ได้
เกรดไม่ต่ ากว่า D) ร้อยละ 100 

- นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรม เสริมสร้าง
คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่าง
น้อย 3 คร้ัง 

- นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
เรียนการสอนรายวิชา 1543601 โดยมีผล
การประเมิน 4.21 

 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่
เก่ียวกับนักศึกษาได้รับการ
ยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาต ิ

      คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์มี
นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติ
คุณด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ
รางวัลชมเชย ในการประกวดโครงการวาดภาพ
และเรียงความในหัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี 
2020” ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
กระบวนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและการ
ปลูกฝั่งบ่มเพาะความรู้สึกนึกคิดให้เด็กและเยาวชน
ในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากผู้ว่าราชการ
จังหวัดก าแพงเพชร(มส. 2.8-5-1) 

มส. 2.8-5-1 ประกาศจังหวัด
ก าแพงเพชร เร่ือง ผล
การประกวดโครงการ
วาดภาพและเรียงความ
ในหัวข้อ “จังหวัดของ
ฉันในป ี2020” และ
เกียรติบัตรนักศึกษาที่
ได้รับรางวลั  

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

5 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้:  นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

นางสาวอรัญญารัตน์  
ศรีสุพัฒนะกลุ, นางธวชนิี   
ลาลนิ, นางสาวนิศาชล เถิงจา๋ง 
,นางสาวทิพยว์รรณ สีสันและ 
นางสาวปาริชาติ  สายจนัดี  

โทรศัพท์ : 055-721878 โทรศัพท์ :  055-721878 
E-mail :  phatchanapha@gmail.com E-mail : Aranyarath_nine@hotmail.com   
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จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการก าหนดแนวปฏิบัติด้านความประพฤติของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ดังกล่าว 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อมูลที่ต้องกำร จ ำนวน 

1. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ ทั้งหมด (ฉบับ) 304 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (คน) 353 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (144+110) 254 
4.จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 91 
5. จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าระหว่างศึกษา 1 
6. จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 0 
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ - 
8.จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท -  
9.จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร -  

 
ค ำนวณได้ดังนี้ 

 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

x 100 
 จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

  
  ร้อยละ =  

)191304(

)191254(



  x 100  

=  
212

162  x 100   =  76.42 

   คะแนน =  
100

42.76  x 5    =  3.82 

หลักฐำน 
มส. 1-0-1 ผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ร้อยละ 76 ร้อยละ  76.42 คะแนน  3.82  ร้อยละ 76 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

ร้อยละ 76 ร้อยละ  76.42 คะแนน  3.82  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ตัวบ่งชี้พื้นฐำน :        ด้ำนคุณภำพบัณฑิต  (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  (สมศ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรให้
คะแนน 

 ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้
: 

นายสชุิน  รอดก าเหนิด 
นางสายพิณ  พิกุลทอง  กูรุง 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :  

นางขนษิฐา  ศิริรัตน์   

โทรศัพท์ : 083-1657809  โทรศัพท์ : 055-721878  
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : sirirat_n1@hotmail.com 

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

1.  พัฒนาช่องทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งงานให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น 
เช่น ข่าวสารการสมัครงานหน้าเว็ปไซต์คณะ จดหมายข่าวส าหรับบัณฑิต และศิษย์เก่า เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลของแหล่ง
งานอย่างสม่ าเสมอ 

2.  พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อรองรับบัณฑิตที่จบการศึกษา เช่น การท าบนัทึกข้อตกลงระหว่างคณะและ
ผู้ประกอบการในการรับสมัครนกัศึกษาเข้าท างานภายหลงัการจบการศึกษา 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ข้อมูลบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ข้อมูล 
หน่วยงำน 

ระดับปรญิญำตร ี ระดับปรญิญำโท รวม 

จ านวนผู้ทีส่ าเร็จการศึกษา 353.00 14.00 367.00 
จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 72.00 11.00 83.00 
ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 20.40 78.57 22.62 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2555 (ปีงบประมาณ 2556) ได้ข้อมูลดังนี้ 

 
ผลกำรประเมินคุณภำพของบณัฑิตคณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์  

 
ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ระดับปริญญำตรีและปริญญำโท) 

      =  4.39 
 
หลักฐำน  
มส. 2-0-1 รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาปีการศึกษา 2555 
 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ค่าเฉลี่ย 4.00 ค่าเฉลี่ย 4.39 คะแนน 4.39  ค่าเฉลี่ย  4.00 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 
 

ข้อมูล 
ระดับปรญิญำตร ี ระดับปรญิญำโท รวม 
  S.D.   S.D.   S.D. 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.63 0.31 4.25 0.36 4.44 0.34 
2. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.29 0.39 4.49 0.44 4.39 0.42 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.20 0.42 4.39 0.34 4.30 0.38 
4. ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.40 0.34 4.38 0.39 4.39 0.37 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลย ี
4.53 0.40 4.32 0.35 4.43 0.38 

รวม 4.41 0.37 4.37 0.38 4.39 0.37 
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เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

ค่าเฉลี่ย 4.00 ค่าเฉลี่ย 4.39 คะแนน 4.39  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้: นายสชุิน  รอดก าเหนิด 
นางสายพิณ  พิกุลทอง  กูรุง 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :  

นางขนษิฐา  ศิริรัตน์   

โทรศัพท์ : 083-1657809  โทรศัพท์ : 055-721878 ต่อ 3010 
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : phatchanapha@hotmail.com 

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการวางระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อมูลพื้นฐำน 
ค่ำคะแนน 
ถ่วงน้ ำหนัก 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด (คน) 9 

จ านวนผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
(เร่ือง) (0.25) 

9 
(2.25) 

จ านวนผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ (Proceedings)  (เร่ือง)  (0.50) 

- 

จ านวนผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ (Proceedings)  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติ (เร่ือง) (0.75) 

- 

จ านวนผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับนานาชาติ (เร่ือง)  
(1.00) 

- 

ผลรวมค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก 2.25 

  
 ตำรำงแสดงจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำโททีไ่ด้รบักำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ในปี พ.ศ.2556 

สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น 
ล ำดับที ่ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ค่ำน้ ำหนัก 

1 ความพร้อมการบริหารจัดการของ
เทศบาลต าบลคลองลานพฒันา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร ในการยกฐานะขึ้น
เป็นเทศบาลเมือง  

การประชุมวชิาการระดบัชาติ “The 
Wisdom For Social Development” วันที่ 
2 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

นายวิทยา ทัศนไพบูลย ์ 0.25 

2 ประสิทธผิลการด าเนินงานของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลเขาคีริส อ าเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร  

การประชุมสัมมนาวิชาการ – วิจัย ระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2556 “การ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน” วันที่ 7 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

นางจีราวรรณ์ ต้นส าโรง 0.25 

3 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของประชาชน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ ารึม อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก  

การประชุมสัมมนาวิชาการ – วิจัย ระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2556 “การ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน” วันที่ 7 ธันวาคม 2556 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 

นางบุญทนั ทับผึ้ง 0.25 
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ล ำดับที ่ ชื่อเรื่องวิจัย แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ค่ำน้ ำหนัก 
4 แรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอ าเภอบ้านดา่นลานหอย จังหวดั
สุโขทัย  

การประชุมสัมมนาวิชาการ – วิจัย ระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2556 “การ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน” วันที่ 7 ธันวาคม 2556 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

นางนงค์นชุ จันทร 0.25 

5 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร  

การประชุมสัมมนาวิชาการวิจัย ระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2556 “การ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อกา้วสู่ประชาคม
อาเซียน” วันที่ 7 ธันวาคม 2556 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์

นายอนุศักดิ์ ส้มแป้น 0.25 

6 แนวทางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอลานกระบือ  
จังหวัดก าแพงเพชร 

เผยแพร่ในการประชุมสัมมนาวชิาการ – วิจัย 
ระดับนานาชาติ  ครั้งที่ 7 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  วันที่ 7 ธันวาคม 2556 

นายอรรณพ  เกตุแก้ว 0.25 

7 แนวทางการเตรียมความพร้อมใน
การรับการถ่ายโอนงานทะเบียน
และบัตรประจ าตัวประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดตาก 

เผยแพร่ในการประชุมสัมมนาวชิาการ-วิจัย  
ระดับนานาชาติ  ครั้งที่ 7  คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์  วันที่ 7  
ธันวาคม  2556 

นางสาวกฤษณา 
ลิ้มตระกูล 

0.25 

8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในงาน
บริการสาธารณะดา้นโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์บริหารส่วนต าบล
ไทรงาม  อ าเภอไทรงาม  จังหวดั
ก าแพงเพชร 

เผยแพร่ในการประชุมสัมมนาวชิาการ – วิจัย  
ระดับนานาชาติ  ครั้งที่  7 มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
วันที่ 7  ธันวาคม  2556 

นายนิพนธ์ พนัธุ์เขตร์กิจ 0.25 

9 การพัฒนาการบริการของ
ศูนย์บริการทางหลวง กรณีศึกษา:
ศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท 

เผยแพร่ในการประชุมสัมมนาวชิาการ-วิจัย 
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2556
วันที่ 7 ธันวาคม 2556 

นายรัตนบัณฑติ 
สรรพวิทยา 

0.25 

รวมทั้งสิ้น 2.25 
 
 
ค ำนวณได้ดังนี้

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

x 100 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 

 

 ร้อยละ =  
9

25.2  x 100  = 25     

 

 คะแนน  =  
25

25  x 5   =  5 
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หลักฐำน  
มส. 3-0-1 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ประจ าปี 2556 
มส. 3-0-2 แบบตอบรับการน าเสนอผลงานวิชาการ และวารสารการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ร้อยละ  21 ร้อยละ  61.11 คะแนน  5   ร้อยละ  21 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

ร้อยละ  21 ร้อยละ 25 คะแนน  5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้: นายสชุิน  รอดก าเหนิด 
นางสายพิณ  พิกุลทอง  กูรุง 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :  

นางพรวลิัย  วัฒนศิริ 
นางขนษิฐา  ศิริรัตน์  

โทรศัพท์ : 08 3165 7809  โทรศัพท์ : 055-721878 
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : sirirat_n1@hotmail.com   

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

- 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทีไ่ด้รับกำรตพีิมพ์ (สมศ.) (ด ำเนินกำรใน
ปี 2554) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรให้
คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
ผลกำรด ำเนินงำน     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่ได้จัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
ค ำนวณได้ดังนี้ 

 
ผลถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพมิพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

x 100 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด 

 
   =  0 
 
   =  

100

0  x 5   = 0 

หลักฐำน 
 - 
 
หมำยเหตุ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีหลักสตูรระดับปริญญาเอก 
 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ร้อยละ..... ร้อยละ..... คะแนน.....  ร้อยละ..... 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

ร้อยละ..... ร้อยละ..... คะแนน.....  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้:  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

 

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

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

- 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 14 กำรพัฒนำคณำจำรย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์
  
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
 
 ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
วุฒิกำรศึกษำ 

ปริญญำตร ี ปริญญำโท 
ปริญญำ

เอก 
อาจารย ์ 0 2 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 

ศาสตราจารย ์ 6 8 10 
 
   ผลกำรด ำเนินงำน 

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

วุฒิกำรศึกษำ 

รวม 
ผลรวมถ่วง

น้ ำหนัก 

ค่ำดัชนี
คุณภำพ
อำจำรย์ 

คะแนนที่
ได ้ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

อาจารย ์ 24 46 7 77 127.00 

2.02 1.69 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 7 3 10 39.00 

รองศาสตราจารย ์ 1 1 1 3 16.00 

ศาสตราจารย ์ 0 0 0  0 0.00 

รวม 25 54 11 
90** 

(รวมลำศึกษำต่อ) 182.00 

 
** จ านวนอาจารย์ทีป่ฏิบัตงิาน 
    1. อาจารย์ที่ปฏิบัตงิานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป จ านวน  86 คน  คิดตามเกณฑ์ สกอ. (1 คน=1 คน) ได้เท่ากบั 90 คน 
    2. อาจารย์ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน จ านวน 0 คน คิดตามเกณฑ์ สกอ. (1 คน=0.5 คน) ได้เท่ากับ 0 คน 

3. อาจารย์ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 6 เดือน จ านวน 3 คน คิดตามเกณฑ์ สกอ. (1 คน=0 คน) ได้เท่ากับ 0 
คน 

 
ค ำนวณได้ดังนี้ 
 
ค่ำดัชนีคุณภำพ

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักอาจารยป์ระจ าทั้งหมด  

 
 

 อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 ค่ำดัชนี =  
90

182   = 2.02 
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  คะแนน =  
6

02.2  x 5    = 1.69 

 
หลักฐำน  
มส. 14-0-1 ข้อมูลคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2556 
 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ค่าคะแนน 1.80 ค่าดัชน ี2.02 คะแนน 1.69  ค่าคะแนน 1.80 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

ค่าคะแนน 1.80 ค่าดัชน ี2.02 คะแนน 1.69  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้: นายสชุิน  รอดก าเหนิด 
นางสายพิณ  พิกุลทอง  กูรุง 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :  

ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต 
ดร.วิชุรา  วินัยธรรม 
นางขนษิฐา  ศิริรัตน์  

โทรศัพท์ : 08 3165 7809  โทรศัพท์ : 055-721878 
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : sirirat_n1@hotmail.com   

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

ในปีการศึกษา 2556 คณะได้จดัท าแผนบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาคณาจารย์สูต่ าแหน่งทางวิชาการ  

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1. ส่งเสริมการศึกษาต่อปริญญาเอกให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มจ านวนเงินทุนการศึกษา การจัดท าโครงการความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืนที่เปิดสอนปริญญาเอก  และการเปิดสอนปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย หลายๆ สาขา เป็นต้น 
2. ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มจ านวนเงิน

ทุนอุดหนุนในการท าผลงานวิชาการ  การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าผลงานทางวิชาการทุกรูปแบบ เป็นต้น 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 

ส ารวจความต้องการศึกษาต่อ และท าผลงานทางวิชาการ เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาคณาจารย์ในแต่ละ
บุคคล  
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องค์ประกอบที ่3        กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่3.1 ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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

2 ข้อ  หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการจัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
       1. ทุกโปรแกรมวิชามีการจัดท าฐานข้อมูล
นักศึกษา เพื่อเก็บประวัตินักศึกษา ข้อมูลด้าน
สุขภาพ ข้อมูลด้านการเรียน ครอบครัว ที่พักอาศัย
และบุคคลใกล้ชิด ที่สามารถติดต่อได้เมื่อเกิดปัญหา  
(มส. 3.1-1-1)   
       2. มีระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุก      
หมู่ เรียนเพื่ อท าหน้าที่ ให้ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา ทั้งในด้านการเรียน  ทุนการศึกษา รวมถึง
การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องต่างๆ (มส. 
3.1-1-2) 
       3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเพิ่มเติมจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน ทั้งในเรื่องการ
เรียนและเร่ืองส่วนตัวเป็นรายกรณี (มส. 3.1-1-3) 
       4. มีการจัดท าแบบบันทึกการให้ค าปรึกษา
ส าหรับนักศึกษาที่มาใช้บริการขอค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต (มส. 3.1-1-4) 
       5. คณะฯ มีช่องทางให้นักศึกษาได้เข้ามา
ร้องเรียน เสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ผ่านกล่องรับ
ความคิดเห็น เว็บไซต์และเฟซบุ๊ก เพื่อเป็นข้อมูล
ปรับปรุงการให้บริการ (มส. 3.1-1-5, มส. 3.1-1-6 
และมส. 3.1-1-7)  
        นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 
จัดท าคู่มือนักศึกษา เพื่อแนะน าทางด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (มส. 3.1-1-9 และ 
มส. 3.1-1-10) 
 

มส. 3.1-1-1 ตัวอย่างแฟ้ม
รวบรวมการจัดเก็บ
ข้อมูลนักศึกษา ของแต่
ละโปรแกรมวิชาฯ 

มส.3.1-1-2 ค าสั่ง
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชรที ่
842/2556 เร่ือง แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษา ภาคปกติ 
(ก าแพงเพชร) ประจ าปี
การศึกษา 2555 

มส. 3.1-1-3 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่
023/2556 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษา บริการ
วิชาการ และ
ศิลปวัฒนธรรม 

มส. 3.1-1-4 ตัวอย่างแบบ
บันทึกการให้ค าปรึกษา
ส าหรับนักศึกษาที่มาใช้
บริการขอค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิต 

มส. 3.1-1-5 ภาพถ่ายกล่อง
รับความคิดเห็น 

มส. 3.1-1-6 เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์        
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http:// 202.29.15.30/  
มส. 3.1-1-7 ภาพถ่ายหน้า

เฟซบุ๊กคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์  

มส. 3.1-1-9 สรุปโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2556 

มส. 3.1-1-10 คู่มือ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2556 

 2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้   

1. จัดท าโปสเตอร์  จดหมายข่ าว บอร์ด
ประชาสัมพันธ์สโมสรนักศึกษา รวมถึงจัดให้มีระบบ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารผ่านกลไกสโมสรนักศึกษา
(มส. 3.1-2-1) 

2. ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ (มส. 3.1-2-2) 
3. เว็ บ ไซต์ ข องคณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ แล ะ

สังคมศาสตร์ (มส.3.1-2-3) 
4. เฟซบุ๊กคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(มส. 3.1-2-4)   
5. เฟซบุ๊ กของแต่ละโปรแกรมวิชาเพื่ อใช้

แลกเปลี่ยนข่าวสารและพูดคุยระหว่างอาจารย์ 
นักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอก ได้เสนอแนะการ
ให้บริการ (มส. 3.1-2-5) 

มส. 3.1-2-1 ภาพถ่ายบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

มส. 3.1-2-2 ภาพถ่าย
เครื่องรับโทรทัศน์ สื่อ
ประชาสัมพนัธ์ของคณะ  

มส.3.1-2-3เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์       
http:// 202.29.15.30/ 
(เอกสารเดียวกับ         
มส. 3.1-1-6) 

มส. 3.1-2-4 ภาพถ่ายหนา้
เฟสบุ๊ค คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์(เอกสาร
เดียวกับ มส. 3.1-1-7) 

มส. 3.1-2-5  ตัวอย่าง
ภาพถ่ายหน้าเฟสบุ๊คของ
โปรแกรมวิชาฯ  

 3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา 
 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจดั
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา เช่น  
    1. คณะมีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเป็น
หน่วยงานกลางในการประสานงานระหว่าง

มส.3.1-3-1 ค าสั่งแต่งตั้ง           
คณะกรรมการศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
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หน่วยงานทั้ งในและนอกสถาบัน  ส าหรับ ให้
นั กศึกษาเป็ นแหล่ งเรียนรู้ท างวิชาชีพอย่ าง
เหมาะสม (มส.3.1-3-1) 
     2. มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียม
ความพร้อมบัณฑิตสู่ แหล่ งงาน เมื่ อวันที่  18 
ตุลาคม2556 ณ ห้องลีลาวดี หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ เพื่อฝึกทักษะทางวิชาการและเตรียม
ความพร้อมในการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษา 
(มส.3.1-3-2)                      

      3. มีการจัดตั้งชุมนุมโดยนักศึกษาเพื่อท าจัด
กิจกรรมที่ ส่ งเสริมทั้ งทางด้านวิชาการหรือจัด
กิจกรรมทางสังคม (มส.3.1-3-3) 
         นอกจากนี้  ระดับ โปรแกรมวิชายั งจั ด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ดังนี้ 

1. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการเล่า
สู่ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 
2556 ณ ห้องทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
(มส.3.1-3-4) 

2. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์จั ด
โครงการศึกษาดูงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อ
วันที่ 27-28 กันยายน 2556 ณ โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิต-
เอแบค-อิชิตัน นนทบุรี กรุงเทพฯ และอยุธยา(มส.
3.1-3-5)     

3. โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและกลวิธี
ระบายสีอะคริลิค เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ 
ห้องทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (มส.
3.1-3-6)     

4. โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม จัดกิจกรรม
สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมพิกุล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (มส.3.1-3-7) 

5. โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการ
แข่งขันว่าความศาลจ าลอง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
2556 ณ ห้องประชุมพิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (มส.3.1-3-8) 

มส.3.1-3-2 รายงานสรปุ  
ผลโครงการปจัฉิมนิเทศ
และเตรียมความพร้อม
บัณฑิตสู่แหลง่งาน 

มส.3.1-3-3 สรุปผลการจัด
กิจกรรมชุมนุมของ
นักศึกษา  

มส.3.1-3-4 รายงานสรปุผล
โครงการภาษาอังกฤษจัด
โครงการเล่าสู่
ประสบการณ์จากพี่สู่
น้อง 

มส. 3.1-3-5 รายงานสรุปผล
โครงการศึกษาดูงาน 

มส.3.1-3-6 รายงานสรปุผล
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคและ
กลวิธีระบายสีอะคริลิค 

มส.3.1-3-7 รายงานสรปุผล
จัดกิจกรรมสัมมนาหลัง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การพัฒนาสังคม 

มส.3.1-3-8 รายงานสรุปผล
โครงการแข่งขันว่าความ
และศาลจ าลอง  

 4 มี ก า รจั ด บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

มส.3.1-4-1 เว็บไซต์ของ
คณะมนุษยศาสตร์และ
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ศิษย์เก่า 
 

ดังนี้ 
          1. จัดท าเว็บ ไซต์  เฟซบุ๊ ก เพื่ อ เผยแพร่
กิจกรรมที่คณะฯ ด าเนินการ และโครงการบริการ
วิชาการที่ เป็นประโยชน์  รวมทั้ งข่าวสารความ
เคลื่อนไหวของศิษย์เก่า  นอกจากนี้ยังเป็นช่อง
ทางการเสนอแนะข้อมูลเพื่อปรับปรุงการให้บริการ 
(มส.3.1-4-1และ มส.3.1-4-2) 
          2.มี ก า รจั ด ตั้ ง ส ม าค ม ศิ ษ ย์ เก่ า ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน และ
ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน (มส.3.1-4-3) 

อี ก ทั้ ง เปิ ด โอ ก าส ให้ ศิ ษ ย์ เก่ าพ บ ป ะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างศิษย์เก่า อาจารย์
และนักศึกษาปัจจุบัน ภายในงาน กิน เม้าท์ เล่า
ความหลัง ปี  2 เมื่อวันที่  13 ธันวาคม 2556 ณ 
บริ เวณโครงการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร (มส.3.1-4-4)           

สังคมศาสตร์ (เอกสาร
เดียวกับ  มส.3.1-1-7) 

มส.3.1-4-2  ภาพถ่ายหนา้เฟ
ซบุ๊กคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
(เอกสารเดียวกับ มส.
3.1-1-8) 

มส.3.1-4-3 ค าสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมกาสมาคม
ศิษย์เก่าคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

มส.3.1-4-4 ภาพกิจกรรมกิน 
เม้า เล่าความหลัง ปี 2 

 5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้
ศิษย์เก่า 

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้   
ศิษย์เก่า ดังต่อไปนี้ 
        1. มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียม
ความพร้อมบัณฑิตสู่แหล่งงาน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2556 ณ ห้องลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
เพื่อฝึกทักษะทางวิชาการและเตรียมความพร้อมใน
การประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าโดย
เชิญหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
ท างานรวมทั้งมีการบรรยายเทคนิคการเขียนใบ
สมัครงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  (มส.
3.1-5-1) 
        นอกจากนี้ โปรแกรมวิชามีการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า 
ดังนี้ 

1.  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัด
โครงการรวมพลังศิษย์เก่า ระดมความคิดพิชิตภาค 
ก. ท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าในการสอบ
บรรจุบุคคลเป็นข้าราชการของท้องถิ่น (มส.3.1-5-
2)  

2.  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์จัดโครงการแข่งขัน

มส.3.1-5-1 รายงานสรุปผล
โครงการปัจฉิมนิเทศและ
เตรียมความพร้อม
บัณฑิตสู่แหลง่งาน    

มส.3.1-5-2 รายงานสรุป
โครงการรวมพลังศิษย์
เก่า ระดมความคิดพิชิต
ภาค ก. ท้องถิ่น 

มส.3.1-5-3 รายงานสรุป
โครงการแข่งขันว่าความ
ศาลจ าลอง 

มส.3.1-5-4 รายงานสรปุ 
โครงการวิจัยทางภาษา 

มส.3.1-5-5 รายงานสรปุ
โครงการสัมนาทางวิชาการ
เร่ือง “เศรษฐกิจ
วัฒนธรรมอาเซียน : ความ
ยากจน ความเหลื่อมล้ า
และสวัสดิการชุมชน”   
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ว่าความศาลจ าลอง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
การพิจารณาคดีซึ่งนักศึกษาและศิษย์เก่าต้องใช้ใน
การประกอบวิชาชีพ  (มส.3.1-5-3) 

3. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการวิจัย
ทางภาษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยทาง
ภาษา (มส.3.1-5-4) 

4. โปรแกรมการพัฒนาสังคมจัดโครงการสัมนา
ทางวิชาการเรื่อง “เศรษฐกิจวัฒนธรรมอาเซียน :
ความยากจน ความเหลื่อมล้ าและสวัสดิการชุมชน” 
(มส.3.1-5-5) 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บ ริการในข้ อ     
1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดท าแบบประเมินคุณภาพของการบริการ ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา การบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่ อนั กศึ กษ าและการจั ดกิ จกรรม เพื่ อพัฒ นา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.00 ซึ่ง
สามารถแยกเป็นประเภท  ดังนี้ 
    1. การให้ค าปรึกษาทางวิชาการแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.91  
    2. ก ารจั ดบ ริ ก าร ให้ ข้ อมู ล ข่ า วส าร ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 
    3. กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ 
และวิชาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 (มส.3.1-
6-1) 

มส.3.1-6-1 รายงานผลการ
ส ารวจความพงึพอใจต่อ
การจัดบริการด้านการให้
ค าปรึกษา ดา้นข้อมูล
ข่าวสารและด้านการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ  

 7 มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการ
ม า ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ใน ก า ร
พัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษา 

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ และสโมสร
นักศึกษาได้น าผลการส ารวจความพึงพอใจฯ ทั้ง 3 
ด้ าน มาประชุมร่วมกัน เพื่ อพัฒนาพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา (มส.
3.1-7-1) ดังต่อไปนี้  

ประเด็น กำรปรับปรุง/
พัฒนำ 

ด้ำนกำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรฯ 
ค วาม เห ม าะ ส ม ขอ ง
ส ถ า น ที่ ใ น ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษาทางวิชาการฯ 

ป รั บ ป รุ ง ห้ อ ง ใ ห้
ค าปรึกษาให้มีความ
เป็ น ส่ ว น ตั ว แ ล ะ
เห ม า ะ แ ก่ ก า ร
ให้บ ริการและรับ

มส.3.1-7-1 รายงานการ
ประชุมฝา่ยกิจการ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
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ค าปรึกษามากข้ึน 
ด้ำนกำรจัดบริกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรฯ 
ความน่ าสนใจของสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ 

ปรับปรุงรูปแบบของ
สื่อประชาสัมพันธ์ให้
น่าสนใจและมีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น
และอั พ เดทความ
เคลื่อนไหวข่าวสารอยู่
เสมอ 

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ฯ 
กิ จ ก ร ร ม ค รอ บ ค ลุ ม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

พัฒนารูปแบบการ
จัดกิจกรรมในแต่ละ
ครั้ ง ให้ครอบคลุม
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ให้ครบ
ทุกด้าน  

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

7  ข้อ 7  ข้อ คะแนน  5  7  ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

7  ข้อ 7  ข้อ คะแนน  5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้:  นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /     นางสาวอรัญญารัตน ์
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   ศรีสุพัฒนะกลุ, นางธวชนิี 
                                     ลาลนิ, นางสาวนิศาชล       

เถิงจ๋าง และนางสาวปารชิาติ  
สายจนัด ี

โทรศัพท์ : 055-721878 โทรศัพท์ :  055-721878 
E-mail :  phatchanapha@gmail.com E-mail : Aranyarath_nine@hotmail.com   

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. คณะมีระบบและกลไกการการจดับริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชช้ีวิตแก่นกัศึกษาที่เป็น

รูปธรรม 
2. คณะมีการจัดตังสมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีช่องทางประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ศิษย์

เก่าและศิษย์ปัจจบุันและเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและจดักิจกรรม 
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3. คณะและโปรแกรมวิชามีการมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวชิาชีพแก่นักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่3.2 ระบบและกลไกกำรสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษำ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ   
มีการด าเนินการ  
3 ข้อ หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 สถาบนัจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก
ด้าน 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
ระบบที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกด้าน ดังนี้ 
     1.คณะมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการ ฯ มี
หน้าที่  
      - วางแผน/ จัดท า/ ติดตาม และประเมินผล
ตามแผนพัฒนานักศึกษา 
      - จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผล
ก า ร เรี ย น รู้ ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
      -  ให้ค าปรึกษา แนะน ารวมถึงก ากับดูแลให้
ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในการจัดท าโครงการ/  
กิจกรรม  
       - ประสานแต่ละโปรแกรมวิชาเพื่ อ เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านงานกิจการนักศึกษาในภาพรวม
ของคณะ ฯ 
       - จั ดท าราย งานการป ระ เมิ น คุณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ใน
องค์ประกอบที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 องค์ประกอบที่ ๓ 
และ 10 (มส. 3.2-1-1) 
      2. คณะมีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2556 ที่มีความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556 
เพื่ อใช้ เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ ส่ งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยได้มีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมเพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการเรียนรู้ของ

มส. 3.2-1-1 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที0่23/2556 
เร่ือง แต่งตั้งณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา บริการ
วิชาการและลปวัฒนธรรม 

มส. 3.2-1-2 แผนพัฒนา
นักศึกษาประจ าปี
งบประมาณ 2556 

มส. 3.2-1-3 แผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปงีบประมาณ 
2556  

มส. 3.2-1-4 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที ่051/2556 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

มส. 3.2-1-5 ปฏิทินกิจกรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 
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นักศึกษา (มส. 3.2-1-2 และ มส. 3.2-1-3) 
     3. คณะมีการแต่งตั้งสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2556 เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในภาพรวมของคณะฯ (มส. 3.2-1-4) 
     4. คณะมีการจัดท าปฏิทินกิจกรรม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2556 เพื่ อให้นักศึกษาคณะได้ร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มส. 3.2-1-5) 

 2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษา 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีกิจกรรม
ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษา ดังนี้ 
    1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ
ส านักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 
3 ภายใต้ชื่อโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยในกับ
นั กศึ กษ า  โดยกระบวนการจั ดการความรู้ 
(QA.KM.) ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ  ห้อง
ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (หลังเก่า) 
เมื่อวันที่ 14 และ 21 สิงหาคม 2556 (มส.3.2-2-
1) 
         2.นั กศึ ก ษ าค ณ ะม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ได้เข้าร่วมน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good  practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) 
ในการน าเสนอความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา ใน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 (มส. 3.2-2-2) 

มส. 3.2-2-1 สรุปผลการ       
ด าเนินงานโครงการ
โครงการส่งเสริมสนบัสนุน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
มหาวิทยาลยัในกับนักศึกษา 
โดยกระบวนการจัดการ
ความรู้ (QA.KM.) ประจ าปี
การศึกษา 2556 

มส. 3.2-2-2 สรุปการน าเสนอ
แนวปฏิบัตทิี่ดี (Good  
practice) หรือนวัตกรรม 
(Innovation) 

 3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน า
ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ ไป ใช้ ใน ก า ร จั ด
กิ จกรรมที่ ด า เนิ น ก ารโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท 
ส าหรับระดับปริญญาตรี และ
อย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับ
ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า จ า ก
กิจกรรมต่อไปนี้ 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม ซึ่งในทุกกิจกรรม 
นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่
วางแผนจัดท าโครงการ (Plan) ด าเนินโครงการ 
ติดตาม (Do) ประเมินผลการจัดกิจกรรม (Check) 
และสรุปผลในภาพรวมภายหลังเสร็จสิ้นการ
ด า เนิ น กิ จ ก ร รม  เพื่ อ น า ผ ล ก า รป ระ เมิ น 
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข (Act)  

มส. 3.2-3-1 รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 

มส. 3.2-3-2 รายงานผล
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ 
ใส่ใจ 3 ดี และสังคม 
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- กิ จกรรมวิ ช าการที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

- กิ จ ก ร ร ม บ า เพ็ ญ
ป ร ะ โ ย ช น์ ห รื อ รั ก ษ า
สิ่งแวดล้อม 

-กิ จ ก รรม เส ริม ส ร้ า ง
คุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

       ซึ่งในปีการศึกษา 2556 ได้ด าเนินกิจกรรม 
ทั้ง 5 ประเภท ดังนี้      

1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  

- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2556 (มส. 3.2-3-1) 

-  กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ใส่ใจ 3 ดี 
และสังคม (มส. 3.2-3-2) 

-   
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมกีฬาสีระหว่างคณะ (มส. 3.2-
3-3)  

- กิจกรรมกีฬาสิงห์สักทอง ครั้งที่ 1 และ
งานสังสรรค์ปีใหม่ชาวสิงห์สักทอง (มส. 3.2-3-4)  

3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมค่ายปันรักสู่น้อง (มส.3.2-3-5) 
- กิจกรรมสิงห์คืนไพร (มส.3.2-3-6) 
- ชุมนุมค่ายอาสาพัฒนาสังคม(มส.3.2-

3-7) 
4. กิ จ ก รรม เส ริ ม ส ร้ า งคุณ ธรรมแล ะ

จริยธรรม 
- กิจกรรมไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 (มส. 3.2-
3-8) 

  - กิจกรรมท าบุญตักบาตร (มส. 3.2-3-9) 
  - ชุมนุมสิงห์สักทองหญิงชายใจคุณธรรม

(มส. 3.2-3-10) 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 - กิจกรรมไหว้คร ู(มส. 3.2-3-11) 
  - กิจกรรมท าบุญตักบาตร (มส. 3.2-3-

12) 
  - กิจกรรมของชุมนุมภาษาและวัฒนธรรม

(มส. 3.2-3-13)  

มส. 3.2-3-3 ภาพถ่ายกิจกรรม
กีฬาสีระหว่างคณะ 

มส. 3.2-3-4 รายงานสรุปผล
กิจกรรมกีฬาสิงห์สักทอง 
คร้ังที่ 1 และงานสังสรรค์
ปีใหม่ชาวสงิห์สักทอง 

มส. 3.2-3-5 รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมค่ายปนัรัก
สู่น้อง 

มส. 3.2-3-6รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมสิงห์คืนไพร 

มส. 3.2-3-7รายงานผลชุมนุม
ค่ายอาสาพัฒนาสงัคม 

มส. 3.2-3-8รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการไหว้ครู
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 

มส. 3.2-3-9 รายงานผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตร 

มส. 3.2-3-10 รายงานผลการ
ด าเนินงานชุมนุมสิงห์สัก
ทองหญิงชายใจคุณธรรม 

มส. 3.2-3-11 รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการไหว้ครู
และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 
(เอกสารเดียวกับ มส.3.2-
3-7) 

มส. 3.2-3-12 รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการตัก
บาตร (เอกสารเดียวกับ 
มส.3.2-3-8) 

มส. 3.2-3-13 รายงานผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมของ
ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรม 

 4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษา
สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหว่าง

    ใน ปี ก ารศึ กษ า 2556 คณ ะสนั บ สนุ น ให้
นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหว่างสถาบัน ดังต่อไปนี้ 

มส. 3.2-4-1 สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
โครงการส่งเสริมสนบัสนุน
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สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน   เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
1.โครงการการฝึ กอบ รมการป ระกั น

คุณภาพการศึกษา โดยกระบวนการจัดการความรู้ 
(QA.KM.)  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวม
และอ านวยการ วันที่ 14 และ 21 สิงหาคม 2556  

เครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย 
1. ส่ งนั กศึกษาของคณะเข้าร่วมสร้าง

เครือข่ายและแลกเปลี่ ยน เรียนรู้งานกิจการ
นักศึกษาและงานประกันคุณภาพการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-18 
พ ฤษ ภาคม  2556 ณ  มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
เชียงใหม่ (มส.3.2-4-1)        

การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
มหาวิทยาลยัในกับ
นักศึกษา โดยกระบวนการ
จัดการความรู้ (QA.KM.) 
ประจ าปีการศึกษา 2556  
(เอกสารเดียวกับเอกสาร 
มส. 3.2-2-1)  

 

 5 มีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา   

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
     1. มีการติดตามประเมินผลการจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
(มส. 3.2-5-1) 
     2. ประเมินผลแผนพัฒนานักศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 และตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
(มส. 3.2-5-2)          

มส. 3.2-5-1 สรุปผลการ 
ด าเนินงานการจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2556  
มส. 3.2-5-2รายงานการ
ประเมินผลแผนพฒันา 
นักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

 6 มีการน าผลการประเมิน ไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ พั ฒ น า
นักศึกษา 

       คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ฯ และ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ด าเนินการประชุม
ร่วมกันเพื่อน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
การจัดกิจกรรมต่างๆ และผลการประเมินของ
แผนพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ตามตัวชี้วัด มาวางแผนพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 (มส. 3.2-6-1) 

มส. 3.2-6-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการฝา่ย
กิจการนักศึกษา ฯ และ
คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มส. 3.2-6-1 แผนพัฒนา
นักศึกษาประจ าปี
งบประมาณ 2557 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

6 ข้อ 6  ข้อ คะแนน  5  6  ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

6 ข้อ 6  ข้อ คะแนน  5  
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หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้:  นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์ 
                            

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /     นางสาวอรัญญารัตน ์
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   ศรีสุพัฒนะกลุ, นางธวชนิี 
                                     ลาลนิ, นางสาวนิศาชล  
                                             เถิงจ๋าง และนางสาวปาริชาติ   
                                       สายจนัด ี

โทรศัพท์ : 055-721878 โทรศัพท์ :  055-721878 
E-mail :  phatchanapha@gmail.com E-mail : Aranyarath_nine@hotmail.com   
 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. มีกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกด้าน 
2. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย และนักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง 
3. นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

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

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 7 ข้อ ตามเกณฑ์
ทั่วไป และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนด้านการวิจัยของสถาบัน 
และด าเนนิการตามระบบที่
ก าหนด 
 

 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีระบบ
และกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
สถาบัน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ดังนี้ 

1. คณะฯ มีนโยบายและแผนงานด้านการ
วิจัย โดยการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม บรรจุลงในแผน
กลยุทธ์คณะประจ าปีงบประมาณ 2556-2560 
(มส.4.1-1-1) แผนงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556-2560 และแผนงานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 (มส.4.1-1-2, มส.4.1-1-
3) 

2. มีค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ประจ าปี พ.ศ.2556 และประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 ( มส.4.1-1-4, มส.4.1-1-5) 

3. มีการประกาศนโยบาย กลยุทธ์มาตรการ 
เป้ าหมายและแผนงานการวิจัย  ของคณะฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 
(มส.4.1-1-6, มส.4.1-1-7) 

4. มีการประกาศ แนวทางปฏิบัติในการ
ขอรับทุนอุดหนุนท างานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
ผลงานวิชาการอ่ืนๆ ของคณะฯ พ.ศ. 2555 และ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (มส. 4.1-1-8, 
มส.4.1-1-9) 

5. จัดสรรเงินรายได้เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ 
และงบประมาณจัดสรรจากแหล่ งทุนต่ างๆ 
ป ระ จ าปี งบ ป ระ ม าณ  2 5 5 6 แ ล ะ  2 5 5 7        

มส.4.1-1-1 แผนกลยุทธ์คณะ
ประจ าปีงบประมาณ 2556-
2560 

มส.4.1-1-2  แผนงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556-2560 

มส.4.1-1-3  แผนงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 

มส.4.1-1-4  ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 053/2555  
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกการ
สนับสนนุการผลติและ
เผยแพร่ผลงานการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 สั่ง ณ วันที่ 19 
กันยายน 2555 

มส.4.1-1-5 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 028/2556  
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกการ
สนับสนนุการผลติและ
เผยแพร่ผลงานการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 สั่ง ณ วันที่ 21 
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(มส.4.1-1-10, มส.4.1-1-11)  
6. มีการแจ้งผลและติดตามโดยการท า

ประกาศและบันทึกแจ้งผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 และ พ.ศ. 2557 รวมทั้งคณะได้จัดท าคู่มือ
และแนวปฏิบัติในการบริหารงานด้านวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ แจ้งให้กับคณาจารย์ในคณะ เพื่อเป็น
แนวทางในการท างานวิจัยและแนวปฏิบัติในการ
ท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (มส.4.1-1-12) 

7. มีการพัฒนาบุคลากรในคณะเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและทักษะด้านการวิจัย งานวิชาการ ทั้ง
ในระดับคณะและเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย (มส.
4.1-1-13) 

8. คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดอบรมและจัดส่ งบุคลากรเข้ารับการ
ประชุม/สัมมนา/อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ทักษะด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้กับ
อาจารย์อย่างต่อเนื่อง (มส.4.1-1-14)  

9.  มีวารสารพิกุลของคณะฯ และวารสาร
สักทองของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่
บทความการวิจัย (มส.4.1-1-15, มส.4.1-1-16) 

10. มี เกียรติบัตรยกย่องผู้มีผลงานวิจัย 
ประจ าปี งบประมาณ  2556  และคัด เลื อก
บุคลากรของคณะในการเสนอให้รับรางวัลนักวิจัย
ดีเด่นประเภทที่มีประสบการณ์และที่เริ่มเรียนรู้
ระดับมหาวิทยาลัยในงานนิทรรศการราชภัฏ
วิชาการครั้งที่ 10 ในวันที่ 13-15 ธันวาคม2556 
(มส.4.1-1-17) 
        11.  มีเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ในการสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย
ทั้ งระบบ ทั้ งการสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
รูปการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์โครงร่าง
งานวิจั ย   ตลอดจนจัดหาแหล่ งเงินทุน เพื่ อ
สนับสนุนการวิจัยทั้ งหน่ วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก  เพื่อให้เกิดงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (มส.4.1-1-18)   
         12. มีการติดตามการด าเนินการท างาน
วิจัยอย่างต่อเนื่อง (มส.4.1-1-19)   
         13. มีการสนับสนุน ให้ค าปรึกษากับ

มิถุนายน 2556 
มส.4.1-1-6 ประกาศคณะ

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง 
นโยบาย กลยทุธ์ 
มาตรการ เป้าหมายและ
แผนงานการวิจัย ของ
คณะฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 
ฉบับประกาศ  ณ วันที่ 11 
ตุลาคม 2555 

มส.4.1-1-7 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง นโยบาย 
กลยุทธ์ มาตรการ 
เป้าหมายและแผนงานการ
วิจัย ของคณะฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 
ฉบับประกาศ  ณ วันที่ 19 
กันยายน 2556 

มส.4.1-1-8 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์แนวทาง
ปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนท างานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการอ่ืนๆ ปี พ.ศ. 2555 
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 11 
ตุลาคม 2555 

มส.4.1-1-9 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์แนวทาง
ปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนท างานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการลักษณะอ่ืนๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ฉบับประกาศ ณ 
วันที่ 30 ตุลาคม 2556 
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นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยในคณะ โดยมีการจัดพี่
เลี้ยงนักวิจัยตามศาสตร์ของคณะคอยให้ค าปรึกษา
และมีพี่เลี่ยงนักวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยคอยให้
ค าปรึกษาและชี้แนะด้วย (มส.4.1-1-20,มส.4.1-
1-21)   

 

มส.4.1-1-10  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 และประกาศ
พิจารณาทนุอุดหนุนการ
วิจัย ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2556 

มส.4.1-1-11  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 และประกาศ
พิจารณาทนุอุดหนุนการ
วิจัย ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2557 

มส.4.1-1-12 ประกาศรายชื่อผู้
ได้รับทนุอุดหนุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของคณะ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 และ พ.ศ. 2557 
และบนัทึกแจ้งคู่มือและ
แนวปฏิบัติในการ
บริหารงานดา้นวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

มส.4.1-1-13 สรุปผล 
กิจกรรม/โครงการระดับ
คณะและบันทึกเชิญเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

มส.4.1-1-14 ตารางข้อมูล
จ านวนอาจารยท์ี่เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ด้านวชิาการและวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 

มส.4.1-1-15 วารสารพิกุล 
ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และค าสัง่
คณะในการแต่งตั้ง
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คณะท างานเพื่อด าเนนิการ 
การจัดท าวารสารพิกุล 

มส.4.1-1-16 วารสารสักทอง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

มส.4.1-1-17 เกียรติบัตรผู้มี
ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 และเกียรติบัตร
นักวิจัยที่ได้รบัการยกย่อง 

มส.4.1-1-18  
-  เว็บไซต์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

    -  บันทึกเชิญเข้าร่วมอบรม 
มส.4.1-1-19 บันทึก    
    ข้อความติดตามการ 
    ส่งผลงานวิจัย 
มส.4.1-1-20 ค าสั่งคณะ

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 030/2556 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พี่เลี้ยงนักวิจัยระดบัคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ประจ าปี
การศึกษา 2556 สั่ง ณ 
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 

มส.4.1-1-21 ค าสั่ง
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ 0160/2557 
เร่ือง แต่งตั้งพี่เลี้ยงนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร สั่ง ณ วนัที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2557 

 2 มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
ก ารบู รณ าการกระบ วน การวิ จั ย ห รื อ งาน
สร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน โดย
คณาจารย์น าประสบการณ์จากงานวิจัยมาใช้ใน
การเรียนการสอน และด้านอ่ืนๆ ดังนี้   

งานวิจยั 
-  การบูรณาการงานวิจัยในด้านการเรียน

มส.4.1-2-1  มคอ. 3 รายวิชา
แนวคิดทฤษฎีด้านการ
พัฒนาสังคม 

มส.4.1-2-2 รายงานการวิจัย
เร่ือง “ทุนทางสังคมกับการ
จัดการขยะแบบมสี่วนร่วม
ของชุมชน: กรณีศึกษา
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 การสอน ในรายวิชา “แนวคิดทฤษฎีด้านการ
พัฒนาสังคม” ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนา
ชุมชน โดย อาจารย์กรรณิการ์ อุลสาสาร เรื่อง 
ทุนทางสังคมกับการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลลานกระบือ 
อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร(มส.4.1-
2-1, มส.4.1-2-2) 

-  การบูรณาการงานวิจัยในด้านการเรียน
การสอน ในรายวิชา “การฟังและการพูดภาษาจีน 
2” ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน โดย
อาจารย์มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ รายงานการ
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การศึกษาปัญหาในการใช้
ค าบุพบทภาษาจีนค าว่ า  “给” ( ให้ ) ของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่  1 หมู่
เรี ย น  5512205  ค ณ ะม นุ ษ ยศ าสตร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” 
(มส.4.1-2-3,มส.4.1-2-4) 

- โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีการ 
บูรณาการงานวิจัยในด้านการเรียนการสอน ดังนี้ 

 (1) การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนจาก
การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ในรายวิชาการพัฒนา
องค์กรภาครัฐ (มส.4.1-2-5) โดยอาจารย์ชาลิสา 
ศิริธรรมเกตุ จัดท าวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “การ
จัดการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการท างานกลุ่ม โดย
เน้นการน าเสนองานในห้องเรียนตามประเด็น
ค าถามที่ก าหนดของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ภาค
เรียนที่  1/2556 (มส.4.1-2-6)  

(2) อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม ได้จัดท าวิจัย
ในชั้นเรียน เรื่อง “ผลการสอนโดยใช้วงจรพีดีซีเอ
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผลงานของนักศึกษาโปรแกรม
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในรายวิชาสารสนเทศ
ส าหรับนักบริหาร ภาคเรียนที่  1/2556 (มส.4.1-
2-7)  

(3) ในรายวิชาทฤษฎีองค์การและการบริหาร  
ของอาจารย์ตรรกพร สุขเกษม รายวิชาพัฒนา
องค์การภาครัฐของอาจารย์ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ 
และรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสน
ศาสตร์ ของอาจารย์บุญญาบารมี สว่างวงศ์ ได้ร่วมกัน
จัดให้มี กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่ อ
ภาพยนตร์ ซึ่ งได้ รับแนวคิดมาจากการศึกษา

เทศบาลต าบลลานกระบือ 
อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร” 

มส.4.1-2-3  มคอ. 3 รายวิชา 
การฟังและการพูด
ภาษาจนี 2 

มส.4.1-2-4 รายงานวิจัยในชั้น
เรียนเร่ือง “การศึกษา
ปัญหาในการใช้ค าบุพบท
ภาษาจนีค าวา่ 给(ให้) 
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาจนี ชัน้ปืที่ 1 หมู่
เรียน 5512205 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ” 

มส.4.1-2-5 มคอ. 3 รายวิชา
การพัฒนาองค์กรภาครัฐ 

มส.4.1-2-6 รายงานวิจัยในชั้น
เรียนเร่ือง “การจัดการ
เรียนรู้ภายใต้กระบวนการ
ท างานกลุ่ม โดยเน้นการ
น าเสนองานในห้องเรียน
ตามประเด็นค าถามที่
ก าหนดของนักศึกษา
ระดับชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่  
1/2556 

มส.4.1-2-7 รายงานวิจัยในชั้น
เรียน เร่ือง “ผลการสอน
โดยใช้วงจรพีดีซีเอที่ส่งผล
ต่อคุณภาพผลงานของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ใน
รายวิชาสารสนเทศส าหรับ
นักบริหาร ภาคเรียนที่  
1/2556  

มส.4.1-2-8 สรุปรายงาน
ประเมินผลโครงการ 
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งานวิจัยในชั้นเรียนของคุณสุนิศา เฮงสวัสดิ์ โดยน า
หลั ก ก ารดั งกล่ า วม าใช้ เพื่ อพั ฒ น าทั กษ ะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ การจับใจความและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา (มส.
4.1-2-8) 

 3  มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

คณ ะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์  ส่งเสริมให้เข้า
ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนางาน
ให้การสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะได้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่าง
ถูกต้อง โดยคณะด าเนินการ  ดังนี้ 

1.การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ บรรจุลงในแผนของคณะ คณะ
มีนโยบายและแผนงานด้านการวิจัย โดยการ
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัยและนวัตกรรม บรรจุลงในแผนกลยุทธ์
คณะประจ าปี งบประมาณ 2556 -2560 แผน
งานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 
และแผนงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
(มส.4.1-3-1) 

2. มีการประกาศ แนวทางปฏิบัติในการ
ขอรับทุนอุดหนุนท างานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
ผลงานวิชาการอ่ืนๆ ของคณะฯ ปีพุทธศักราช 
2555 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (มส.
4.1-3-2) 

3. คณะตระหนักถึงความส าคัญในการให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและแนว
ทางการปฏิบัติ จึงได้จัดท าเอกสารเผยแพร่คู่มือ
จรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติของนักวิจัยให้
คณาจารย์ทุกคนในคณะ โดยอ้างอิงข้อมูลจาก 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ
บรรจุไว้ในคู่มือและแนวปฏิบัติในการบริหารงาน
ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะด้วย (มส.
4.1-3-3) 

4. ด้านจรรยาบรรณการวิจัย คณะสร้าง
แรงจูงใจยกย่องเชิดชูเกียรติโดยการมอบเกียรติ

มส.4.1-3-1 แผนกลยุทธ์คณะ
ประจ าปีงบประมาณ 
2556-2560  
แผนงานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556-
2560 และแผนงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 (เอกสารเดียวกันกับ 
มส. 4.1-1-1,มส.4.1-1-2, 
มส.4.1-1-3) 

มส.4.1-3-2 ประกาศ แนวทาง
ปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนท างานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการอ่ืนๆ ของคณะฯ ปี
พุทธศักราช 2555 และ
ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2557 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.1-1-8, 
มส. 4.1-1-9) 

มส.4.1-3-3  คู่มือจรรยา
วิชาชีพและแนวทาง
ปฏิบัติ/คู่มือและแนว
ปฏิบัติในการบริหารงาน
ด้านวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

มส.4.1-3-4  เกียรติบัตรผู้มี
ผลงานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ. 2556 
และเกียรติบัตรนักวิจัยที่
ได้รับการยกย่อง (เอกสาร
เดียวกับ มส.4.1-1-17) 
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บัตรให้กับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัย
จากภายในและองค์การภายนอกที่ ได้รับการ
ยอมรับทุกปี และคัดเลือกบุคลากรของคณะใน
การเสนอให้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นประเภทที่มี
ประสบการณ์และที่เริ่มเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัย
ในงานนิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 10 ใน
วันที่ 13-15 ธันวาคม2556 (มส.4.1-3-4) 

5. มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
อบรมและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการประชุม/
สัมมนา/อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้กับอาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง (มส.4.1-3-5, มส.4.1-3-6, มส.4.1-3-
7)  

6.  ส่ งเสริมให้บุคลากรในคณะเข้าร่วม
กิจกรรมของสถาบันวิจัย และที่มหาวิทยาลัยจัด
ขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองในด้านงานวิจัย (มส.4.1-3-
8) ดังนี้  
          -  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
"การเรียนรู้ร่วมกันในการเขียนโครงการวิจัยให้มี
คุณภาพ เพื่อขอรับทุนสนบัสนนุจาก
มหาวิทยาลยั"  ในวันที่ 13 มกราคม 2556 ณ 
ห้องประชุม ชัน้ 7 อาคาร 12 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

   -  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"การเขียนบทความงานวิจัย" ในวันที่  20-21 
มีนาคม  2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 12 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

   -  เข้าร่วมอบรม เร่ือง "การคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์" ในวันที่  27 
พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 7  อาคาร
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
          -  เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การบูรณาการ
วิจัยกับการเรียนการสอน" ในวันที่ 19 มิถุนายน 
2556 ณ ห้องประชุม ชัน้ 7 อาคาร 12
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
          -  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การ
วิจัยในชัน้เรียน" ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ 
ห้องประชุม ชัน้ 7 อาคาร 12 มหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร 
          -  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง " 

มส.4.1-3-5  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปี 2556 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.1-1-10) 

มส.4.1-3-6 โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปี 2557 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.1-1-11) 

มส.4.1-3-7 ตารางข้อมูล
อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาเองและได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวชิาการ
และวิจัย (ตาราง บนัทึก 
และแบบฟอร์ม การเข้าร่วม
ประชุม) (เอกสารเดียวกันกับ 
มส.4.1-1-14) 

มส.4.1-3-8 บันทึกข้อความ 
และรายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการอบรมของ
สถาบนัวิจัย และ
มหาวิทยาลยั 

มส.4.1-3-9 สรุปผลกิจกรรม
โครงการเสวนาวชิาการ
และน าเสนอผลงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์และผลงาน
วิชาการอ่ืนๆ วนัพฤหัสบดี
ที่ 22 สิงหาคม 2556 และ
สรุปผลกิจกรรมสร้างเสริม
ความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนางานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
เพื่อสร้างคุณค่าและการ
น าไปใชป้ระโยชน์  และ
โครงการส่งเสริมการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่บูรณาการ
ด้านงานวิจัย ในวันที่ 13  
มีนาคม  พ.ศ. 2557 

มส.4.1-3-10  ประกาศ เรื่อง 
จรรยาบรรณของนักวิจัย
มหาวิทยาลยัฯ /สัญญาการ
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สถิติชั้นสูง" ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง
ประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6/2 อาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
         -  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "แนว
ทางการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนวิจัย
จาก วช." ในวันที่ 11-12 กันยายน 2556  ณ 
ห้องกาสะลอง ชัน้ 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
        -  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง "การ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย" ในวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชมุ ชั้น 7 อาคาร 
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
       -  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง "การ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (คร้ังที่ 2)" ในวันที่ 19 
มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม    ชั้น 7 อาคาร 12 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
        -  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง "การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป" ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ   ห้อง
ประชุม ชั้น 7 อาคาร 12 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
         -  เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ เร่ือง "เทคนิค
การเขียนรายงานวิจัยและการเขียนบทความทาง
วิชาการเพื่อการตีพิมพ์" ในวันที ่3-4 เมษายน  
2557 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชัน้ 2 หอประชุมที
ปังกรรัศมีโชต ิมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  6. มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และทักษะด้านการวิจัย งานวิชาการ โดยจัด
อบรมให้กบัอาจารย์ในคณะ (มส.4.1-3-9) ดังนี้ 

- ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม  2556 จัด
กิจกรรมโครงการเสวนาวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการ
อ่ืนๆ  เพื่ อ เป็น เวที ให้คณ าจารย์ ได้ เผยแพร่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการ
อ่ืนๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ อันเกิด
จากการศึกษาวิจัยฯ ณ ห้องประชุมพิกุล (3208) 
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

- ในวันที ่ 13  มีนาคม  พ.ศ. 2557 จัด
กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการ

รับทุนวิจัย  เวบ็ไซต์
มหาวิทยาลยั  (สถาบันวิจัย
และพัฒนา) 
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พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
เพื่อสร้างคุณค่าและการน าไปใช้ประโยชน์  และ
โครงการส่งเสริมการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่บูรณา
การด้ าน งาน วิ จั ย  ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม พิ กุ ล 
(3208)อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

นอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงาน
ภายในที่ จั ดแล้ ว     ยั ง เข้ าร่วมกิ จกรรมกับ
หน่วยงานภายนอกด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพตนเองทางด้านวิจัยต่างๆ อย่าง
สม่ าเสมอ 

อีกทั้ง คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยมีการให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า ในการรับทุนวิจัยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฯ โดย
สถาบั น วิ จั ย ได้ มี ก ารจั ดท าป ระกาศ  เรื่ อ ง 
จรรยาบรรณของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร และได้มีการชี้แจงเป็นเอกสารก่อน
เซ็นสัญญารับทุน และมีการประชาสัมพันธ์ให้
รับทราบในเว็บไซต์ (มส. 4.1-3-10) 

 4 มีการจัดสรรงบประมาณของ
สถาบนัเพื่อเป็นทุนวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สร้าง
โอกาสให้นักวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานสร้างสรรค์โดยคณะฯ ด าเนินการ  ดังนี้  

1. คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  อย่าง
ต่อเนื่อง ในส่วนที่คณะจัดสรรให้ตามโครงการ
ระดับคณะ ดังนี้ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 จ ำนวนทั้งสิ้น 
224,000 บำท (มส.4.1-4-1) 

1) โครงการทุนอุดหนุนการท างานวิจัย 
งานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการอ่ืนๆ  จ านวน 
167,000 บาท  โดยแบ่งเป็น   

- ทุนอุดหนุนท างานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ จ านวน 80,000 บาท  

- ทุนอุดหนุนท าวิจัยในชั้นเรียน 
จ านวน 27,000 บาท  

- ทุน อุดหนุนเขียนและตรวจ
บทความลงวารสารพิกุล จ านวน 45,000 บาท  

- ทุน อุดหนุนการท าเอกสาร

มส.4.1-4-1 โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 และประกาศ
พิจารณาทนุอุดหนุนวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

มส.4.1-4-2  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 และประกาศ
พิจารณาทนุอุดหนุนวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

มส.4.1-4-3  ตารางสรุป
งบประมาณวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2556 และ
ประกาศพิจารณา
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ประกอบการสอน/ เอกสารค าสอน/ต ารา/หนังสือ 
จ านวน 15,000 บาท   

2 ) โค รงก ารเสวน าวิ ช าก ารและ
น าเสนอผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการอ่ืนๆ จ านวน 20,000 บาท 

3) งบสนับสนุนจากโครงการหลักสูตร 
รปบ. (การปกครองท้องถิ่น)  จ านวน  37,000 
บาท 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 จ ำนวนทั้งสิ้น 
135,000 บำท (มส.4.1-4-2) 

1) โครงการทุนอุดหนุนการท างานวิจัย 
งานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการอ่ืนๆ จ านวน 
164,000 บาท  โดยแบ่งเป็น   

- ทุ น อุ ด ห นุ น ก า ร ตี พิ ม พ์ /
เผยแพร่งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ /บทความ
วิชาการ จ านวน 12,000 บาท  

- ทุนอุดหนุนท างานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ จ านวน 60,000 บาท  

-  ทุนอุดหนุนท าวิจัยในชั้นเรียน 
จ านวน 6,000  บาท  

- ทุน อุดหนุนเขียนและตรวจ
บทความลงวารสารพิกุลฯ จ านวน 42,000 บาท  

- ทุน อุดหนุนการท าเอกสาร
ประกอบการสอน/ เอกสารค าสอน/ต ารา/หนังสือ 
จ านวน 15,000 บาท   

2) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
บ ริห ารงาน วิ จั ย แล ะ งาน สร้ า งส รรค์ คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 10,000  
บาท 

3) โครงการส่งเสริมการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่บูรณาการด้านการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการหรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน 5,000  บาท 

4 ) โครงการพัฒ นางานวิจั ย  งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าและ
การน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 14,000 บาท 

2. คณะร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ส่ ง เส ริ ม ให้ แ ต่ ล ะ โป รแ ก รม วิ ช า เส น อ ข อ
งบประมาณในการท างานวิจัยระดับโปรแกรมวิชา
เพื่ อ ใ ห้ นั ก วิ จั ย ห น้ า ให ม่ แ ล ะ นั ก วิ จั ย ที่ มี

ทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 

มส.4.1-4-4  ตารางสรุป
งบประมาณวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2557 และ
ประกาศพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 

มส.4.1-4-5 ตารางสรุปข้อมูล
งบวิจัยทีไ่ด้รับ ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2553-2556 

มส.4.1-4-6 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 030/2556 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พี่เลี้ยงนักวิจัยระดบัคณะฯ 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 
และเอกสารประกอบ 

มส.4.1-4-7    
ตารางข้อมูลจ านวนอาจารย์
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาตนเองด้านวิชาการ
และวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส.4.1-1-14) 
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ประสบการณ์ในศาสตร์ของตนเองได้มีการให้
ค าปรึกษา และร่วมท างานวิจัยร่วมกัน รวมทั้ง
ผลักดันในการของบประมาณวิจัยทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอก (มส.4.1-4-3, มส.4.1-4-4) 
ทั้งนี้ รวมงบประมาณวิจัยที่คณะได้รับทุนอุดหนุน
ทั้ งจ ากหน่ วย งานภาย ในและภายนอกใน
ปี งบป ระมาณ  พ .ศ .2556 มี จ าน วนทั้ งสิ้ น  
3,753,120 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มี
จ านวนทั้งสิ้น 2,386,970 บาท รวมทั้งคณะได้
จัดท าฐานบุคลากรคณะที่ได้รับทุนอุดหนุนการ
ท างานวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 ด้วย เพื่อ
เป็นการติดตามการจัดท างานวิจัยของบุคลากรใน
คณะ (มส.4.1-4-5) 

3. คณะได้ส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่โดยมี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยงนักวิจัยระดับ
คณ ะฯ  ในการให้ค าป รึกษ า  ข้ อ เสนอแนะ 
ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย/การพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนจากแหล่ง
ทุนต่างๆ (มส.4.1-4-6) 

4. สนับสนุนงบประมาณการจัดอบรมและ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และทั กษะด้ านการวิจัย ให้กับอาจารย์ตาม
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก (มส.4.1-
4-7) 

 5 มีการสนับสนนุพันธกิจดา้น
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
  - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือ
หน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยฯ เช่น ระบบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มี
ปัจจัยสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  ดังนี้ 

คณะมีห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วย 
วิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา 
และห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ 

คณะฯ ได้ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. มีส านักงานวิทยาบริการและเทคโนโลยี

สารสน เทศ เป็นแหล่ งค้นคว้า เพื่ องานวิจั ย 
เอกสาร  และต าราต่างๆ และมี ห้องค้นคว้า
วิทยานิพนธ์ (มส.4.1-5-1) 

2.  มีสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีผู้บริหาร 
และพี่ เลี้ยงวิจัย ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย 

มส.4.1-5-1 รูปถ่ายส านักงาน
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มส.4.1-5-2 รูปถ่าย
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

มส.4.1-5-3  
- ห้องสมุดกฎหมาย, ศูนย์ 
GIS, ห้อง Study ส าหรับ
อาจารย์ ภาพประกอบ)  
-  เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   

มส.4.1-5-4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
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เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจยัฯ  เช่น  การจัด
ประชุมวชิาการ   การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์  การจัด
ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

และเป็น ห้องส านักงานเพื่ อประสานงานและ
อ านวยการในภารกิจด้านการวิจัย (มส.4.1-5-2) 

คณะมีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัย มีดังนี้ 

1. ห้ อ งสมุ ดกฎหมาย  โป รแกรมวิช า
นิติศาสตร์  

2. ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  
3. ห้อง Study ส าหรับอาจารย์  
4. คณะมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ

วิจัยจากฐานข้อมูลงานวิจัยที่ส าเร็จแล้วของ
คณาจารย์ในคณะผ่านทาง website ของคณะ 
(มส.4.1-5-3) 

คณะมีสิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยฯ ดังนี้ 

1. คณะมีห้องคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้อง 
ซึ่ งห้อง COMPUTER 1 มี เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 24 เครื่อง ห้อง COMPUTER 2 มีเครื่อง
ค อ ม พิ ว เต อ ร์  จ า น ว น  3 0  เค รื่ อ ง  ห้ อ ง 
COMPUTER 3 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 40  
เครื่อง รวมทั้งหมดจ านวน เครื่อง รวมทั้งมีกล้อง
ถ่ายรูป โปรเจ๊คเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เครื่องพิมพ์เอกสาร 
และเครื่องถ่ายเอกสาร  ที่อ านวยความสะดวกใน
การค้นคว้าและจัดท าเอกสารการวิจัยร่วมกัน  
(มส.4.1-5-4) 

2. มีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงจากเว็บไซต์
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไปสู่
แหล่งค้นคว้างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่างๆ 
(มส.4.1-5-5) 

3.  มีวารสารพิกุลของคณะฯ เพื่อเป็นแหล่ง
เผยแพร่บทความการวิจัย (มส.4.1-5-6) 

นอกจากนี้คณะใช้สิ่งอ านวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. มีเว็บไซต์มหาวิทยาลัย(หน่วยงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และส านักงานวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) เชื่อมโยงไปยัง
แหล่งค้นคว้างานวิจัย (มส.4.1-5-7) 

2. มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Digital 
Collection, ProQuest Digital Dissertations, 
ACM Digital Library, H.W. Wilson, 

สังคมศาสตร์ และรายงาน
ผลการปฏบิัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

มส.4.1-5-5 เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  เชื่อมโยงไป
ยังแหล่งค้นคว้างานวิจัย 

มส.4.1-5-6 วารสารพิกุล ของ    
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์(เอกสาร
เดียวกันกับ มส.4.1-1-15) 

มส.4.1-5-7 เว็บไซต์
มหาวิทยาลยัเชื่อมโยงไปยัง
แหล่งค้นคว้างานวิจยั 
(ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
สถาบนัวิจัยและพัฒนา) 

มส.4.1-5-8 เว็บไซต์ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มส.4.1-5-9 วารสารสักทอง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (เอกสาร
เดียวกันกับ มส.4.1-1-16) 
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Education Research Complete, Academic 
Search Elite, Net Library, SpingerLink 
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการวิจัยผ่าน 
http://Libweb.kpru.ac.th (มส.4.1-5-8) 
3.  มีวารสารสักทองของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็น
แหล่งเผยแพร่บทความการวิจัย (มส.4.1-5-9) 

 6 มีการติดตามและประเมินผล
การสนับสนนุในข้อ 4 และข้อ  
5 อย่างครบถ้วนทุกประเดน็ 

คณ ะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ 
ด าเนินการ ดังนี้ 

1.มีการติดตามการใช้งบประมาณและ
ประเมินผลการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อ
เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  โดยมีค่าเฉลี่ย     
( X =3.85) (มส. 4.1-6-1, มส. 4.1-6-2)    

2.มี ก ารติ ด ต าม และป ระ เมิ น ผล การ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ (มส. 4.1-6-2) ดังนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ 
หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ (โดยมีค่าเฉลี่ย X =3.60) 

- ห้องสมุ ดหรือแหล่ งค้นคว้าข้ อมู ล
สนับสนุนการวิจัยฯ (โดยมีค่าเฉลี่ย X =3.80) 

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
ส า รส น เท ศ  ระบ บ รั ก ษ าค วาม ป ล อด ภั ย 
ในห้องปฏิบัติการวิจัย (โดยมีค่าเฉลี่ย X =4.16) 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ 
เช่น  การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์  การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์ รับเชิญ  (visiting professor) 
(โดยมีค่าเฉลี่ย X =3.99) 

สรุปภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (โดยมีค่าเฉลี่ย X =3.92) 

มส. 4.1-6-1  
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
คร้ังที่ 2/2557 วันที่ 2 
มิถุนายน 2557 
- บันทึกข้อความเบิกงบ
สนับสนนุงานวิจัย 

มส. 4.1-6-2 สรุปผลการ
ส ารวจความพงึพอใจใน
การใช้ปัจจัยสนับสนนุพันธ
กิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ และการ
สนับสนนุพันธกิจดา้นการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ประจ าปี
การศึกษา 2556 

 

 7 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนบัสนนุพนัธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบนั 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มี
การสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในการใช้
ปัจจัยสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของคณะฯ โดยมีการน าข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนตาม
พันธกิจ ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  และ
น าเสนอผลต่อผู้บริหาร และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ (มส. 4.1-7-1) 

มส. 4.1-7-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่ 2/2557 
วันที่ 2 มิถุนายน 2557 
และเอกสารประกอบการ
ประชุม 
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จากข้อเสนอแนะ คณะได้มีการด าเนินการ 
ดังนี้ 

1.จากข้อเสนอแนะที่ว่า ควรมีการจัดการ
ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผูท้ี่มีประสบการณ ์
ในการท างานวิจยัแล้วน าไปสู่การใช้ประโยชนไ์ด้
จริง เอาไปใช้อย่างไร เกิดผลอยา่งไร มีเทคนิคการ
น าเสนอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องยอมรับ
ผลการวิจัย จนน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และการ
น าไปใชไ้ด้จริงประเมินอย่างไร 
       ใน รอ บ ปี ก า รศึ ก ษ า  2 5 5 6  ค ณ ะ ได้
ด าเนินการ ดังนี้ 
      - จั ดท าค าสั่ งคณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยง
นักวิจัยระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยมีนักวิจัยทุกศาสตร์
ในคณะ ให้ค าปรึกษาแก่นักวิจัยหน้าใหม่ ของ
คณะ รวมทั้งมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยง
นักวิจัยระดับด้วย ในการค าแนะน าและเป็นที่
ปรึกษาทางด้านการท างานวิจัย 
       -   จัดโครงการเสวนาวิชาการและน าเสนอ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการอ่ืนๆ 
เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงานวิชาการอ่ืนๆ รวมทั้ ง
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ อันเกิดจากการศึกษา
งานวิจัยฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้าง
และพัฒนางานวิจัยฯ ตลอดจนเผยแพร่องค์
ความรู้ใหม่ และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
ระหว่างกัน  ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ 
ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม พิ กุ ล  (3 2 0 8 )  อ า ค า ร ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       -   จัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนางานวิจัย  งานสร้างสรรค์  และ
นวัตกรรมเพื่ อสร้างคุณ ค่าและการน าไป ใช้
ประโยชน์  และโครงการส่งเสริมการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่บูรณาการด้านงานวิจัย ในวันที ่ 13 
มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมพิกุล (3208) 
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี
การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานวิจัย ท าให้มีความรู้
และเทคนิควิธีการในกระบวนการท างานวิจัย     
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5 บท วิธีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไป
ตีพิมพ์ เผยแพร่และการถ่ายองค์ความรู้จาก
งานวิจัย เป็นต้น 
   - ระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
การศึกษา 2556  ในประเด็นการพัฒนางานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อการตีพิมพ์/
เผยแพร่ และได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ 
    - มี ก า รจั ด ท า ฐ าน ข้ อ มู ล แ ล ะ รวบ รว ม
ผ ล ง า น วิ จั ย ข อ งบุ ค ล า ก ร ใน ค ณ ะ ตั้ ง แ ต่
ปีงบประมาณ 2553-2557 เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินงานในการท างานวิจัย การติดตามและการ
เผยแพร่งานวิจัยของบุคลากรในคณะ 
     - ส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเก่ียวกับ
งานวิจัย ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นและ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
      -  ในปีการศึกษา 2557 ทางคณะจะน า
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จหรือ
ก าลังด าเนินการวิจัยน าไปต่อยอดในการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อน าผลงานหรืองาน
สร้างสรรค์น าไปตีพิมพ์ เผยแพร่ และน าไปใช้
ประโยชน์เผยแพร่ให้กับหน่วยงานภายนอกต่อไป 
โดยจัดตั้งคลินิกวิจัยระดับคณะ เพื่อประสานกับ
ของมหาวิทยาลัยในการให้พี่เลี้ยงนักวิจัยทั้งระดับ
คณ ะและม ห าวิ ท ย าลั ย คอย ให้ ค าแ น ะน า 
สังเคราะห์งานวิจัยฯ ที่มีอยู่น าไปต่อยอดในการ
พัฒนางานด้านต่างๆ ต่อไป และน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 

-  ส ร้า งเครือข่ ายกับ ชุ มชน ในการน า
ผลงานวิจัยที่มีอยู่น าไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอด
องค์ความรู้งานด้านวิจัยที่มีอยู่ รวมทั้งการพัฒนา
หัวข้อวิจัยร่วมกันกับชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

2. จากข้อเสนอแนะที่  การสนับสนุนด้าน
กิจกรรมที่หลากหลาย แต่งบประมาณสนับสนนุยงั
มีน้อย อาทิ งบสนับสนุนการท างานวิจัย และการ
เผยแพร่ผลงาน 

-  ค ณ ะ ได้ มี ก า รจั ด ส รร งบ ป ระม าณ
ส นั บ ส นุ น ใน ทุ น วิ จั ย ส าห รั บ บุ ค ล าก รทุ ก
ปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  และมีแผนการขยาย
จ านวนทุนให้มากข้ึน  เพื่อให้สอดคล้องกับจ านวน
บุคลากรที่ เพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่ องเช่นกัน และ
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ส่งเสริมให้ของบประมาณในหน่วยงาน อ่ืนๆ 
เพิ่มเติมเพื่อเป็นการสนับสนุนในการท างานวิจัย   
    -  ในปีงบประมาณ 2557 คณะได้จัดสรร
ทุนอุดหนุนวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน ตาม
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เร่ือง 
แนวทางปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนท างานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการลักษณะอ่ืนๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับประกาศณ 
วันที่ 30 ตุลาคม 2556 

 8 มีระบบและกลไกเพื่อสร้าง
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
บนพืน้ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือจากสภาพปัญหาของ
สังคม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
และด าเนนิการตามระบบที่
ก าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ 
ค2) 

คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ 
ด าเนินการดังนี้ 

1. คณะมีนโยบายและแผนงานดา้นการวิจัย 
โดยการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์
ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม บรรจุลงในแผนกล
ยุทธ์คณะประจ าปีงบประมาณ 2556-2560 (มส.
4.1-8-1) แผนงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556-2560 และแผนงานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 (มส.4.1-8-2, มส.4.1-8-
3) 

2. มีค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ประจ าปี พ.ศ.2556 และประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 (มส.4.1-8-4, มส.4.1-8-5) 

3. มีการประกาศนโยบาย กลยุทธ์มาตรการ 
เป้ าหมายและแผนงานการวิจัย  ของคณ ะฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 
(มส.4.1-8-6, มส.4.1-8-7) 

4. มีการประกาศ แนวทางปฏิบัติในการ
ขอรับทุนอุดหนุนท างานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
ผลงานวิชาการอ่ืนๆ ของคณะฯ พ.ศ. 2555 และ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (มส. 4.1-8-8, 
มส.4.1-8-9) 

5. จัดสรรเงินรายได้เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ 
และงบประมาณจัดสรรจากแหล่ งทุนต่ างๆ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 และ 2557 (มส.4.1-

มส.4.1-8-1 แผนกลยุทธ์คณะ
ประจ าปีงบประมาณ 2556-
2560 (เอกสารเดียวกับ 
มส.4.1-1-1) 

มส.4.1-8-2  แผนงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556-2560 (เอกสาร
เดียวกับ มส.4.1-1-2) 

มส.4.1-8-3  แผนงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 (เอกสารเดียวกับ 
มส.4.1-1-3) 

มส.4.1-8-4  ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 53/2555  
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกการ
สนับสนนุการผลติและ
เผยแพร่ผลงานการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 สั่ง ณ วันที่ 19 
กันยายน 2555 (เอกสาร
เดียวกับ มส.4.1-1-4) 

มส.4.1-8-5 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 028/2556  
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
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8-10, มส.4.1-8-11)  
6. มีการแจ้งผลและติดตามโดยการท า

ประกาศและบันทึกแจ้งผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 และ พ.ศ. 2557 รวมทั้งคณะได้จัดท าคู่มือ
และแนวปฏิบัติในการบริหารงานด้านวิจัยและงาน
ส ร้ า งส รรค์  แ จ้ ง ให้ กั บ ค ณ าจ ารย์ ใน ค ณ ะ 
เพื่อเป็นแนวทางในการท างานวิจัยและแนวปฏิบัติ
ในการท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (มส.4.1-8-
12) 

7. มีการพัฒนาบุคลากรในคณะเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและทักษะด้านการวิจัย งานวิชาการ ทั้ง
ในระดับคณะและเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย(มส.
4.1-8-13) 

8. คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดอบรมและจัดส่ งบุคลากรเข้ารั บการ
ประชุม/สัมมนา/อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ทักษะด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้กับ
อาจารย์อย่างต่อเนื่อง  (มส.4.1-8-14)  

9.  มีวารสารพิกุลของคณะฯ และวารสาร 
สักทองของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่
บทความการวิจัย (มส.4.1-8-15, มส.4.1-8-16) 

10. มี เกียรติบัตรยกย่องผู้มีผลงานวิจัย 
ประจ าปี งบประมาณ  2556  และคัด เลื อก
บุคลากรของคณะในการเสนอให้รับรางวัลนักวิจัย
ดีเด่นประเภทที่มีประสบการณ์และที่เริ่มเรียนรู้
ระดับมหาวิทยาลัยในงานนิทรรศการราชภัฏ
วิชาการครั้งที่ 10 ในวันที่ 13-15 ธันวาคม2556 
(มส.4.1-8-17) 
        11.  มีเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ในการสนั บสนุนการด า เนิ น
งานวิจัยทั้งะบบ ทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในรูปการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์โครง
ร่างงานวิจัย ตลอดจนจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อ
สนับสนุนการวิจั ยทั้ งหน่ วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก  เพื่อให้เกิดงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (มส.4.1-8-18)   
         12. มีการติดตามการด าเนินการท างาน
วิจัยอย่างต่อเนื่อง (มส.4.1-8-19)   

พัฒนาระบบและกลไกการ
สนับสนนุการผลติและ
เผยแพร่ผลงานการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 สั่ง ณ วันที่ 21 
มิถุนายน 2556 (เอกสาร
เดียวกับ มส.4.1-1-5) 

มส.4.1-8-6 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
เร่ือง 

นโยบาย กลยทุธ์ มาตรการ 
เป้าหมายและแผนงานการ
วิจัย ของคณะฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 
ฉบับประกาศ   ณ วันที่ 11 
ตุลาคม 2555 (เอกสาร
เดียวกับ มส.4.1-1-6) 

มส.4.1-8-7 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง นโยบาย 
กลยุทธ์ มาตรการ 
เป้าหมายและแผนงานการ
วิจัย ของคณะฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 
ฉบับประกาศ  ณ วันที่ 19 
กันยายน 2556 (เอกสาร
เดียวกับ มส.4.1-1-7) 

มส.4.1-8-8 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์แนวทาง
ปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนท างานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการอ่ืนๆ ปี พ.ศ. 2555 
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 11 
ตุลาคม 2555 (เอกสาร
เดียวกับ มส.4.1-1-8) 

มส.4.1-8-9 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ

HU
SO



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

201 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

         13. มีการสนับสนุน ให้ค าปรึกษากับ
นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยในคณะ โดยมีการจัดพี่
เลี้ยงนักวิจัยตามศาสตร์ของคณะคอยให้ค าปรึกษา
และมีพี่เลี่ยงนักวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยคอยให้
ค าปรึกษาและชี้แนะด้วย (มส.4.1-8-20, มส.
4.1-8-21)   
 

   

สังคมศาสตร ์แนวทาง
ปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนท างานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการลักษณะอ่ืนๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ฉบับประกาศ ณ 
วันที่ 30 ตุลาคม 2556 
(เอกสารเดียวกับ มส.4.1-
1-9) 

มส.4.1-8-10  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 และประกาศ
พิจารณาทนุอุดหนุนการ
วิจัย ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2556 (เอกสารเดียวกับ 
มส.4.1-1-10) 

มส.4.1-8-11  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 และประกาศ
พิจารณาทนุอุดหนุนการ
วิจัย ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2557 (เอกสารเดียวกับ 
มส.4.1-1-11) 

มส.4.1-8-12 ประกาศรายชื่อผู้
ได้รับทนุอุดหนุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 และ พ.ศ. 2557 
และบนัทึกแจ้งคู่มือและ
แนวปฏิบัติในการ
บริหารงานดา้นวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (เอกสาร
เดียวกับ มส.4.1-1-12) 

มส.4.1-8-13 สรุปผล 
กิจกรรม/โครงการระดับ
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คณะและบันทึกเชิญเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ (เอกสาร
เดียวกับ มส.4.1-1-13) 

มส.4.1-8-14 ตารางข้อมูล
จ านวนอาจารยท์ี่เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ด้านวชิาการและวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 (เอกสาร
เดียวกับ มส.4.1-1-14) 

มส.4.1-8-15 วารสารพิกุล 
ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และค าสัง่
คณะในการแต่งตั้ง
คณะท างานเพื่อด าเนนิการ 
การจัดท าวารสารพิกุล 
(เอกสารเดียวกับ มส.4.1-
1-15) 

มส.4.1-8-16 วารสารสักทอง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (เอกสาร
เดียวกับ มส.4.1-1-16) 

มส.4.1-8-17 เกียรติบัตรผู้มี
ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 และเกียรติบัตร
นักวิจัยที่ได้รบัการยกย่อง 
(เอกสารเดียวกับ มส.4.1-1-
17) 

มส.4.1-8-18  
-  เว็บไซต์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

    -  บันทึกเชิญเข้าร่วมอบรม 
(เอกสารเดียวกับ มส.4.1-1-18) 
มส.4.1-8-19 บันทึกข้อความ

ติดตามการส่งผลงานวิจัย 
(เอกสารเดียวกับ มส.4.1-
1-19) 

มส.4.1-8-20 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
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สังคมศาสตร์ ที่ 030/2556 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พี่เลี้ยงนักวิจัยระดบัคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ประจ าปี
การศึกษา 2556 สั่ง ณ 
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 
(เอกสารเดียวกับ มส.4.1-
1-20) 

มส.4.1-8-21 ค าสั่ง
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ 
0160/2557 เร่ือง แต่งตั้งพี่
เลี้ยงนักวิจัยของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร สั่ง ณ วนัที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2557 (เอกสาร
เดียวกับ มส.4.1-1-21) 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

8 ข้อ 8 ข้อ คะแนน 5  8 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

8 ข้อ 8 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี้ : นางสายพิณ พิกุลทอง กูรุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน: 

อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม/อาจารย์ 
ชุตินธร ฉิมสุข/นางพรวิลัย วฒันศิริ
และคณะ  

โทรศัพท์ : 089-6432533 โทรศัพท์ :  055-721878 

E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail : pimchanok191@hotmail.com   

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1.  คณะมีนโยบายด้านการวิจัยทีช่ดัเจน 
2.  คณะจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยอยา่งต่อเนื่อง 
3.  คณะมีวารสารพิกุล เป็นเวทีในการเผยแพร่งานวิจัย 
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4.  คณะส่งเสริมการจัดอบรมและจัดสรรงบประมาณสนับสนนุการไปอบรม สัมมนา  อย่างต่อเนื่อง 
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริมสนบัสนุนให้อาจารย์ในคณะท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1. สนบัสนนุให้มีการท างานวิจยัให้มากขึ้น เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่และการน างานวจิัยไปบูรณาการกบัการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ที ่4.2 ระบบและกลไกกำรจดักำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน เกณฑ์ทั่วไป 

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

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
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 1 มีระบบและกลไกสนับสนนุ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาต ิและมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาต ิ

คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ 
ด าเนินการ  ดังนี้ 

1. คณะมีนโยบายและแผนงานดา้นการวิจัย 
โดยการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์
ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม บรรจุลงในแผนกล
ยุทธ์คณะประจ าปีงบประมาณ 2556-2560 (มส.
4.2-1-1) แผนงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556-2560 และแผนงานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 (มส.4.1-1-2, มส.4.1-1-
3) 

2. มีค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ประจ าปี พ.ศ.2556 และประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 ( มส.4.2-1-4, มส.4.2-1-5) 

3. มีการประกาศนโยบาย กลยุทธ์มาตรการ 
เป้ าหมายและแผนงานการวิจั ยของคณ ะฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 
(มส.4.2-1-6, มส.4.2-1-7) 

4. มีการสนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัยตามประกาศของคณะ เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนท างานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงานวิชาการอ่ืนๆ ของคณะฯ 
พ.ศ. 2555 และ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(มส. 4.2-1-8, มส.4.2-1-9) 

5. มีการจัดสรรเงินรายได้เพื่อสนับสนุนทุน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์รวมทั้งสนับสนุนการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่บุคลากร
ภายในคณะ และงบประมาณจัดสรรจากแหล่งทุน
ต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
(มส.4.2-1-10, มส.4.2-1-11)  

6. มีการแจ้งผลและติดตามโดยการท า

มส.4.2-1-1 แผนกลยุทธ์คณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556-
2560 

มส.4.2-1-2 แผนงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556-2560 

มส.4.2-1-3 แผนงานวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 

มส.4.2-1-4 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 053/2555  
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกการ
สนับสนนุการผลติและ
เผยแพร่ผลงานการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 สั่ง 
ณ วันที่ 19 กันยายน 2555 

มส.4.2-1-5 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 028/2556  
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกการ
สนับสนนุการผลติและ
เผยแพร่ผลงานการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 สั่ง 
ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2556 

มส.4.2-1-6 ประกาศ  คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง 
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ประกาศและบันทึกแจ้งผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 และ พ.ศ. 2557 รวมทั้งคณะได้จัดท าคู่มือ
และแนวปฏิบัติในการบริหารงานด้านวิจัยและ
งานสร้างสรรค์  แจ้งให้กับคณาจารย์ในคณะ 
เพื่อเป็นแนวทางในการท างานวิจัยและแนวปฏิบัติ
ในการท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (มส.4.2-1-
12) 

7. มีการพัฒนาบุคลากรในคณะเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและทักษะด้านการวิจัย งานวิชาการ ทั้ง
ในระดับคณะและเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย (มส.
4.2-1-13) 

8. คณะมีการสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดอบรมและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการประชุม/
สัมมนา/อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้กับอาจารย์ (มส.
4.2-1-14)  

9.  มีวารสารพิกุลของคณะฯ และวารสาร
สักทองของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่
บทความการวิจัย โดยมีการ Peer Review จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิตามศาสตร์และสาขาเฉพาะก่อนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทุกฉบับ และในวารสารพิกุลมี
คณะท างานตรวจทานบทคัดย่อภาษาอังกฤษก่อน
การตีพิมพ์เผยแพร่ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ก่อนการตีพิมพ์ (มส.4.2-1-15, มส.4.2-1-16) 

10. คณะมี เว็บไซต์ ของคณะที่ สามารถ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้  (มส. 
4.2-1-17) 

11. มีการเผยแพร่งานวิจัยบนเว็บ ไซต์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
(มส.4.2-1-18) 

12. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และเผยแพร่
ในต่างประเทศ (มส. 4.2-1-19) 

13. มีหน่วยงานแปลภาษาเพื่อช่วยเหลือ
และแนะน าในการจัดท าต้นฉบับภาษาอังกฤษแก่
ผู้เขียนบทความที่น าไปตีพิมพ์เผยแพร่ (มส. 4.2-
1-20) 

นโยบาย กลยทุธ์ 
มาตรการ เป้าหมายและ
แผนงานการวิจัย ของ
คณะฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 
ฉบับประกาศ   ณ วันที่ 
11 ตุลาคม 2555 

มส.4.1-1-7 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง นโยบาย 
กลยุทธ์ มาตรการ 
เป้าหมายและแผนงานการ
วิจัย ของคณะฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 
ฉบับประกาศ  ณ วันที่ 19 
กันยายน 2556 

มส.4.2-1-8 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์แนวทาง
ปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนท างานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการอ่ืนๆ ปี พ.ศ. 2555 
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 11 
ตุลาคม 2555 

มส.4.2-1-9 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์แนวทาง
ปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนท างานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการลักษณะอ่ืนๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ฉบับประกาศ ณ 
วันที่ 30 ตุลาคม 2556 

มส.4.2-1-10  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 และประกาศ
พิจารณาทนุอุดหนุนการ
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วิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

มส.4.2-1-11  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 และประกาศ
พิจารณาทนุอุดหนุนการ
วิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

มส.4.2-1-12 ประกาศรายชื่อผู้
ได้รับทนุอุดหนุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 และ พ.ศ. 2557 และ
บันทึกแจ้งคู่มือและแนว
ปฏิบัติในการบริหารงาน
ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

มส.4.2-1-13 สรุปผล 
กิจกรรม/โครงการระดับ
คณะและบันทึกเชิญเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

มส.4.2-14 ตารางข้อมูลจ านวน
อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่ อ พั ฒ น าต น เอ งด้ าน
วิช าการแล ะวิจั ย  คณ ะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั งคมศาสตร์  ป ระจ าปี
การศึกษา 2556 

มส.4.2-1-15 วารสารพิกุล 
ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และค าสัง่
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 031/2556 
เร่ือง แต่งตั้งคณะท างาน
เพื่อด าเนินการจัดท า
วารสารพิกุล คณะฯ สั่ง ณ 
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 
และค าสัง่เพิ่มเติมที่
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032/2556 และ039/2556 
มส.4.2-1-16 วารสารสักทอง 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

มส. 4.2-1-17  เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

มส. 4.2-1-18  เว็บไซต์
มหาวิทยาลยั (ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศและสถาบันวิจัย
และพัฒนา) 

มส. 4.2-1-19 เอกสารการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย (อา้งอิง
เอกสารเดียวกันกับ 4.2 ข้อ 
3)  

มส. 4.2-1-20 หน่วยงานศนูย์
ภาษา และค าสั่งวารสาร
พิกุล 

 2 มีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คน
ทั่วไปเข้าใจได ้และ
ด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ 
ด าเนินการ  ดังนี้ 

1. มีค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ประจ าปี พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
โดยท าหน้าที่ รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพื่อเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ (มส. 4.2-2-1,
มส. 4.2-2-2) 

2. มีป ระกาศและบันทึ กแจ้ งผู้ ที่ ได้ รับ
ทุนอุดหนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 รวมทั้ง
คณ ะได้ จั ดท าคู่ มื อและแน วปฏิ บั ติ ใน การ
บริหารงานด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ แจ้งให้กับ
คณาจารย์ในคณะ เพื่อเป็นแนวทางในการท างาน
วิจัยและแนวปฏิบัติในการท างานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (มส.4.2-2-3) 

3. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าวารสาร
พิกุล ท าหน้าที่รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ

มส. 4.2-2-1  ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 53 / 2555  
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกการ
สนับสนนุการผลติและ
เผยแพร่ผลงานการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 สั่ง 
ณ วันที่ 19 กันยายน 2555 

    (เอกสารเดียวกันกับ มส. 
4.2-1-4) 

มส. 4.2-2-2 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 028/2556 
เร่ือง แต่งตั้ง คณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกการ
สนับสนนุการผลติและ
เผยแพร่ผลงานการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ประจ าปี
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สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย และงานสร้างสรรค์  
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารพิกุล คณะฯ ตามระเบียบ
การตีพิมพ์วารสารพิกุล (มส. 4.2-2-4) 

4. มีการด าเนินการคัดสรร วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อใช้
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ของอาจารย์ในคณะ 
เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสักทอง ซึ่งเป็นวารสารที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตรวจสอบ (มส.4.2-2-5) 

5. มีการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ โดยเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ผ่านเว็บไซต์คณะ (มส.4.2-2-
6) 
       6. มีการเผยแพร่งานวิจัยบนเว็บไซต์ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เว็บไซต ์สถาบันวิจัยพัฒนาของมหาวิทยาลยั (มส.
4.2-2-7) 

 

งบประมาณ พ.ศ.2557 สั่ง 
ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2556 

     (เอกสารเดียวกับ มส. 4.2-
1-5) 

มส. 4.2-2-3 ประกาศรายชื่อผู้
ได้รับทนุอุดหนุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 และ พ.ศ. 2557 และ
บันทึกแจ้งคู่มือและแนว
ปฏิบัติในการบริหารงาน
ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (เอกสาร
เดียวกัน มส. 4.2-1-12) 

มส. 4.2-2-4 วารสารพิกุล ของ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์และค าสัง่
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 031/2556 
เร่ือง แต่งตั้งคณะท างาน
เพื่อด าเนินการจัดท า
วารสารพิกุล คณะฯ สั่ง ณ 
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 
และค าสัง่เพิ่มเติมที่
032/2556 และ039/2556 

    (เอกสารเดียวกันกับ มส. 
4.2-1-15) 

มส. 4.2-2-5 วารสารสักทอง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.2-1-16) 

มส. 4.2-2-6 เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์(เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.2-1-17) 

มส. 4.2-2-7 เว็บไซต์
มหาวิทยาลยั (ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศและสถาบันวิจัย
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และพัฒนา) (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.2-1-18) 

 3 มีการประชาสัมพนัธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง 

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง หลากหลายช่องทาง ดังนี้ 
          เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
และวารสารอ่ืนๆ ได้แก ่
         1. ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต ได้เข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัย  เรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัด
ความส าเร็จการจัดสวัสดิการสงัคมของเทศบาล
ต าบล ในรปูแบบบรรยายในการประชุมวิชาการ
เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2557 วันที่ 
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 (มส. 4.2-3-1) 
        2. ดร.วิชุรา  วินัยธรรม ไดม้ีผลงานเผยแพร่ 
resenting the paper entitled: The 
Development of A Multimedia 
Courseware of English Stress and 
Pronunciation for Rajabhat Undergraduate 
Students  ใน 1st International Conference 
on Language, Literature,and Cultural 
Studies (August 22-24,2013) Department 
of Western Languages,faculty of 
Humanities and Social Sciences,Burapha 
University,Thailand  (มส. 4.2-3-2) 
         เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารพิกุล ปีที่ 
1 1  ฉ บั บ ที่  1  แ ล ะ ฉ บั บ ที่  2  ข อ งค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส. 4.2-3-3) 
ได้แก ่
        3.  ดร.พิษณ ุบุญนิยม มกีารเผยแพร่
งานวิจยั การกล่อมเกลาทางการเมืองของ
นักศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร ในวารสารพิกุล 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 
        4.  อาจารย์อิฐฏารมณ์ มติสุวรรณ สิงหรา
และคณะ มีการเผยแพร่งานวิจยั เร่ือง การ
ประเมินผลการฝึกประสบการณว์ิชาชีพของ
นักศึกษาคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มส. 4.2-3-1 เอกสารการ
น าเสนอผลงานวิจัย       
ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต  

มส. 4.2-3-2 เอกสารการ
น าเสนอผลงานวิจัย        
ดร.วิชุรา  วินัยธรรม 

มส. 4.2-3-3 วารสารพิกุล ปีที่ 
11 ฉบับที่ 1 และฉบบัที่ 2  

มส. 4.2-3-4 หนังสือรับรอง
จากหน่วยงานตา่งๆ 

มส. 4.2-3-5 สรุปโครงการ 
และบนัทึกขออนุญาต/
หนังสือให้ข้าราชการไป
ราชการต่างประเทศ 
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มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร ในวารสารพิกุล 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 
        5. อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม มีการ
เผยแพร่งานวิจัย เร่ือง ผลการจดัการเรียนแบบ 
ใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อ  
พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความพึงพอใจในการเรียนวิชาระบบสารสนเทศ
ส าหรับการบริหาร ในวารสารพกิุล ปีที่ 11 ฉบับที่ 
1 
        6.  อาจารย์จ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์  มี
การเผยแพร่งานวิจัย เร่ือง การมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไวอ าเภอ
ปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ในวารสารพิกุล 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 
        เผยแพร่องค์ความรู้ผลงานวิจัยให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ (มส.4.2-3-4) ได้แก่  
        7.  อาจารย์สุภาสพงษ ์ รู้ท านอง มีการ
เผยแพร่งานวิจัย เร่ือง การวิเคราะห์จุดภาพความ
ร้อนและพื้นที่เสี่ยงไฟป่าในพื้นที่จังหวัด
ก าแพงเพชร โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ได้มอบข้อมูลให้ส านักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย จงัหวัดก าแพงเพชร น าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์  
        8.  อาจารย์สุภาสพงษ ์ รู้ท านอง อาจารย์
วัลลภ  ทองอ่อน และอาจารย์ศภุฤทธิ์  ธาราทิพย์
นารา มีการเผยแพร่งานวจิัย เร่ือง สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดก าแพงเพชร โดยมอบข้อมูลให้ส านักงาน
พัฒนาชุมชน จังหวัดก าแพงเพชร น าผลงานวิจัย
ไปใชป้ระโยชน์   
        9.  อาจารย์จ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์ มีการ
เผยแพร่งานวิจัย เร่ือง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของอบต.ปางตาไว  อ าเภอปางศิลาทอง  
จังหวัดก าแพงเพชร โดยมอบข้อมูลให้องค์การ
บริหารส่วน  ต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง  
จังหวัดก าแพงเพชรน าผลงานวจิัยไปใชป้ระโยชน์   

HU
SO



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

212 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

       10.  รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ และคณะ มี
การเผยแพร่งานวิจัย เร่ือง แนวทางการพฒันา
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อการจัดการ
สารสนเทศหน่วยวิทยบริการ  วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  จ.ก าแพงเพชร 
โดยมอบข้อมูลให้วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์              
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย น าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์  
      11. รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์ และคณะ    
มีการเผยแพร่งานวิจัย เร่ือง รายงานผลการ
ประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองแม่ลาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร โดยมอบข้อมูลให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองแม่ลาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร  
     12. อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม และคณะ    
มีการเผยแพร่งานวิจัย เร่ือง รายงานผลการ
ประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการองค์การ
บริหารส่วนต าบลจันทิมา อ าเภอลานกระบือ 
จังหวัดก าแพงเพชร โดยมอบข้อมูลให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลจันทิมา อ าเภอลานกระบือ 
จังหวัดก าแพงเพชร 
    13. อาจารย์โอกามา จ่าแกะ และคณะ มีการ
เผยแพร่งานวิจัย เร่ือง รายงานผลวิจัยทนุทาง
สังคมกับการจัดการขยะมลูฝอยแบบชุมชนมสี่วน
ร่วมของเทศบาลเมืองก าแพงเพชร โดยมอบข้อมูล
ให้ส านักงานเทศบาลเมืองก าแพงเพชร อ าเภอ
เมือง จ.ก าแพงเพชร 
     14. อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน มีการเผยแพร่
งานวิจยั เร่ือง กระบวนการพัฒนาสื่อกระจาย
เสียงหมู่บ้านเพื่อการอนุรักษ์ทรพัยากรน้ า
กรณีศึกษา: ชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ าฝายหนองปิ้งไก่
จังหวัดก าแพงเพชร โดยมอบข้อมูลให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 

ด้านการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์        
ใจวิสุทธิ์หรรษา และทีมงาน ได้เข้าร่วมเผยแพร่
ผลงานสรา้งสรรค์ ในการแสดงดนตรีนาฏศลิป์
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นานาชาติ ในงานนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชร
วิชาการ คร้ังที่ 10 ระหว่างวันที ่11–13  
ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร        
       2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์          
ใจวิสุทธิ์หรรษา และทีมงาน ได้เข้าร่วมเผยแพร่
ผลงานสรา้งสรรค์ ในการแสดงดนตรีและ
นาฏศิลป์ ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 
14 “ฮีตฮอยศิลป์ ถิ่นตักสลิา” ระหว่างวันที่ ใน
วันที่ 25-27 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  
      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์          
ใจวิสุทธิ์หรรษา และทีมงาน ได้เข้าร่วมเผยแพร่
ผลงานสรา้งสรรค์ ในการแสดงดนตรีและ
นาฏศิลป์ ในงานมหกรรมศิลปวฒันธรรมพื้นบ้าน
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ในวนัที่ 13-20 กุมภาพันธ์ 
2557 ณ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏสงขลา อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   
     4. เผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมไทย ระหวา่ง
วันที ่1-5 พฤษภาคม 2557 ณ ประเทศอินโดนี
เชีย โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (มส. 4.2-3-5) 

 4 มีการน าผลงานงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน ์และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน (มส. 4.2-
4-1) ดังนี้ 

 1. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 
จังหวัดก าแพงเพชร น าผลงานวิจัย เรื่อง การ
วิเคราะห์จุดภาพความร้อนและพื้นที่เสี่ยงไฟป่าใน
พื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ของอาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง ไป
ใช้ประโยชน์ ในการรณ รงค์ ให้ความรู้  สร้าง
จิตส านึกให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดไฟป่า  

2. ส านักงานพัฒนาชุมชน จ.ก าแพงเพชร
น าผลงานวิจัย เรื่อง  สารสนเทศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขตามแนวทางปรชัญา
เศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย ง  อ า เภ อ เมื อ ง   จั งห วั ด

มส. 4.2-4-1 หนังสือรับรอง
จากหน่วยงานตา่งๆ 
(เอกสารเดียวกับ มส. 4.2-
3-4) 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

ก าแพงเพชร  อาจารย์สุภ าสพงษ์  รู้ท านอง 
อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน และอาจารย์ศุภฤทธิ์  
ธาราทิพย์นารา ไปใช้ประโยชน์ ในด้านการ
วางแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  
      3. องค์การบริหารส่วนต าลปางตาไว อ าเภอ
ปางศิลาทอง  จังหวัดก าแพงเพชร ได้น า
ผลงานวิจัย เร่ือง  การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อบต. 
ปางตาไว  อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัด
ก าแพงเพชร ของอาจารย์จ าเนยีนน้อย สิงหะรักษ์ 
ไปใชป้ระโยชน์      
      4. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาล ัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้น าผลงานวิจัย 
เร่ือง  แนวทางการพัฒนาโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติเพื่อการจัดการสารสนเทศหน่วยวิทย
บริการ  วิทยาลัยสงฆน์ครสวรรค์ ณ วัดพระบรม
ธาตุ  จังหวัดก าแพงเพชร รศ.อรุณลักษณ์      
รัตนพันธุ์ และคณะ ไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนา
ห้องสมุด 
     5. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองแม่ลาย 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ได้น าผลงานวิจัย 
เร่ือง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง     
แม่ลาย อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ของ   
รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ และคณะ ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางานและวางแผนงาน
โครงการที่เก่ียวข้อง      
      6. องค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา อ าเภอ
ลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ได้น างานวิจัย 
เร่ือง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา 
อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ของ
อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม และคณะ       
ไปใชป้ระโยชน์ในเชิงนโยบายของหน่วยงาน  
      7. ส านักงานเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร น าผลงานวิจัย 
เร่ือง รายงานผลวิจัยทนุทางสังคมกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีสว่นร่วมของเทศบาล
เมืองก าแพงเพชร ของอาจารย์โอกามา จ่าแกะ 
และคณะ ไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

หน่วยงาน 
     8. องค์การบริหารส่วนต าบลนาบ่อค า อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร น าผลงานวิจัย เร่ือง 
กระบวนการพฒันาสื่อกระจายเสียงหมู่บ้านเพื่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ ากรณีศกึษา: ชุมชนกลุ่ม
ผู้ใช้น้ าฝายหนองปิ้งไก่จังหวัดก าแพงเพชร ของ
อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน ไปใชป้ระโยชน์ในเชิง
นโยบายขององค์กร 

 5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้
ประโยชน์และด าเนนิการตาม
ระบบ ที่ก าหนด 

คณ ะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัย ด าเนินการ ดังนี้ 

มีการจัดท าระบบกลไกเพื่อคุ้มครองสิทธิ 
โดยคณะร่วมกับมหาวิทยาลัย มีรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัยของคณะและคณาจารย์ในคณะ
เข้าร่วมเป็น เป็นคณะกรรมการส่งเสริมการ
ด า เนิ น งาน ด้ านท รัพ ย์ สิ น ท างปั ญ ญ าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อรวบรวม
ผลงานของคณาจารย์ด าเนินการจดแจ้งลิขสิทธิ์ใน
ระดับมหาวิทยาลัย  โดยเข้าร่วมประชุมกับ
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 6 อาคาร 12 (มส. 4.2-5-1) ทั้งนี้ 
คณาจารย์ในคณะยังได้เข้ารับการอบรม เรื่อง 
การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 
อาคาร 12 (มส. 4.2-5-2) 

มส. 4.2-5-1 บันทึกข้อความ
เชิญประชุม ในวันที่ 8 
ตุลาคม 2556 และค าสั่ง
มหาวิทยาลยั ที่ 
1478/2556 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านทรัพย์สนิ
ทางปญัญาของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

มส. 4.2-5-2 เอกสารเกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิ และ
บันทึกข้อความเชิญอบรม
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 
2556 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 
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ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี้ : นางสายพิณ พิกุลทอง กูรุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน: 

อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม/
อาจารย์ชุตนิธร ฉิมสุข/ 
นางพรวลิัย วัฒนศิริ และคณะ 
 

โทรศัพท์ : 089-6432533 โทรศัพท์ :  055-721878 

E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   pimchanok191@hotmail.com   

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. คณะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจยัและงานสรา้งสรรค์อย่างต่อเนือ่ง 
2. คณะมีวารสารพิกุล และเว็บไซต์เป็นเวทีในการเผยแพร่งานวจิัย 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1. ควรมีการน าผลงานการวิจยัและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ให้มากข้ึนกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2. ควรมีการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในวารสารต่างๆ ให้มากข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ที ่4.3 เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์กำรประเมิน : โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 จ ำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ 
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 
บาทขึ้นไปต่อคน 

1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 
บาทขึ้นไปต่อคน 

1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25 ,000 
บาทขึ้นไปต่อคน 
 
ค ำนวณตำมสูตรได้ดังนี ้
 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ =                        
 

 

= 
84

120,753,3             

          
                      =  44,680 
  

2. แปลงจ านวนเงนิที่ค านวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด้ =                =   

000,25

680,44 x 5 

 
  
      =    8.94 คะแนน        
    
เอกสำรหลักฐำน 

มส. 4.3-0-1 ข้อมูลคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2556 
มส. 4.3-0-2 สรุปทุนอุดหนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2556 
 
 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ  จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ า 

    จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ  จากภายในและภายนอก        x 5 

    จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจยัฯ  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

25,000 บาท/คน 44,680 บาท/คน 5.00 คะแนน  25,000 บาท/คน 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

25,000 บาท/คน 44,680 บาท/คน 5.00 คะแนน   

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี้ : นางสายพิณ พิกุลทอง กูรุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการด าเนนิงาน : 

นางสาวตรรกพร สุขเกษม/ 
นางพรวลิัย  วัฒนศิริ  
นางขนษิฐา ศิริรัตน์ และคณะ 

โทรศัพท์ : 089-6432533 โทรศัพท์ :  081-9083180, 087-7399920, 089-6425518 

E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   takapornsuk@gmail.com   
              Pimchanok191@hotmail.com 

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริมและสนบัสนนุให้คณาจารย์มีผลงานวิจัยอยา่งต่อเนื่อง โดยการ
สนับสนนุงบประมาณด้านงานวจิัยและงานสรา้งสรรค์ และส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ทางด้าน
งานวิจยัเพื่อพัฒนาตนเอง 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้พื้นฐำนด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5    งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา   
ดังนี้  

กลุ่มสำขำวิชำ 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

ผลกำรด ำเนินงำน 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้น 90 คน โดยผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2556 มีผลงานการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ จ านวน 8 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 8.89 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อเรื่องวิจัย/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย ค่ำน้ ำหนัก 

1 การแสดงนาฏศิลปไ์ทยแสดงดนตรี ณ ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมีเรตส์ เมืองดูไบ วันที่ 2-20 มกราคม  2556 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  
        ใจวิสุทธิ์หรรษา และชาวคณะ 

0.50 

2 เผยแพร่ผลงานศิลปะและการแสดงนาฏศิลปไ์ทย ณ 
มหาวิทยาลยัการดนตรีแห่งชาตเิวียดนาม Vietnam 
National Academy of Music. VNAM) และวิทยาลัยวจิิตร
ศิลป์แห่งฮานอย (Hanoi College of Fine Arts) กรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม ระหวา่งวนัที ่25-28 กุมภาพันธ์ 2556 

รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชชัชัย  พวกดี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์   
        ใจวิสุทธิ์หรรษา และชาวคณะ    

0.50 

3 ร าระบ าชากังราวและการแสดงนาฏศิลป์ ในงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ คร้ังที่ 8 “ภาคีเครือข่าย
วัฒนธรรมสานสัมพันธ์” วนัที่ 27-30  มีนาคม 2556 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชชัชัย พวกดี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์   
         ใจวิสุทธิ์หรรษา และชาวคณะ   

0.25 

4 Presenting the paper entitled: The Development of 
A Multimedia Courseware of English Stress and 
Pronunciation for Rajabhat Undergraduate Students  
ใน 1st International Conference on Language, 
Literature,and Cultural Studies (August 22-24,2013) 
Department of Western Languages,faculty of 
Humanities and Social Sciences,Burapha 
University,Thailand 

ดร.วิชุรา  วินัยธรรม  ระดับนานาชาต ิ
(0.25) 

 

5 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตภาคกลาง ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ มหาวทิยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือน 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 

ดร.ธีร์วิสิฐ  มูลงามกูลจ ์
และชาวคณะ   

TCI 
(0.25) 
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ล ำดับ
ที่ 

ชื่อเรื่องวิจัย/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย ค่ำน้ ำหนัก 

6 การแสดงดนตรีและนาฏศิลปน์านาชาติ ในงานนิทรรศการราช
ภัฏก าแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 10 ระหว่างวนัที่ 11–13  
ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร        

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์   
       ใจวิสุทธิ์หรรษา และชาวคณะ   

ระดับนานาชาต ิ
(1.00) 

7 การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ในงาน World  Music  and 
Dance  Festival  in  Hakodate, Japan  ระหว่างวนัที่ 2-
12 สิงหาคม 2556 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชชัชัย  พวกดี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์   
        ใจวิสุทธิ์หรรษา และชาวคณะ   

ระดับนานาชาต ิ
(1.00) 

8 งานแสดงนาฏศิลปไ์ทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ในงานพิธีเปิดศูนยไ์ทยศึกษา และพิธีลงนามความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยฉางโจว กบัมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ในระหว่างวนัที่ 24-27 พฤศจิกายน 2556    
ณ มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษบ์ุญมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชชัชัย  พวกดี  
และชาวคณะ   

0.50 

 รวม  4.25 
 
ค ำนวณได้ดังนี้ 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

x 100 
 อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

   

 ร้อยละ  = 
90

25.4  x 100    =  4.72 

 คะแนน  = 
10

72.4 x 5    =  2.36 

 
หลักฐำน  
มส. 5-0-1    สรุปโครงการการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม  ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมีเรตส์ เมืองดูไบ วันที่ 2-20 

มกราคม  2556 
มส. 5-0-2  สรุปโครงการการเผยแพร่ผลงานศิลปะและการแสดงนาฏศิลป์ไทย ณ มหาวิทยาลัยการดนตรีแห่งชาติ

เวียดนาม ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2556 
มส. 5-0-3 สรุปโครงการงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 8 “ภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมสานสัมพันธ์” 

วันที่ 27-30 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
มส. 5-0-4 เอกสารงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และวารสาร Department of Western Languages,faculty 

of Humanities and Social Sciences,Burapha University  
มส. 5-0-5   เอกสารวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 

ประจ าเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2556  
มส. 5-0-6  ค าสั่งและก าหนดการในงานนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ คร้ังที่ 10 ระหว่างวันที่ 11–13  ธันวาคม 

2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร        
มส. 5-0-7 ค าสั่งไปราชการต่างประเทศ และเอกสารการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ในงาน World  Music  and Dance  

Festival  in  Hakodate, Japan ระหว่างวันที่ 2-12 สิงหาคม 2556  
มส. 5-0-8 เอกสารงานแสดงนาฏศิลป์ไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในงานพิธีเปิดศูนย์ไทยศึกษา และพิธี 

ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัฉางโจว กับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในระหว่างวันที่ 24-27 
พฤศจิกายน 2556  
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กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ร้อยละ 4.1 ร้อยละ 4.72 คะแนน 2.36  ร้อยละ 4.2 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

ร้อยละ 4.1 ร้อยละ 4.72 คะแนน 2.36  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี้ : นางสายพิณ พิกุลทอง กูรุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน: 

อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม/
อาจารย์ชุตนิธร ฉิมสุข/ 
นางพรวลิัย วัฒนศิริ และคณะ 

โทรศัพท์ : 089-6432533 โทรศัพท์ :  055-721878 
E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   pimchanok191@hotmail.com   

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้องผลักดันและสง่เสริมให้คณาจารย์น างานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ให้มากข้ึน 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6   งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใชป้ระโยชน ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้น 90 คน มีผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ประจ าปี พ.ศ.2556 จ านวนทั้งหมด 5 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 5.55 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล ำดับ 
ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้

ประโยชน ์
ชื่อ-สกุล หน่วยงำนที่น ำไปใช้ประโยชน ์

1 การวิเคราะห์จุดภาพความร้อนและพื้นที่เสีย่ง
ไฟปา่ในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ์

อาจารย์สุภาสพงษ ์ รู้ท านอง สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธาร
ภัย จังหวัดก าแพงเพชร 
(ลงวันที่ 11 ตุลาคม2556) 

2 
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่
เย็นเป็นสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 

อาจารย์สุภาสพงษ ์ รู้ท านอง
อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน 
อาจารย์ศุภฤทธิ์        
  ธาราทิพยน์ารา 

สนง.พัฒนาชุมชน 
จังหวัดก าแพงเพชร 
(ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 

3 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
เพื่อการจัดการสารสนเทศหน่วยวิทยบริการ  
วิทยาลัยสงฆน์ครสวรรค์ ณ วัดพระบรมธาตุ  
จังหวัดก าแพงเพชร 

รองศาสาตราจารย์อรุณลักษณ์  
      รัตนพันธ์และคณะ 

วิทยาลัยสงฆน์ครสวรรค์  
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
(ปี 2556) 

4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองแม่
ลาย อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

รองศาสาตราจารย์อรุณลักษณ์    
       รัตนพันธ์และคณะ 
   

องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
แม่ลาย อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร (ปี 2556 ) 

5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลจันทิมา 
อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม  
        และคณะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจนัทิ
มา อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร  (ปี 2556 ) 

 
ค ำนวณได้ดังนี้ 

 
ผลรวมของจ านวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 

x 100 
 อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

   
 =   

90

5  x 100   = 5.56 

 

 =  
20

56.5  x 5   = 1.39 

หลักฐำน  
มส. 6-0-1 หนังสือตอบรับการน าผลที่ได้รบัจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก 
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กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 5.56 คะแนน  1.39  ร้อยละ 20 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 5.56 คะแนน  1.39  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี้ : นางสายพิณ พิกุลทอง  
กูรุง 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน: 

อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม/
อาจารย์ชุตนิธร ฉิมสุข/ 
นางพรวลิัย วัฒนศิริ และคณะ 

โทรศัพท์ : 089-6432533 โทรศัพท์ :  055-721878 
E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   pimchanok191@hotmail.com   
 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยร่วมกัน และมีงานวจิัยที่บรกิารให้กับท้องถิ่น 
ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง  
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผลงำนวิชำกำรที่ได้รบักำรรับรองคุณภำพ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
น้ ำหนัก : ร้อยละ 5  
เกณฑ์กำรให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ  5 คะแนน  ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลกำรด ำเนินงำน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิน้ 90 คน มีผลงานวชิาการที่

ได้รับการรับรองคุณภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2556 จ านวน  2  เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 2.22  สามารถสรุปได้ ดงันี ้

ที่ ชื่อ-สกุล เจ้ำของ
ผลงำน 

ชื่อผลงำนทำงวิชำกำร วัน เดือน ปีที่ได้รับ 
กำรรับรอง/ 

สภำมหำวิทยำลัย
อนุมัติ/ได้รับกำรตีพิมพ์ 

ส ำนักพิมพ์/หน่วยงำนที่
รับรองวำรสำร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

1. รศ.ศุภพงศ์ ยืนยง 

 
จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ 

 
3 มกราคม 2556 
 

 

สภามหาวิทยาลัย 1.00 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ 

Introduction to William 
Shakespeare : Life and Plays 

28 กุมภาพันธ์ 2556 
 

สภามหาวิทยาลัย 1.00 

รวม 2 ผลงำน 2.00 
 
ค ำนวณได้ดังนี้ 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการทีไ่ด้รับรองคุณภาพ 

x 100 
 อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ =  
90

00.2  x 100   =  2.22 

คะแนน =  
10

22.2  x 5     =  1.11 

หลักฐำน   
มส. 7-0-1    ต ำรำ เรือ่ง จติรกรรมภำพทวิทศัน์ 
มส. 7-0-2  ต ำรำ เรือ่ง  Introduction to William Shakespeare: Life and Plays 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 2.22 คะแนน 1.11  ร้อยละ 10 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 2.22 คะแนน 1.11  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 
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ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี้ : นางสายพิณ พิกุลทอง  
กูรุง 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน: 

อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม/
อาจารย์ชุตนิธร ฉิมสุข/ 
นางพรวลิัย วัฒนศิริ และคณะ 

โทรศัพท์ : 089-6432533 โทรศัพท์ :  055-721878 
E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   pimchanok191@hotmail.com   

 

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ท าผลงานวชิาการ โดยมีการจัด
อบรม และส่งเสริมให้คณาจารยเ์ข้าอบรมการท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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องค์ประกอบ 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีระบบและกลไกการบริการ
ทางวชิาการแก่สังคม และ
ด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 
 

    คณะฯ มีการวางแนวทาง/ขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์ของการให้บริการทางวิชาการด้าน
ต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของคณะฯ โดยมีระบบ
และกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้ 
      1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริการ
วิช าการ โดยคณ ะกรรมการเป็นผู้ มี ความรู้
ความสามารถของศาสตร์แต่ละโปรแกรมวิชา 
(มส.5.1-1-1) 
     2. คณ ะมีการจัดท าแผนปฏิบั ติ ราชการ
ป ระจ าปี  2556 ซึ่ งมี ก ารก าหน ดป ระ เด็ น 
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการด าเนินการด้าน
บริการวิชาการ ที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยทุธ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2556-2560 (มส.5.1-1-2) 
     3. คณะมีคู่มือแนวปฏิบัติในการให้บริการ
วิช าการแก่ สั งคม  เพื่ อ เป็ นแน วทางในการ
ให้บริการวิชาการ หลักเกณฑ์การบริหารโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม และการรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ เพื่อประเมินผลประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
(มส.5.1-1-3) 
    . 4. คณะฯ มีสถานที่หรือแหล่งให้บริการทาง
วิชาการแบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น  
ห้องสมุดกฎหมาย ศูนย์สารสนเทศศาสตร์ ศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

มส.5.1-1-1 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที0่23/2556 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา บริการ
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

มส.5.1-1-2 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

มส.5.1-1-3 คู่มือแนวปฏิบัติ
ในการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม 

มส.5.1-1-4 ภาพถ่ายสถานที่
หรือแหล่งให้บริการทาง
วิชาการแบบให้เปล่าโดย
ไม่คิดค่าใช้จา่ย 

มส.5.1-1-5 ภาพถ่ายสถานที่
หรือแหล่งให้บริการทาง
วิชาการแบบคิด
ค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสมแก่หน่วยงาน
ภายในและหนว่ยงาน
ภายนอก  
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

และมีแหล่งให้บริการทางวิชาการแบบคิดค่าใช้จ่าย
ตามความเหมาะสมแก่หน่ วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก ตามอัตราให้บริการที่ก าหนด 
เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องประชุมพิกุล  ห้อง
ประชุม สนง.คณบดี และห้องอ่ืนๆ  
(มส.5.1-1-4 และมส.5.1-1-5) 

 2 มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวชิาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน 
 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัด
โครงการบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอน โดยให้นักศึกษาของแต่ละโปรแกรม
วิชาเข้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยระบุไว้ใน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1. โปรแกรมวิชาภาษาไทย จัดโครงการวัน
ภาษาไทย โดยมีกิจกรรมประกวดแข่งขันด้าน
ความรู้การสวดโอ้เอ้วิหารราย และจัดนิทรรศการ/
อบรมเชิงปฏิบัติการสวดโอ้เอ้วิหารราย 

- น าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา ประดิษฐการทางภาษา โดยให้นักศึกษาที่
ลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวน าความรู้เรื่อง
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการจัดกิจกรรม
และเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการสวด
โอ้เอ้วิหารราย 
      2.โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการ 
“ โค ร ง ก า ร แ ข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
ระดับอุดมศึกษา”   

- น าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษ 2 รหัสวิชา 
1551102  โดยนักศึกษาน าความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน ซึ่ง
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการนี้ ผู้เรียนต้องร่วมกัน
อภิปรายถึงหลักไวยากรณ์หรือการใช้รูปแบบ
ภาษาอังกฤษในด้านใดที่ยังเกิดข้อผิดพลาด และ
ร่วมกันน าเสนอในชั้นเรียน 

3. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชน
ท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย กิจกรรมค่าย “เยาวชน
รุ่นใหม่ รักประชาธิปไตย เข้าใจอาเซียน” 
        - น าไปบูรณาการ กับรายวิชา  ดังต่อไปนี้ 
         กฎหมายรัฐธรรมและสถาบันทางการเมือง  
         ความรู้พื้ น ฐานเกี่ ยวกับการเมืองการ

มส. 5.1-2-1  รายงานสรุปผล
การด าเนินโครงการ
บริการวิชาการของแต่ละ
โปรแกรมวิชา 

มส. 5.1-2-2  มคอ.3 ของ
รายวิชาที่บูรณาการกับ
โครงการบริการวิชาการ 
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ปกครองของไทย 
         ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับรัฐศาสตร์ 
         คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
          โดยให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาดังกล่าว  เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การจัดท ากิจกรรมค่ายประชาธิปไตยร่วมกับ
คณาจารย์ในโปรแกรมวิชาฯ  ในกิจกรรมดังกล่าว
ได้มีการจัดท าฐานกิจกรรมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วม
โครงการ  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่
เขตการศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร  กิจกรรมครั้งนี้
เป็นกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมกระบวนการ  การ
เรียนรู้ของนักศึกษาผ่านการจัดท ากิจกรรมค่าย
ประชาธิปไตยที่บริการวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนให้กับบุคคลภายนอก 
        4. โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้าน
ประชาธิปไตย  กิจกรรมค่าย “เยาวชนรุ่นใหม่ รัก
ประชาธิปไตย เข้าใจอาเซียน” 

- น าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยให้นักศึกษา
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 2 แบ่งกลุ่มย่อย 5 
กลุ่ม เพื่ อเป็นพี่ เลี้ยงแก่นักเรียนและน าหลัก
กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพตามที่ได้เรียน
ในรายวิชามาให้ค าแนะน าในการท ากิจกรรมของ
นักเรียน 

5. โป รแกรมวิช าการพัฒ นาสั งคม  จั ด
โครงการ โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
เศรษฐกิจวัฒนธรรมอาเซียน : ความยากจน 
ความเลื่อมล้ า และสวัสดิการชุมชน 

- น าไปบูรณาการกับรายวิชา โลกาภิวัตน์
และท้องถิ่นภิวัตน์ รหัสวิชา 2521001 โดยมุ่ง
ประเด็นภายใต้การพฒันาท้องถิน่อย่างยั่งยนืและ
ประเด็นการปรบัตัวของบุคลากรท้องถิ่นต่อโลกา 
ภิวัตน์ ซึ่งผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รบักลับมาน าเสนอ
ความรู้หลังจากการรับฟังสัมมนาทางวิชาการใน
ชั้นเรียน  อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้สรุป
และถอดบทเรียนจากการฟงัการสัมมนาทาง
วิชาการสู่การเรียนการสอน 

6.โปรแกรมวิช าสารสน เทศภู มิ ศาสตร์       
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จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษา 

- น าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยให้
นักศึกษาน าความรู้ในรายวิชามาใช้ในการเป็น
ผู้ช่วยวิทยากร 
   7.โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ 
กิ จก รรม ส่ ง เส ริ ม ก าร อ่ าน โรง เรี ยน ส าธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
      - น าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาการอ่านและการส่งเสริมการอ่าน รหัส
วิชา 1632202  โดยการส่งเสริมการอ่าน ได้ ให้
นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ช่วยบริการการอ่านและจัดกิจกรรมกับอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศในทุกกลุ่มของกิจกรรม 
    8.โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
จัดโครงการนิทรรศการศิลปะรวมคน ผลงาน
ศิลป์ 

- น าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาโครงการพิเศษทัศนศิลป์   

 3 มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวชิาการแก่สังคมกับการ
วิจัย 
 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ  
บูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกับการ
วิจัย ดังนี ้
      1. การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ ใช้บัญชี
ครัวเรือนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของ
ประชาชนจังหวัดก าแพงเพชร” เพื่อศึกษารายรับ
และรายจ่ายของประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข  จังหวัดก าแพงเพชร หลังจาก
ใช้บัญชีครัวเรือน  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ออม การกู้ยืม และการช าระหนี้ของประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข จังหวัด
ก าแพงเพชรระหว่างก่อนและหลังจากใช้บัญชี
ครัวเรือนน าผลที่ได้จากการวิจัยไปเผยแพร่การใช้
บัญชีครัวเรือน เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน
ของประชาชนจังหวัดก าแพงเพชร         

มส.5.1-3-1  แบบ  
ว-1ด  แบบเสนอ
โครงการวิจัยในปงีบ 57 
เร่ือง “การประยุกต์ใช้
บัญชีครัวเรือนเพื่อการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชน
จังหวัดก าแพงเพชร” 
เร่ือง “รูปแบบการน า
แผนชุมชนสู่แผนพฒันา 
สามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดก าแพงเพชร” 

      และเร่ือง  “การพัฒนา
และ ส่งเสริมศักยภาพ
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 2. การวิจัยเร่ือง “รูปแบบการน าแผนชุมชน
สู่แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดก าแพงเพชร” การวิจัยครั้งนี้ได้
รวบรวม แผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปีในพื้นที่
ต าบล 3 กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 15 ต าบล เพื่อ
ศึกษาสภาพและปัญหาการน าแผนชุมชนสู่
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดก าแพงเพชร น าไปเปรียบเทียบแผนชุมชน
กับแผนพัฒนาสามปี น าสภาพและปัญหาการน า
แผนชุมชนสู่แผนพัฒนาสามปี  เข้าสู่ เวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน สรุปขั้นตอนที่
ควรจะเป็นและมีความเป็นไปได้  น าองค์ความรู้ที่
ได้จากการจัดเวที มาเป็นกรอบร่างรูปแบบการน า
แผนชุมชนสู่แผนพัฒนาสามปี เพื่อด าเนินการหา
ข้อสรุปความเป็นไปได้ของรูปแบบที่เหมาะสม
และน าไปปฏิบัติ ได้จริง พร้อมทั้ งด าเนินการ
ผลักดันแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาสามปี และมีการ
จัดเวทีสาธารณะและจัดท าสื่อ น าเสนอรูปแบบ
การผลักดันแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดก าแพงเพชร 
       3. การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
ก าแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย” การวิจัยครั้งนี้  
เป็นศึกษาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดก าแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย 
ศึกษาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน และการ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เพื่อ
ทราบผลการ ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ใน 
ประเด็นดังต่อไปนี้ 1) บริบทกลุ่ม 2) การผลิต 3) 
การตลาด 4) การเงิน 5) การบริหารจัดการ และ 
6) การออกแบบบรรจุภัณฑ์  พร้อมทั้ งทราบ
ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนสู่ เศรษฐกิจเชิ ง
สร้างสรรค์ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 1) จุดแข็ง  2) 
จุดอ่อน  3) โอกาส และ 4) อุปสรรค ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน  จังหวัดก าแพงเพชร พิจิตร และ
สุโขทัย พร้อมทั้งได้กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนสู่ เศรษฐกิจเชิ ง
สร้างสรรค์ (มส.5.1-3-1 และมส.5.1-3-2)    

วิสาหกิจ ชุมชนสู่
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดก าแพงเพชร 
พิจิตร และสุโขทยั” และ  

มส. 5.1-3-2 สัญญาการ
จัดท าวิจัยเรื่อง เรื่อง 
“รูปแบบการน าแผน
ชุมชนสู่แผนพัฒนาสาม
ปีของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จงัหวัด
ก าแพงเพชร” 

 มส. 5.1-3-3 โครงร่าง
งานวิจยัเร่ือง การ
สร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมภาพหุ่นนิ่งด้วย
สีน้ ามนับนผา้ใบ
แบบอย่าง ปอล เซซาน  
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       4. งานวิจัยของโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ โดย อ.วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ เรื่อง 
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพหุ่นนิ่งด้วยสี
น้ ามันบนผ้าใบแบบอย่าง ปอล เซซาน ซึ่งเป็นการ
น าเทคนิคกระบวนแบบการระบายสีอะคริลิค 
จากโครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการระบายสีอะคริลิค มาปรับใช้
กับรูปแบบสีน้ ามันอย่างสร้างสรรค์ 

 4 มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการ
ทางวชิาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
 
 

     ทุกโครงการมีการประเมินผลความส าเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้ 
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน  
     พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมในระดับมาก และได้รับความรู้
ผ่านการท ากิจกรรม ส่วนนักศึกษาได้น าความรู้ที่
ได้รับจากการเรียนไปปฏิบัติจริง รู้จักการท างาน
เป็นทีม (มส. 5.1-4-1) 

 
     ด้ำนกำรวิจัย มีผลการประเมิน ดังนี้ 
    1. การวิจัย เรื่อ ง “การประยุกต์ ใช้บัญ ชี

ครัวเรือนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของ
ประชาชนจังหวัดก าแพงเพชร” ประเมินโดยการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการออม การกู้ยืม และ
การช าระหนี้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข จังหวัดก าแพงเพชรระหว่าง
ก่อนละหลังจากใช้บัญชีครัวเรือนน าผลการ
ประเมินที่ได้จากการวิจัยไป  เผยแพร่การใช้บัญชี
ครัวเรือน  เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของ   
ประชาชนจังหวัดก าแพงเพชร             
       2. การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการน าแผน

ชุมชนสู่แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น  จั งหวัดก าแพงเพชร” ประเมินผล   
ความส าเร็จ คือ ได้แผนชุมชนตามมาตรฐานแผน
ชุมชน  และได้รูปแบบการผลักดันแผนชุมชนสู่
แผนพัฒนา สามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดก าแพงเพชร 
       3. การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด

มส. 5.1-4-1 รายงานสรปุผล
การด าเนินโครงการ
บริการวิชาการของแต่
ละโปรแกรมวิชา 
(เอกสารเดียวกับ มส.
5.1-2-1) 

มส. 5.1-4-2   แบบ ว-1ด  
แบบเสนอโครงการวิจยั
ในปีงบ 57 เร่ือง “การ
ประยุกต์ใช้บัญชี
ครัวเรือนเพื่อการแก้ไข
ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนจังหวัด
ก าแพงเพชร” เร่ือง 
“รูปแบบการน าแผน
ชุมชนสู่แผนพัฒนา สาม
ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจงัหวัด
ก าแพงเพชร” 

      และเร่ือง  “การพัฒนา
และ ส่งเสริมศักยภาพ
วิสาหกิจ ชุมชนสู่
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดก าแพงเพชร 
พิจิตร และสุโขทยั” 
(เอกสารเดียวกับเอกสาร
มส.5.1-3-1)   

มส. 5.1-4-3  สัญญาการ
จัดท าวิจัยเรื่อง เรื่อง 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

ก าแพงเพชร พิจิตร  และสุโขทัยประเมินผล
ความส าเร็จโดยได้แผนกลยุทธ์การพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ของก าแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย 
(มส. 5.1-4-2 และมส. 5.1-4-3   ) 
          4. งานวิจัยของโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ โดย อ.วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ 
เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพหุ่นนิ่ง
ด้วยสีน้ ามันบนผ้าใบแบบอย่าง ปอล เซซาน ซึ่ง
เป็นการน าเทคนิคกระบวนแบบการระบายสี
อะคริลิค จากโครงการบริการวิชาการโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการระบายสีอะคริลิค 
มาปรับใช้กับรูปแบบสีน้ ามันได้อย่างสร้างสรรค์ 
(มส. 5.1-4-4)    

“รูปแบบการน าแผน
ชุมชนสู่แผนพัฒนาสาม
ปีของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จงัหวัด
ก าแพงเพชร” 

      (เอกสารเดียวกับ
เอกสาร  มส. 5.1-3-2)   

มส. 5.1-4-4  โครงร่าง
งานวิจยัเร่ือง การ
สร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมภาพหุ่นนิ่งด้วย
สีน้ ามนับนผา้ใบ
แบบอย่าง ปอล เซซาน 
(เอกสารเดียวกับเอกสาร 
มส. 5.1-3-3) 

 5 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวชิาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

คณ ะฯ มี การน าผลการประ เมินและ
ข้อเสนอแนะที่ ได้จากการจัดโครงการบริการ
วิชาการในรายงานสรุปผลการประเมินการจัด
กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย  และผลจากการประเมิน
แผนการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2556 ด้าน
บริการวิชาการ มาพัฒนาจัดท าแผนการบริการ
วิชาการประจ าปีงบประมาณ 2557 (มส.5.1-5-
1, มส.5.1-5-2, มส.5.1-5-3 และ มส.5.1-5-4 )     

มส. 5.1-5-1 สรุปผลการ
ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  

มส.5.1-5-2 สรุปผลการ
ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

มส. 5.1-5-3 รายงานการ
ประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการ ด้านบริการ
วิชาการ ปี พ.ศ.2556  

มส. 5.1-5-4 แผนการบริการ
วิชาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน   5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 
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เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี้ : นางสาวพัจนภา เพชรรัตน ์  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   
นางสาววนัสนันท์ นุชนารถ  นางสาวชาลิสา ศิริธรรมเกตุ                              
นางสาวปนัดดา พาณิชยพนัธุ์  นางสาวรัชดาภรณ์  
รักษ์ชน และนางสาววาสนา  อาจสาลิกรณ์ 

 
 

โทรศัพท์ : 055-721878 โทรศัพท์ :  055-721878 
E-mail :  phatchanapha@hotmail.com E-mail :  biomophic@gmail.com 
  
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
            1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีสาขาวิชาที่หลากหลายและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการ
ให้บริการทางวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของคณะ ในรูปแบบบริการให้แก่สังคมหรือท้องถิ่น (บุคคลภายนอก) 
และในรูปแบบบริการให้แก่นักศึกษา (บุคคลภายใน)      
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีบุคลากรสาขาวิชาที่หลากหลายเพื่อสนองท้องถิ่น จ านวน 9สาขาวิชา จึง
สามารถก าหนดอัตลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น  ไปตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี  ถือว่าเป็นจุดแข็งที่คณะสามารถปรับเปลี่ยน
จุดเน้นหมุนเวียนไปตามแต่ละสาขา  เพื่อสอดคล้องความต้องการของท้องถิ่นและกระแสของสังคมไทย   
  3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมที่มีระบบกลไก  ท าให้เกิด
เครือข่ายชุมชน  สังคม  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง 
  4. มีการจัดท าแผนเชื่อมโยงและบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้ความส าคัญกับการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งตาม
แผนปฏิบัติงานของคณะฯ  และมีนโยบายให้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อน าผลการ
ประเมินที่ได้ไปใช้พิจารณาวางแนวทางการปฏิบัติงานหรือโครงการในปีต่อไป 
  6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพเพียงพอที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน เกณฑ์ทั่วไป 

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

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการส ารวจความต้องการ
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการ
ก าหนดทิศทางและการจัดท า
แผนการบริการทางวชิาการ
ตามจุดเน้นของคณะ 

     คณะฯ มีการส ารวจความต้องการจัดกิจกรรม
“บริการทางวิชาการแก่สังคม”จากชุมชน  ภาครัฐ 
เอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อน าผลที่ได้มา
วางแผนในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ค ว าม ต้ อ งก า รข อ งท้ อ งถิ่ น        
(มส.5.1-1-2) 
 

มส.5.2-1-1 รายงานการ
ส ารวจความต้องการการ
จัดกิจกรรมทางบริการ
ทางวชิาการแก่สังคม 
 

 2 มีความร่วมมือด้านบริการ
ทางวชิาการเพื่อการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ 
 

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
ความร่วมมือบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้  และ
เส ริ ม ส ร้ า งค วาม เข้ ม แ ข็ งข อ งชุ ม ช น ห รื อ
ภาคเอกชน/ภาครัฐ/หน่วยงานวิชาชีพ ดังนี้ 
     1. โครงการอบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมาย  
เร่ืองการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ มีส่วนร่วมกับส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจ า
จังหวัดก าแพงเพชร และส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจิตในภาครัฐ (มส.5.2-2-1) 
     2. ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ โป ร แ ก ร ม วิ ช า
ภาษาอังกฤษ ท าบันทึ กตกลงความร่วมมือ
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลไตรตรึงษ์กับ
มหาวิทยาลัยก าแพงเพชร เพื่อจัดท าโครงการ
ฝึ กสอนภาษาต่ างป ระเทศเพื่ อการสื่ อสาร 
ประจ าปี 2556 (มส.5.2-2-2) 
      3.. คณะฯ และมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคม
เสริมสร้างองค์กรสุขภาวะด าเนินงานโครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้
องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ 

มส.5.2-2-1 รายงานสรุป
โครงการอบรมสัมมนา
ความรู้ด้านกฎหมาย  
เร่ืองการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ  

มส.5.2-2-2 บันทึกตกลง
ความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วน
ต าบลไตรตรึงษ์กับ
มหาวิทยาลยั
ก าแพงเพชร เพื่อจัดท า
โครงการฝึกสอนภาษา 

     ต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสาร ประจ าปี 2556 
รายงานสรุปโครงการ
โครงการเสวนาทาง
วิชาการและการอบรม
เชิงปฏิบัติการเครือข่าย
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ประจ าจังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัด
ก าแพงเพชร(มส.5.2-2-3) 

เกษตรกรรมทางเลือก 
มส.5.2-2-3 ค าสั่ง

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชรที่ 
0233/2557 เร่ือง 
ด าเนินงานโครงการ
สนับสนนุการจัดตั้งศนูย์
สนับสนนุการเรียนรู้
องค์กรสุขภาวะ Happy 
Workplace ภาคเหนือ 
ประจ าจงัหวัดตาก 
จังหวัดพิจิตร และ
จังหวัดก าแพงเพชร 

 3 มีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการ
ทางวชิาการต่อสังคม  
 

       คณะฯ มีการประเมินประโยชน์ของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ในแต่ละโครงการ
ที่จัดขึ้น ดังนี้ 
     1.โครงการบริหารและพัฒนาศูนย์ส่งเสริม
แล ะพั ฒ น า เค รื อ ข่ าย ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น ด้ าน
ป ระช าธิ ป ไต ย  “ค่ า ย เย าช น รุ่ น ให ม่  รั ก
ประชาธิปไตย เข้าใจอาเซียน" ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้เครือข่ายท้องถิ่นจากการเข้าร่วมโครงการ
เข้าใจบทบาทในเรื่องของประชาธิปไตยมากขึ้น
จากการเข้าร่วมโครงการ โดยมีผลประเมินความ
พึงพอใจ และอยากให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

    2. โครงการอบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมาย
ส าหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่นผู้
เข้ ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้ าใจ ใน
บทบาท อ านาจหน้าที่ของส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มี
ส่วนร่วม และมีจิตส านึกในการเฝ้าระวังการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  โดย
มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และในการจัดงานครั้งต่อไปอยากจะให้
จัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากร
และผู้เข้าอบรม จากหน่วยงานภาครัฐมากข้ึน 

    3 . โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การการใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการ

มส.5.2-3-1 สรุปผลการ
ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

มส.5.2-3-2 สรุปผลการ
ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 
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เรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
มี ค วามรู้ ความ เข้ า ใจ เกี่ ย วกับ ความรู้ด้ าน
ภูมิศาสตร์  และสามารถน าความรู้ที่ ได้ ไป
ประยุกต์ใช้ กับการเรียนการสอน ในรายวิชา
สังคมศึกษา โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด 

   4.โครงการวันภาษาไทยผู้เข้าร่วมโครงการได้
ร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ภาษาไทย โดยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

    5.โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยส าหรับ
เยาวชนพบว่า  กิจกรรมดังกล่าวท าให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีทักษะการสะกดค า การเขียนและการ
เผยแพร่ภาษาไทยผ่านสื่อต่างๆได้ดียิ่งขึ้น และ
จากผลการด าเนินการดังกล่าวพบว่าผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

   6.โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงบูรณา
การโดยการจัดท าแผนชุมชนร่วมกับแผนท้องถิ่น 
จากการด าเนินกิจกรรมพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจด้านแผนชุมชนและชุมชนได้
ตามมาตรฐานแผนชุมชน โดยมีผลประเมินความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

    7.โครงการการแข่งขันตอบปัญหา การเมือง
การปกครองกลุ่มประเทศอาเซียน”ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ประยุกต์ใช้กับการเรียน ในเรื่องของการเมือง
การปกครองในอาเซียน โดยมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

   8.โครงการศิลปะสู่ชุมชน (โครงการอบรมเชิง
ปฏิบั ติ การเทคนิคและกลวิธีการระบายสี
อะคริลิค) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เทคนิคการระบายสี อะคริลิค โดยผู้ เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
สามารถน าไปปรับเปลี่ยนวิธีการวาดภาพใน
การศึกษาเก่ียวกับการวาดภาพ 

   9.โครงการ โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
เศรษฐกิจวัฒนธรรมอาเซียน : ความยากจน 
ความเหลื่อมล้ า และสวัสดิการชุมชนจากการ
ด าเนินโครงการพบว่า ผู้ เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในเครือข่าย สวัสดิการชุมชน 
องค์กรชุมชน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
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ความมั่นคงสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน โดย
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

   10. โครงการอบรมนาฏศิลป์และการประกวด
นาฏศิลป์ส าหรับเยาวชนในงานครบรอบ 40 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เยาวชนและ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
นาฏศิลปะและมีทักษะด้านนาฏศิลป์เพิ่มมากข้ึน 
พร้อมทั้งเป็นการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ผ่านการประกวด 

   11.เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
ความสันติสุขของชุมชนและสังคมผู้ เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจ เร่ืองหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งเป็นการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนผ่าน
กิจกรรมดังกล่าว 

   12.โครงการ “แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา”  พบว่า  กิจกรรมดังกล่าวท า
ใ ห้ ผู้ เข้ า ร่ ว ม โค ร งก า รมี ทั ก ษ ะ ใน ก าร ใช้
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน โดยมีผลประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

  13.เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยทาง
ภาษาอังกฤษพบว่า  กิจกรรมดังกล่าวท าให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการเขียนโครงร่าง
การวิจัยทางภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น โดยมีผล
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

(มส.5.2-3-1และ มส.5.2-3-2) 

 4 มีการน าผลการประเมินในข้อ 
3 ไปพัฒนาระบบและกลไก 
หรือกิจกรรมการให้บริการ
ทางวชิาการ 
 

         คณะฯ มีการน าผลการประเมินประโยชน์
ในข้อ 3 เข้าที่ประชุมเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาระบบ กลไกการบริการ
วิ ช า ก า รแ ก่ ชุ ม ช น แ ล ะ สั ง ค ม  ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

มส.5.2-4-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการ 

มส.5.2-4-2 สรุปผลการ
ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 (เอกสาร
เดียวกับ มส.5.2-3-1) 

มส.5.2-4-3 สรุปผลการ
ด าเนินโครงการบริการ
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วิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 (เอกสาร
เดียวกับ มส.5.2-3-2)  

 

 5 มีการพัฒนาความรู้ทีไ่ด้จาก
การให้บริการทางวิชาการ
และถ่ายทอดความรูสู้่
บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

       เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการในรอบปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 6  ไ ด้ มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อสรุปผลการ
ด าเนินโครงการในภาพรวมของคณะฯและน า
ข้ อ เสน อแน ะของการด า เนิ น โค รงก ารม า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนิน
โครงการในปีการศึกษาถัดไป  
  นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดพิมพ์หนังสือโดยถอด
บทเรียนที่ ได้รับจากการจัดโครงการสัมมนา
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจวัฒนธรรม
อาเซียน : ความยากจน ความเหลื่อมล้ า และ
สวัสดิการชุมชน ซึ่งถือเป็นโครงการที่น่าสนใจ 
เพื่อเผยแพร่ต่อบุคคลภายใน รวมถึงคณะได้น า
ผลสรุปแต่ละโครงการของคณะฯ เผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊คคณะเพื่อถ่ายทอดความรู้
สู่ บุ ค ล าก รภ าย ใน ส ถาบั น แล ะ เผ ย แ พ ร่ สู่
สาธารณชน 

มส.5.2-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการ 

มส.5.2-5-2 พ็อคเก็ตบุ๊ค 
เร่ือง เศรษฐกิจวัฒนธรรม
อาเซียน : ความยากจน 
ความเหลื่อมล้ า และ
สวัสดิการชุมชน 

มส.5.2-5-3 เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
http://huso.kpru. 
ac.th/webhuman/ 

มส.5.2-5-4 เฟซบุ๊คคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อเสนอแนะ : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี้ : นางสาวพัจนภา เพชรรัตน ์  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   
นางสาววนัสนันท์ นุชนารถ  นางสาวชาลิสา ศิริธรรมเกตุ 
นางสาวปนัดดา พาณิชยพนัธุ์ นางสาวรัชดาภรณ์ รักษ์ชน 
และนางสาววาสนา อาจสาลิกรณ์ 

 
 

โทรศัพท์ : 055-721878 โทรศัพท์ :  055-721878 
E-mail :  phatchanapha@hotmail.com E-mail :  biomophic@gmail.com 
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จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสาขาวิชาที่สามารถจัดกิจกรรมให้ประโยชน์แก่ท้องถิ่นได้มาก  
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหน่วยงานภาครัฐ  หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ ให้ความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี    
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเว็บไซต์ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ได้ดีอีกทางหนึ่ง  
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ตัวบ่งชี้พื้นฐำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
 ตัวบ่งชี้ที่ 8   กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน

และกำรวิจัย 

 ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์

เกณฑ์กำรประเมิน ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ  โดยก าหนดร้อยละ  30  เท่ากับ  5  คะแนน 
 ค ำอธิบำย 
 การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึงของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือพัฒนาความรู้  ตลอดจนความเข้มแข็ง
ประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีคุณค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า  โดยมีการน า
ความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ  บทความ ต ารา หนังสือ 
รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 
 
ค ำนวณได้ดังนี้ 

 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีน่ ามาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย x 

100  จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ร้อยละ  =  
14

14 X100 =  100 

 คะแนน  =  
30

100 X5 =  16.67 

 
ตำรำงโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย /งำนสร้ำงสรรค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2556 

ที่ ชื่อโครงกำร 

ข้อมูลกำรด ำเนินงำน น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ 

ระหว่ำงวันที่ งบประมำณ 
กำรเรียน 
กำรสอน 

กำรวิจัย
หรืองำน

สร้ำงสรรค์ 

กำรเรียน 
กำรสอน 

และกำรวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

1 
โครงการ “แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา” 

12 ธันวาคม 
2556 

20,000    

2 
โครงการบริการวิชาการด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

30 มกราคม/22-
23 กุมภาพันธ์ 

2557 
50,000  

  

3 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยส าหรับ
เยาวชน 

11-12 ธันวาคม 
2556 

20,000    
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ที่ ชื่อโครงกำร 

ข้อมูลกำรด ำเนินงำน น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ 

ระหว่ำงวันที่ งบประมำณ 
กำรเรียน 
กำรสอน 

กำรวิจัย
หรืองำน

สร้ำงสรรค์ 

กำรเรียน 
กำรสอน 

และกำรวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ 

4 

โครงการอบรมสัมมนาความรู้ดา้น
กฎหมาย  เร่ืองการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริตใน
ภาครัฐ 

23 สิงหาคม 
2556 

50,000    

5 
โครงการแข่งขันตอบปัญหาการเมืองการ
ปกครองกลุ่มประเทศอาเซียน 

12 ธันวาคม 
2556 

20,000    

6 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง 
เศรษฐกิจวัฒนธรรมอาเซียน : ความ
ยากจน ความเหลื่อมล้ า และสวสัดิการ
ชุมชน 

11 ธันวาคม 
2556 

50,000  
 

 

  7 
โครงการศิลปะสู่ชุมชน  
(อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและกลวิธี
การระบายสีอะคริลิค) 

12 ธันวาคม 
2556 

50,000    

8 

โครงการส่งเสริมและพฒันาเครือข่าย
ชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย  
กิจกรรมค่าย “เยาวชนรุ่นใหม่ รัก
ประชาธิปไตย เข้าใจอาเซียน” 

16-18 สิงหาคม 
2556 

20,000    

9 
โครงการอบรมนาฏศิลป์และการประกวด
นาฏศิลป์ส าหรับเยาวชน 

25 – 28 มีนาคม 
และ 2 เมษายน 

2557 
50,000    

10 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนวชิาสังคมศึกษา 

6-7 สิงหาคม 
2556 

50,000    

11 
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยแผน
ชุมชนร่วมกับแผนท้องถิ่น 

กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 2557 

50,000 
 

  

12 
เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจยัทาง
ภาษาอังกฤษ 

24-25 เมษายน 
2557 

30,000    

13 
เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมจรยิธรรม
เพื่อความสันติสุขของชุมชนและสังคม 

11-13 ธันวาคม 
2556 

50,000  
 

 

14 วันภาษาไทย 
24-29 

กรกฎาคม 2556 
40,000    

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 คะแนน 5  ร้อยละ 80 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี้ : อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน ์  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำนผลกำร 
ด ำเนินงำน   อ.วนัสนนัท์ นชุนารถ, อ.ชาลิสา  

ศิริธรรมเกตุ, อ.รัชดาภรณ์ รักษ์ชน  

 

โทรศัพท์ : 055-721878 โทรศัพท์ :055-721878 
E-mail :  phatchanapha@gmail.com E-mail :biomophic@hotmail.com 

 
หลักฐำน 
มส. 8-0-1 รายชื่อโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 2556และ 2557 
มส. 8-0-2 รายงานการวิจัย / งานสร้างสรรค์ 
มส. 8-0-3 รายงานผลการด าเนนิงานแต่ละโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
มส. 8-0-4 มคอ.3 ในรายวิชาที่มีการบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
มส. 8-0-5 สรุปผลการประเมินโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2556 และ 2557 
 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สามารถจัดกิจกรรมให้ประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีสาขาวิชาที่หลากหลาย ท าให้สามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการได้หลาย
ด้าน เช่น 
  2.1  ด้านมนุษยศาสตร์ของสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษาไทย ภาษาจี น 
ภาษาอังกฤษ 
  2.2  ด้านสังคมศาสตร์  ของสาขาการพัฒนาสังคม บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นิติศาสตร์     
รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นต้น 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการสรุปผลการประเมินประโยชน์ของการให้บริการวิชาการต่อสังคม  
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

- 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9   ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก  

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์

เกณฑ์กำรประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได ้1 ข้อ ปฏิบัติได ้2 ข้อ ปฏิบัติได ้3 ข้อ ปฏิบัติได ้4 ข้อ ปฏิบัติได ้5 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือ
องค์กร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
โครงการบริการวิชาการที่เสริมสร้างการเรียนรู้
และความเข้มแข็งให้กับชุมชน/องค์กรภายนอก 
อย่างต่อเนื่อง คือ “โครงการอบรมนาฏศิลป์และ
การประกวดนาฏศิลป์ส าหรับเยาวชน” ร่วมกับ
ศูนย์ จริยศึกษา พิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีการด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 
  กำรวำงแผนกำรท ำงำน (P) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการอบรม
นาฏศิลป์และการประกวดนาฏศิลป์ส าหรับ
เยาวชน(มส. 9-1-1) 

2. ประชุมคณะกรรมการเพื่ อวางแผน
โครงการ(มส. 9-1-2) 
  กำรด ำเนินงำน (D) 

1.ด าเนินการโครงการอบรมนาฏศิลป์และ
การประกวดนาฏศิลป์ส าหรับเยาวชน  

2.น าผลงานด้านนาฏศิลป์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในกลุ่มนาฏศิลป์ และเป็นการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่ภายนอก (มส. 9-1-3) 
  กำรประเมินผล (C) 

สรุปรูปเล่มและประเมินผลการด าเนิน
โครงการเพื่อวิเคราะห์ผลส าเร็จของโครงการ  
(มส. 9-1-4) 
  ปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำน (A) 
คณะฯ น าผลการประเมินโครงการที่ได้รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะมาใช้เป็นข้อมูลการจัดท าโครงการ
กิจกรรม ในครั้งต่อไป (มส. 9-1-5) 
 

 
 

มส. 9-1-1 คณะกรรมการจัด
โครงการอบรมนาฏศิลป์
และการประกวด
นาฏศิลป์ส าหรับเยาวชน 
มส. 9-1-2 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ
โครงการอบรมนาฏศิลป์
และการประกวด
นาฏศิลป์ส าหรับเยาวชน 

มส. 9-1-3 รายงานสรุปผล
การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมนาฏศิลป์และ
การประกวดนาฏศิลป์
ส าหรับเยาวชน 

มส. 9-1-4 รายงานสรุปผล
การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมนาฏศิลป์และ
การประกวดนาฏศิลป์
ส าหรับเยาวชน (เอกสาร
เดียวกับ มส.9-1-3) 

มส. 9-1-5 รายงานสรุปผล
การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมนาฏศิลป์และ
การประกวดนาฏศิลป์
ส าหรับเยาวชน (เอกสาร
เดียวกับ มส.9-1-3) 
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 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผล
การด าเนินงานโครงการอบรมนาฏศิลป์และการ
ประกวดนาฏศิลป์ส าหรับ เยาวชน ประจ าปี
งบประมาณ 2556 บรรลุเป้าหมายตามแผนร้อย
ละ 87.4  โดยมีการประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการในรูปแบบ 3 มิติ (มส. 9-2-1) 

มส. 9-2-1 รายงานสรปุผล
การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมนาฏศิลป์และ
การประกวดนาฏศิลป์
ส าหรับเยาวชน (เอกสาร
เดียวกับ มส.9-1-3) 

 3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือ
สมาชิกที่มีการเรียนรู้และ
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

พิ พิ ธภัณ ฑสถาน เฉลิ มพ ระ เกี ยรติ  จ .
ก าแพงเพชร และศูนย์จริยศึกษา สธ.ร่วมกับคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร มีการจัดโครงการอบรมนาฏศิลป์
ส าหรับ เยาวชน โดยด าเนินการจัดตั้ งชุมนุม
น าฏ ศิ ล ป์  แ ล ะมี ก ลุ่ ม ผู้ ป ก ค รอ งที่ ม าจาก
หลากหลายหน่วยงาน ด าเนินกิจกรรมร่วมกันมา
อย่างต่อเนื่อง    

มส. 9-3-1 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการชุมนุม
นาฏศิลป์ ของศูนย์จริย
ศึกษา สธ. ก าแพงเพชร 

มส. 9-3-2 รายงานสรปุผล
การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมนาฏศิลป์และ
การประกวดนาฏศิลป์
ส าหรับเยาวชน (เอกสาร
เดียวกับ มส.9-1-3) 

 4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่
มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัต
ลักษณ์ 
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือ
องค์กร 

ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ. ร่วมกับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและ
กลไกในการพัฒนาตนเองโดยด าเนินการควบคุม
การฝึกซ้อมสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากร
ด้านที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมของ
คณะฯ คือ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจ
วิสุทธิ์หรรษา” ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบันรวม
ระยะเวลากว่า 14 ปี ซึ่งยังคงอัตลักษณ์วัฒนธรรม
ขององค์กร และน าศิลปวัฒนธรรมที่ งดงาม
เผยแพร่มาอย่างต่อเนื่องทุกปีทั้งภายในประเทศ
และระดับนานาชาติ (มส. 9-4-1 และ มส.9-4-2) 

มส. 9-4-1  รายงานการ
ด าเนินโครงการชุมนุม
นาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา 

     สธ. ก าแพงเพชร 
มส. 9-4-2 ภาพถ่ายกิจกรรม

การเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์
สร้างคุณค่าต่อสงัคม หรือ
ชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

จ าก ผ ล ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์ฯกับศูนย์จริยศึกษา สธ ก าแพงเพชร 
มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม
หรือชุมชน/องค์กร ตามรายงาน (มส.9-5-1) โดย
ขอน ามากล่าวอ้างในภาพรวม 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์สามารถน า
ความรู้จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น 
น าชุดการแสดงไปแสดงในโอกาสต่างๆ เช่น วัน
เกิด วันปี ใหม่  แสดงร าอวยพร เทศกาลงาน
ประเพณีต่างๆ 

2. นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ประกวด ร าเดี่ยว ร าหมู่ได้ จนได้รับ

มส. 9-5-1  รายงาน
ผลกระทบจากการอบรม
นาฏศิลป์ของนักเรียน
ศูนย์จริยศึกษา สธ. 
ก าแพงเพชร  
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รางวัลมากมายทั้งระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือ 
3. นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์สามารถแสดง

เผยแพร่วัฒนธรรมในระดับจังหวัดก าแพงเพชร 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

4. ผู้ปกครองนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ได้รับ
รางวัล คุณแม่ดีเด่นหลายคนในเรื่องการส่งเสริม
บุตรธิดา ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ 5  ข้อ คะแนน  5  5  ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

5 ข้อ 5  ข้อ คะแนน  5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี้ : นางสาวพัจนภา เพชรรัตน ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน:   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  
       ใจวิสุทธิ์หรรษา 
นางสาววนัสนันท์ นุชนารถ 

โทรศัพท์ : 055-721878 โทรศัพท์ : 055-721878 
E-mail :  phatchanapha@hotmail.com E-mail :  phatchanapha@hotmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

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

2. การให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  สาขาวิชานาฏศิลป์คือศาสตร์หนึ่งของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่เผยแพร่วัฒนธรรมสู่ระดับชาติ  นานาชาติ  ฉะนั้น ถือว่าเป็นจุดแข็งของการ
ให้บริการทางวิชาการระดับคณะ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - 
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กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 18 
ตัวบ่งชี้ที่ 18.1   

ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในด้ำนต่ำง ๆ 
ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์กำรประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได ้1 ข้อ ปฏิบัติได ้2 ข้อ ปฏิบัติได ้3 ข้อ ปฏิบัติได ้4-5 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

1.   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
จัดโครงการที่สร้างค่านิยมที่ดีงาม ในการส่งเสริม
การรักการอ่านให้กับนักเรียน นักศึกษา และครู
อาจารย์โดยบรรจุไว้ใน แผนการชี้น า ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคม ประจ าปีการศึกษา 2556 และ
จัดให้มีกิจกรรมที่ชี้น าให้ตระหนักถึงคุณค่าของ
นิสัยรักการอ่าน 

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี และมีการวางแผนด าเนินการตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 

กำรวำงแผนกำรท ำงำน ( P ) 
1 มีแผนการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา

ของสังคม ประจ าปีการศึกษา 2556 ที่ ได้ระบุ 
โครงการ การบริการวิช าการแก่ สั งคมด้ าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้เป็น
โครงการชี้น าป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม
ภายในสถาบันไว้  โดยมีการวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม (มส. 18.1-1-1, มส. 18.1-1-2 และมส. 
18.1-1-3) 

 กำรด ำเนินงำน ( D ) 
1. ด าเนินการจัดโครงการการบริการวิชาการ

แก่สังคมด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ โดยมีกิจกรรมในโครงการดังนี้ (มส.18.1-
1-4) 

1.1 กิจกรรมรูปรอยลีลาภาษาการอ่าน 
1.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
1.3 กิ จก รรม ก ารจั ด ก า รค วาม รู้ เรื่ อ ง
ประสบการณ์การจัดการห้องสมุดโรงเรียน 
1.4 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นจาก
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 

มส. 18.1-1-1 แผนการชี้น า 
ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคม ประจ าปี
การศึกษา 2556 

มส. 18.1-1-2 แผนปฏิบัติ
งาน/โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

มส. 18.1-1-3  สรุปโครงการ/
กิจกรรม การบริการ
วิชาการแก่สังคมดา้น
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ปี 
2556 

มส. 18.1-1-5 สรุปโครงการ/
กิจกรรม(เอกสาร
เดียวกับ มส. 18.1-1-4)   

มส.18.1-1-6 สรุปโครงการ/
กิจกรรม(เอกสาร
เดียวกับ มส. 18.1-1-4)   

มส.18.1-1-7 เว็บไซต์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์           
http://huso.kpru. 
ac.th/ 
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1.5 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 กำรประเมินผล ( C ) 
1. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม ( 18.1-1-5 ) 
2. สรุป ผลและท ารายงานสรุปผลการ

ด าเนินงาน (มส.18.1-1-6) 
        กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน ( A ) 

1. มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ/    
กิจกรรมโครงการการบริการวิชาการแก่สังคมด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์โดยผ่าน
เว็บไซต์ของคณะฯ (มส.18.1-1-7) 

2. น าเสนอต่อผู้บริหาร 

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

        ในการจัดโครงการ การบริการวิชาการแก่
สังคมด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ได้มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการ (มส. 18.1-2-1) ตามแผนการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม  ในรูปแบบ 3 มิติ ดังนี้ 

1. มิติด้านความพงึพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. มิติด้านความรู ้เข้าใจ 
3. มิติด้านการน าความรู้ไปใช ้

โดยมีข้อเสนอแนะ จากผลการประเมิน
ความส าเร็จของโครงการ 2 ประเด็น ดังนี้ 

- ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอก
สถานที่ดว้ยการพาไปส ารวจรอบๆโรงเรียน 

-   ควรให้นักเรียนน าความรู้ที่ไดม้าท า
แผนผังความคิดเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ 
และเป็นการกระตุน้จินตนาการ   

จ าก ผ ล ก ารป ระ เมิ น  โค ร งก ารมี ก า ร
ด าเนินการที่บรรลุความส าเร็จตามแผนร้อยละ 
91.66 

มส. 18.1-2-1 รายงานสรุป
โครงการ การบริการ
วิชาการแก่สังคมดา้น
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
(เอกสารเดียวกับ           
มส.18.1-1-4)   

 

 3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อคนในสถาบัน 

ผลของการจัดโครงการ การบริการวิชาการ
แก่สังคมด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์พบว่าสร้างประโยชนแ์ละคุณค่าต่อนักศึกษา
และบุคลากรภายในคณะ ดังต่อไปนี้    

1. นักศึกษา นักเรียนและบุคคลในชุมชนหันมา
สนใจและรักการอ่านมากข้ึน 

2. สามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนกับ
วิชาอ่ืนๆ 

 มส. 18.1-3-1 รายงานสรุป
โครงการการบริการ
วิชาการแก่สังคมดา้น
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
(เอกสารเดียวกับ มส. 
18.1-1-4)   
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3. อาจารย์ และนักศึกษาน าความรู้ที่ ได้ไป
พัฒนาห้องสมุด 

4. นักศึกษาตระหนักเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (มส. 18.1-3-1) 

 
 
 

 4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

หลังเสร็จสิ้นโครงการ การบริการวิชาการแก่
สังคมด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์มีการประเมินที่ เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสถาบัน ตามรายงานสรุปโครงการ ดังนี้ 

1. คณะฯ มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. คณะฯ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
ตรงตามเอกลักษณ์ คือ มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์
วัฒนธรรม 

มส. 18.1-4-1 รายงานสรุป
โครงการ การบริการ
วิชาการแก่สังคมดา้น
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
(เอกสารเดียวกับ มส. 
18.1-1-4)   

 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

- 
 

- 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

4 ข้อ 4 ข้อ คะแนน 5  4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

4 ข้อ 4 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี้ : นางสาวพัจนภา เพชรรัตน ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรเนินงำน:   

นางสาววนัสนันท์ นุชนารถ 

โทรศัพท์ : 055-721878 โทรศัพท์ : 055-721878 
E-mail :  phatchanapha@hotmail.com E-mail :  biomophic@hotmail.com 

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเน้นจุดเด่น เร่ือง มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม ทั้งมี
บุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมในด้านดังกล่าว และมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอใน
การจัดกิจกรรม ท าให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ทุกครั้งที่มีการจัดขึ้น  ทั้งนี้ในการจัดโครงการ การบริการวิชาการแก่สังคม
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นการส่งเสริมให้
ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และเกิดค่านิยมที่ดีงาม   

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
- ควรมีแนวทางเพื่อส่งเสริม/ ผลกัดันเพื่อให้โครงการดังกล่าวไดร้ับการยกย่องชมเชยในระดบัชาติต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ที่ 18    ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในด้ำนต่ำงๆ 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.2  ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 2 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ  

เกณฑ์กำรประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได ้1 ข้อ ปฏิบัติได ้2 ข้อ ปฏิบัติได ้3 ข้อ ปฏิบัติได ้4-5 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
โครงการชี้น า ป้องกันปัญหาสังคม  ภายนอก
สถาบัน  คือ โครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติ การ
คอมพิวเตอร์ดนตรีโปรแกรม Sibelius 6 ซึ่งมี
การด าเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ 

กำรวำงแผนกำรท ำงำน ( P ) 
1. มีแผนชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี
โปรแกรม Sibelius 6 (มส.18.2-1-1) 

3. ประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรม 
(มส. 18.2-1-2) 

4. จัดตั้งงบประมาณ เพื่อด าเนินกิจกรรมตาม
แผน 
กำรด ำเนินงำน ( D ) 

1. ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ดนตรีโปรแกรม  Sibelius 6 

กำรประเมินผล ( C ) 
1 . การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/  
กิจกรรม  
2. สรุป ผลและท าราย งาน ส รุป ผลการ
ด าเนินงาน (มส. 18.2-1-3)  

กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน ( A ) 
1. น าเสนอผลของโครงการต่อผู้บริหาร 
2. มีการเผยแพร่ผลงาน โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรีโปรแกรม Sibelius 
6 โดยผ่านเว็บไซต์ ของคณะฯ (มส. 18.2-1-4)  

มส. 18.2-1-1 แผนชีน้ า 
ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

มส. 18.2-1-2 เอกสาร
ประกอบการประชุม 

มส. 18.2-1-3 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการ โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ดนตรี
โปรแกรม Sibelius 6 

มส. 18.2-1-4 
http://huso.kpru.ac.th/ 
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
 

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ดนตรีโปรแกรม Sibelius 6 ได้มี

(มส .18.2-2-1) ราย งานผล
การด า เนิ น โค รงก าร
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การติดตามประเมินผลความส าเร็จของโครงการ
ตามตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จและประสิทธิผล
ของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ตามพันธ
กิจ 3 มิติ ดังนี้ 

1. มิ ติ ด้ า น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย 
2. มิติด้านความรู้ เข้าใจ 
3. มิติด้านการน าความรู้ไปใช้ 
จากผลการส ารวจพ บ ว่ าผู้ เข้ า ร่ วม

โครงการมีการบรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 (มส.
18.2-2-1) 

อบ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ด น ต รี
โปรแกรม Sibelius 6 

 3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชน 

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ดนตรีโปรแกรม Sibelius 6 เป็น โครงการที่ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและวิชาชีพ
ให้แก่คนภายในชุมชน ดังนี้ 

- ครู อาจารย์ดนตรี และผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจทักษะและประสบการณ์ตรง 
ในการปฏิบัติการใช้โปรแกรม Sibelius 6  

- ครู อาจารย์ ผู้เข้าร่วม สามารถน าความรู้ที่
ได้ไปใช้ประโยชน์ ในการจัดท าโน้ตและสกอร์
เพลง เรียบเรียงเสียงประสานในวงดนตรีประเภท
ต่างๆ (มส. 18.2-3-1) 

มส. 18.2-3-1 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ดนตรี
โปรแกรม Sibelius 6 

 4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
หรือสังคม 

      หลั งจาก เส ร็จสิ้ น  โครงการอบรม เชิ ง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรีโปรแกรม Sibelius 
6 ทางคณะกรรมการผู้ด าเนินโครงการ ได้สรุป
ประเมิน ประโยชน์ หรือ ผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม โดย มีการสรุป
ประเด็นส าคัญถึงผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นดังนี้ 

- ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านดนตรี 

- ส่งเสริมคนในชุมชนมีเข้มแข็งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพดนตรี  

- ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูผู้สอนดนตรีใน
ชุมชนมีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ดนตรี  (มส. 
18.2-4-1) 

มส. 18.2-4-1 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ดนตรี
โปรแกรม Sibelius 6 

 

 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

- - 
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กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

4 ข้อ 4 ข้อ คะแนน 5  4 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

4 ข้อ 4 ข้อ คะแนน 5   

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี้ : นางสาวพัจนภา เพชรรัตน ์  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   
นางสาววนัสนันท์ นุชนารถ นางสาวชาลสิา ศิริธรรมเกตุ  

โทรศัพท์ : 055-721878 โทรศัพท์ :  055-721878 
E-mail :  phatchanapha@hotmail.com E-mail :  biomophic@hotmail.com 

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสาขาวิชาที่มีเป็นจุดแข็งด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อ
ชี้น าและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่สังคม ชุมชนภายนอกด้านวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีแผนการชี้น า 
ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคม อย่างชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 6  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1        ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้    กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนิน 1 ข้อ มีการด าเนิน 2 ข้อ มีการด าเนิน 3 ข้อ มีการด าเนิน 4 ข้อ มีการด าเนิน 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 มีระบบและกลไกการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

คณะมนุษยศาสตร์ฯมีระบบและกลไกใน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. มี การแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการฝ่ าย
กิจการนั กศึ กษ า บริการวิช าการ และ
ศิลปวัฒนธรรม เพื่ อรับผิดชอบส่ งเสริม 
สนับสนุนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (มส.6.1-1-1) 

2.คณะมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2556 ซึ่งมีการก าหนดประเด็น 
เป้าประสงค์และกลยุทธในการด าเนินการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒน์ธรรมและมีการบรรจุ
แผนงานโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไว้ (มส.6.1-1-2) 

โดยในการด าเนินโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 
2556 คณะฯได้ด าเนินการตามกระบวนการ
PDCA ดังนี้ 
P ได้จัดท าแผนงานโครงการกิจกรรมพร้อม
ทั้งมีผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนของโครงการ
กิจกรรม 
D ด าเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผน  
C หลังเสร็จสิ้นโครงการกิจกรรมได้ท าการ
ส ารวจประเมินผลการจัดโครงการกิจกรรม 
A ได้สรุป เป็นรูป เล่มพร้อมน า เสนอต่ อ
ผู้บริหารต่อไป ในแต่ละโครงการ 
โครงการดังกล่าวที่ได้ด าเนินการ มีดังนี้ 
1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเป็น
ไทย(มส. 6.1-1-3) 
2. โครงการวันส าคัญทางประเพณี และ
เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บ ศาสน า (กิ จกรรม ไหว้ค รู 
กิจกรรมท าบุญตักบาตร และลอยกระทง) 
(มส. 6.1-1-4) 

มส. 6.1-1-1 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่023/2556 
เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา บริการวิชาการ
และศิลปวฒันธรรม 

มส. 6.1-1-2 แผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 
2556 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

มส. 6.1-1-3 เอกสารสรุป
โครงการส่งเสริมสนบัสนุน
การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นไทย 

มส. 6.1-1-4  
   กิจกรรมไหว้ครู 
มส. 6.1-1-5 เอกสารสรุป

โครงการการอบรม
นาฏศิลป์ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

มส. 6.1-1-6 รายละเอียด
โครงการ/ภาพกิจกรรม
ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางดา้น
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
กลุ่มแกนน าในประเทศ
และต่างประเทศ 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
3. การอบรมนาฏศิลป์ ส าหรับ เด็กและ
เยาวชน(มส. 6.1-1-5) 
4. โครงการ/กิจกรรมส่ งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมกับกลุ่มแกนน าในประเทศและ
ต่างประเทศ(มส. 6.1-1-6) 

 2 มีการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

คณ ะมนุษยศาสตร์ฯ  ได้ มี การส่ ง เสริม
สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนใน
ด้านการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2556กับ
โครงการกิจกรรมที่ได้ด าเนินการดังนี้  
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและ
กลวิธีระบายสีอะคริลิคบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาภาพหุ่นนิ่ง 
(มส. 6.1-2-1) 
2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยส าหรับ
เยาวชนบู รณาการกับรายวิชาลักษณ ะ
ภาษาไทยและวิช าการถ่ ายทอดสาระ
ภาษาไทย (มส. 6.1-2-2)  
3. โครงการวันตรุษจีน บูรณาการกับรายวิชา
วัฒนธรรมจีน(มส. 6.1-2-3)  
4. โครงการแข่งขันแสดงละครเกี่ยวกับ
คริสต์มาส ปี 2556 บูรณาการกับการเรียน
การสอนรายวิชาภูมิหลังและวัฒนธรรมของ
ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ(มส. 6.1-2-4) 
5 . โค ร งก า รค่ า ย เย า วช น รุ่ น ให ม่  รั ก
ประชาธิปไตย เข้าใจอาเซียน บูรณาการกับ
รายวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองไทย (มส. 6.1-2-5) 
6. กิจกรรมแข่งขันประกวดกระทงระดับ
คณะ บูรณาการกับรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น
(มส. 6.1-2-6) 

ม ส .6.1-2-1 เอ ก ส า รส รุ ป
โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการเทคนิคและกลวิธี
ระบายสีอะคริลิค และมคอ.
3 วิชาภาพหุ่นนิ่ง 

มส . 6.1-2-2 เอกสารสรุป
โครงการพัฒ นาทั กษะ
ภาษาไทยส าหรับเยาวชน 
จั ด โด ย โป รแ ก รม วิ ช า
ภาษาไทย และมคอ. 3
รายวิชาลักษณะภาษาไทย
และวิ ช าการถ่ ายท อด
สาระภาษาไทย 

มส . 6.1-2-3 เอกสารสรุป
โครงการวันตรุษจีนและ
มคอ.3 รายวิชาวัฒนธรรม
จีน 

มส. 6.1-2-4 เอกสารสรุป
โครงการค่ายแข่งขันแสดง
ละครเก่ียวกับคริสต์มาส 
ปี 2556 และมคอ.3 
รายวิชาภูมิหลงัและ
วัฒนธรรมของประเทศที่
ใช้ภาษาอังกฤษ 

มส. 6.1-2-5 เอกสารสรุป
โครงการค่ายเยาวชนรุ่น
ใหม่ รักประชาธิปไตย 
เข้าใจอาเซียนและมคอ.3 
รายวิชาความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองไทย 

มส. 6.1-2-6 กิจกรรมแข่งขัน
ประกวดกระทงระดบั
คณะ และ มคอ.3 
รายวิชาภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือ

การบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒ นธรรมต่ อ
สาธารณชน 

   ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
ได้จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้แต่ละโปรแกรมวิชา ได้
ด าเนินการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน โดยมีการเผยแพร่ผลการด าเนิน
โครงการผ่านทางสื่อต่าง ดังนี้ 

  1.เว็บไซด์ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ (มส. 
6.1-3-1) และของแต่ละโปรแกรมวิชาอาทิ 
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์, โปรแกรมวิชารปศ., 
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม , โปรแกรม
วิชานิติศาสตร์, โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ, 
โปรแกรมวิชาภาษาจีนและโปรแกรมวิชา
ภาษาไทย 

2.เฟซบุ๊คของคณะมนุษยศาสตร์ฯ (มส. 
6.1-3-2)  และของแต่ละโปรแกรมวิชา อาทิ 
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์, โปรแกรมวิชารปศ., 
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม, โปรแกรม
วิชานิติศาสตร์,  เป็นต้น 

3. จดหมายข่าวของคณะมนุษยศาสตร์ฯ  
(มส. 6.1-3-3)   
     นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ยัง ได้
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมกับกลุ่มแกนน าในประเทศและ
ต่างประเทศ(มส. 6.1-3-4) 
 

มส.6.1-3-1 หน้าเว็บไซด์ของ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ และ
ของแต่ละโปรแกรมวิชา
อาทิ โปรแกรมวิชาวิจิตร
ศิลป์, โปรแกรมวิชารปศ., 
โปรแกรมวิชาการพัฒนา
สั งค ม , โป รแ กรม วิ ช า
นิติศาสตร์, โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ, โปรแกรม
วิ ช า ภ า ษ า จี น  แ ล ะ 
โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

มส.6.1-3-2 หน้าเฟสบุ๊คของ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ และ
ของแต่ละโปรแกรมวิชา 
อาทิ โปรแกรมวิชาวิจิตร
ศิลป์, โปรแกรมวิชารปศ., 
โปรแกรมวิชาการพัฒนา
สั งคม , โป รแกรมวิ ช า
นิติศาสตร์,  เป็นต้น 

มส.6.1-3-3 เอกสารจดหมาย
ข่าวคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

ม ส .6.1-3-4 ร า ย ล ะ เอี ย ด
โครงการ/ภาพกิจกรรม
ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ความ ร่วมมื อท างด้ าน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
กลุ่มแกนน าในประเทศ
และต่างประเทศ  

 4 มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการงานด้าน
ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

ภายหลังการจัดโครงการ/กิจกรรม ด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้มีการบูร
ณาการกับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2556 ได้มีการประเมินผลของการบูรณาใน
ทุกโครงการ/ กิจกรรมที่จัดขึ้น 
 

ม ส . 6.1-4-1เอ ก ส ารส รุ ป
โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ปฏิบั ติ การเทคนิคและ
กลวิธีระบายสีอะคริลิค 
และมคอ. 3 วิชาภาพหุ่น
นิ่ง (เอกสารเดียวกันกับ 
มส. 6.1-2-1) 

มส . 6.1-4-2 เอกสารส รุป
โครงการพัฒ นาทั กษะ
ภาษาไทยส าหรับเยาวชน 
จั ด โด ย โป รแ ก รม วิ ช า
ภาษาไทย และมคอ. 3
รายวิชาลักษณะภาษาไทย
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
และวิ ช าการถ่ ายท อด
สาระภาษาไทย (เอกสาร
เดียวกันกับ มส.6.1-2-2 ) 

ม ส .6.1-4-3 เอ ก ส า รส รุ ป
โครงการวันตรุษจีน และ
มคอ.3 รายวิชาวัฒนธรรม
จีน (เอกสารเดียวกันกับ 
มส. 6.1-2-3 ) 

มส . 6.1-4-4 เอกส ารส รุป
โครงการค่ายแข่งขันแสดง
ละครเกี่ยวกับคริสต์มาส 
ปี  2 5 5 6  แ ล ะ ม ค อ .3 
ร า ย วิ ช าภู มิ ห ลั ง แ ล ะ
วัฒนธรรมของประเทศที่
ใช้ภาษาอังกฤษ  (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 6.1-2-4) 

มส . 6.1-4-5 เอกส ารส รุป
โครงการค่ายเยาวชนรุ่น
ใหม่  รักประชาธิป ไตย 
เข้าใจอาเซียนและมคอ.3 
รายวิชาความรู้พื้ นฐาน
เกี่ ย วกั บ การเมื อ งการ
ปกครองไทย  (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 6.1-2-5) 

มส . 6.1-4-6 ใบ งาน /  ผ ล
คะแนนใน รายวิชาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 5 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม มีการน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมต่างๆ และ
น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ  2556 มาเป็ นข้อมู ลจัดท า
แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2557(มส.6.1-5-1) 

มส .6.1-5-1 แผน การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ป ระจ าปี งบ ป ระม าณ 
2557  

 6 มี ก า รก าห น ด ห รือ ส ร้ า ง
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
สร้างมาตรฐานคุณภาพด้ านศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับโดยการส่งเสริมให้
บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมเผยแพร่ผลงาน
ในระดับชาติ ดังนี้ 

1. โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ฯ ได้ส่งเสริม

มส.6.1-6-1 เอกสารหนังสือ
เชิญร่วมแสดงผลงานของ
โครงการศิลปะนิพนธ์ยอด
เยี่ยม ปี2557 

 
ม ส .6.1-6-2 ร า ย ล ะ เอี ย ด
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ให้นักศึกษาในโปรแกรมวิชาเข้าร่วมกิจกรรม
และเผยแพร่ผลงานในโครงการนิทรรศการ
ศิลปะนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี2557 โดยเป็น
โครงการที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ซึ่งจัด
ขึ้นร่วมกับสถาบันการศึกษาศิลปะ 30 แห่ง
ทั่วประเทศ และโปรแกรมวิชาฯ ได้รับเชิญให้
ส่งผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาเข้าร่วม
แสดงในครั้งนี้ (มส.6.1-6-1)  

2.ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ ฯ  ได้ ด า เนิ น
โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับกลุ่ม
แกนน าในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี
การศึกษา 2556 ได้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย (มส.
6.1-6-2) 
    นอกจากนี้  คณ ะยังมี โครงการความ
ร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และ
สั ง ค ม ศ าส ต ร์ กั บ ศู น ย์ จ ริ ย ศึ ก ษ า  ส ธ 
ก าแพงเพชร จัดตั้ งชุมนุมนาฏศิลป์และ
ด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2542 
จนถึงปัจจุบัน  รวมถึงการมีบุคลากรที่ มี
ความรู้ความสามารถในด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาว
ลักษณ์   ใจวิสุทธิ์หรรษา ที่ประดิษฐ์และ
คิดค้นระบ าชากังราวซึ่งได้รับการรับรอง
มาตรฐานในระดับชาติ (มส.6.1-6-3 และ 
มส.6.1-6-4) 

โครงการ/ภาพกิจกรรม
ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ความ ร่วมมื อท างด้ าน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
กลุ่มแกนน าในประเทศ
และต่างประเทศ (เอกสาร
เดียวกันกับ มส.6.1-3-4) 

ม ส .6.1-6-3 ร า ย ง า น ก า ร
ด าเนิน โครงการชุมนุ ม
นาฏศิป์ศูนย์จริยศึกษา 
สธ.ก าแพงเพชร 

มส.6.1-6-4 เอกสารและเทป
วิดิทัศน์ระบ าชากังราว 

 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ คะแนน 5  6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

6 ข้อ 6 ข้อ คะแนน 5   

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 
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ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี้ : นางสาวพัจนภา เพชรรัตน ์  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   
อ.วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ 
 

โทรศัพท์ : 055-721878 โทรศัพท์ :  088-5462219 
E-mail :  phatchanapha@hotmail.com E-mail :  osmobile1@hotmail.com 

 
จุดแข็ง / แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่คิดค้นประดิษฐ์ท่าร าระบ าชา
กังราวซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับชาติ และยังมีการน าผลงานทั้งด้านศิลปะ การแสดงและดนตรีไปเผยแพร่ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
จุดที่ควรพัฒนำ / ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
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ตัวบ่งชี้พื้นฐำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์

เกณฑ์กำรประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได ้1 ข้อ ปฏิบัติได ้2 ข้อ ปฏิบัติได ้3 ข้อ ปฏิบัติได ้4 ข้อ ปฏิบัติได ้5 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบกลไกใน
การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 
 
กำรวำงแผนกำรท ำงำน (P) 

1.การแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการ 
นักศึกษา บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
ระดับคณะ (มส. 10-1-1) 

        2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ   
ประจ าปีงบประมาณ 2556  และโครงการ/กิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยก าหนดให้
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นหนึ่งใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนฯ (มส. 10-1-2) 
 
กำรด ำเนินงำน (D) 
มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้แก่  

1. โครงการวันส าคัญทางประเพณีและ 
เกี่ยวเนื่องกับศาสนาเช่น กิจกรรมไหว้ครู และ
กิจกรรมท าบุญตักบาตร กิจกรรมวันลอยกระทง 
(มส.10-1-3) 

2. การอบรมนาฏศิลป์ส าหรับเด็กและ 
เยาวชน (มส.10-1-4) 
 
กำรประเมินผล(C) 
     ส รุป ผลและจั ดท าราย งาน /สรุป ผลการ
ด าเนินงาน (มส.10-1-5 และ มส.10-1-6) 
 
ปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำน(A) 
มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมเพื่อน าผลการ

มส. 10-1-1 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ 023/2556 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา บริการ
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

มส. 10-1-2 แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2556  

มส. 10-1-3 เอกสารสรุป
โครงการวันส าคัญทาง
ประเพณีและเก่ียวเนื่องกับ
ศาสนา 

มส. 10-1-4 เอกสารสรุป
โครงการอบรมนาฏศิลป์
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

มส. 10-1-5 เอกสารสรุป
โครงการวันส าคัญทาง
ประเพณีและเก่ียวเนื่องกับ
ศาสนา(เอกสารเดียวกับ
เอกสารมส. 10-1-3) 

มส. 10-1-6 เอกสารสรุป
โครงการอบรมนาฏศิลป์
ส าหรับเด็กและเยาวชน 
(เอกสารเดียวกับเอกสาร 
มส.10-1-4) 

มส. 10-1-7 ภาพถ่ายการ
ประชุมคณะกรรมการฝา่ย
กิจการนักศึกษา บริการ
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
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มี ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

ประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษา
ถัดไป(มส. 10-1-7) 

 

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการสรุป
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2556 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งมีการก าหนด
ตัวชี้วัด ไว้และได้ด าเนินการบรรลุเป้าหมายในทุก
ตัวชี้วัด (มส. 10-2-1) 
    นอกจากนี้  มีการประเมินผลการด าเนินงานใน
แต่ละโครงการที่จัดขึ้น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (มส. 
10-2-2 และ มส. 10-2-3) 

มส. 10-2-1 เอกสารรายงาน
การประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2556 

มส. 10-2-2 เอกสารสรุป
โครงการวันส าคัญทาง
ประเพณีและเก่ียวเนื่องกับ
ศาสนา (เอกสารเดียวกับ 
มส.10-1-3) 

มส. 10-2-3 เอกสารสรุป
โครงการอบรมนาฏศิลป์
ส าหรับเด็กและเยาวชน 
(เอกสารเดียวกับ มส.10-
1-4)  

 3 มีการด าเนินงานสม่ าเสมอ
อย่างต่อเนื่อง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการ
ด า เนิ น งานด้ านศิ ลป ะและวัฒ นธรรมอย่ า ง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  มีการปรับปรุงพัฒนางาน
ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการจัดท าแผนการปฏิบัติราชการและ
ด าเนินตามโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่องทุกปี 
(มส.10-3-1) เช่น 
1. โครงการวันส าคัญทางประเพณีและเก่ียวเนื่อง

กับศาสนา เช่น กิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรม
ท าบุญตักบาตรกิจกรรมวันลอยกระทง 

2. โครงการอบรมนาฏศิลป์ส าหรับ เด็กและ
เยาวชน 

มส. 10-3-1 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ 2555 และ
แผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2556  

 

 4 เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อชุมชนภายใน /
ภายนอก 

โครงการ/กิจกรรมในด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้
จัดขึ้นในปีการศึกษา 2556 ในแต่ละโครงการ ได้มี
การประเมินผลในแบบ 3 มิติ โดยโครงการที่ได้จัด
ขึ้นมีทั้งที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าทั้งภายใน
และภายนอก ดังนี้ 
ภำยใน (มส. 10-4-1) 
โครงการวันส าคัญทางประเพณีและ 
เกี่ยวเนื่องกับศาสนา เช่น กิจกรรมไหว้ครู และ
กิจกรรมท าบุญตักบาตรกิจกรรมวันลอยกระทง 

มส. 10-4-1 เอกสารสรุป
โครงการวันส าคัญทาง
ประเพณีและเก่ียวเนื่องกับ
ศาสนา (เอกสารเดียวกับ    
มส.10-1-3) 

มส. 10-4-2 เอกสารสรุป
โครงการอบรมนาฏศิลป์
ส าหรับเด็กและเยาวชน
(เอกสารเดียวกับ มส.10-1-4) 
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ภำยนอก 
โครงการอบรมนาฏศิลป์ส าหรับเด็กและเยาวชน 
(มส. 10-4-2) 

 
 

 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติ
และนานาชาต ิ

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการ
ด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับการยก
ย่องในระดับชาติ และนานาชาติ ดังนี้ 

1. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศึกษาดู
งานในต่างแดน ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้น า
นาฏศิลป์ ไทยไปเผยแพร่และได้ลงนามความ
ร่วมมือ MOU พร้อมทั้ งได้รับการยกย่อง จาก
Padjadjaran University ประเทศอินโดนีเซีย 
(มส. 10-5-1) 

มส. 10-5-1 เอกสาร MOU 
และเอกสารการยกย่อง จาก 
Padjadjaran University 
ประเทศอินโดนีเซีย 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน   5  5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน   5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้:นางสาวพจันภา  เพชรรัตน ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / นายวัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ, นายธีระพล   
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : วรปรีชาพนัธ์, นางสาววาสนา  มศีิลป์, 
                                   นางสาวทิพย์วรรณ  สสีัน และ 
                                   นายพนสั  เพ็งเลิก                    

โทรศัพท์ : 055-721878 โทรศัพท์ : 088-5462219 
E-mail :  phatchanapha@gmail.com E-mail : watcharat41@gmail.com 

 
จุดแข็ง / แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. คณะฯ มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพันธกิจก้านงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และ
บุคลากรและนักศึกษาในคณะฯ มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ เป็นอย่างดี 
 
จุดที่ควรพัฒนำ / ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - 
วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 11  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ ์

เกณฑ์กำรประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได ้1 ข้อ ปฏิบัติได ้2 ข้อ ปฏิบัติได ้3 ข้อ ปฏิบัติได ้4 ข้อ ปฏิบัติได ้5 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 การมีส่วนร่วมของบุคลากร
สถาบนัที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุนของ
คณ ะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  มี
วัฒนธรรมที่ดีของการอยู่ร่วมกัน โดยเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะทุก
ครั้ง ในการวางแผนงาน ด าเนินงาน และมี
กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน อาทิ 
1. กิจกรรมตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่คณะ
มนุษยศาสตร์ 
2. กิจกรรมพบปะสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ฯ 
3. กิจกรรมเกษียณอายุราชการของบุคลากร  
4. การประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ า
คณะฯ (มส.11-1-1) 

มส. 11-1-1 ภาพกิจกรรมตัก
บาตรในวนัขึ้นปีใหม่คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ, ภาพ
กิจกรรมพบปะสังสรรค์วัน
ขึ้นปีใหม่คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ, ภาพ
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ
ของบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ, ภาพการ
ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์
ประจ าคณะฯ 

 2 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัย
ของอาคารสถานที่ สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
จัดการสิ่ งแวดล้อมภายนอกอาคาร และ
ภายในอาคารสถานที่ให้สะอาด และมีการ
ตกแต่งสถานที่ให้สวยงามอย่างมีคุณค่าทาง
สุนทรีย์ด้วยผลงานศิลปะ อาทิ ประติมากรรม
ประดับสวน เป็นต้น  
(มส. 11-2-1)  

มส. 11-2-1 เอกสารภาพ
บริเวณภายนอกอาคารคณะ
มนุษยศาสตร์ ลานกิจกรรม
หน้าอาคารคณะฯ อาคาร
ดนตรี อาคารศิลปะ 

 3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้
สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
ปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงาม
กลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจ าอาคารสถานที่
ของส านักฯ เป็นคนก ากับดูแล (มส. 11-3-1) 

มส. 11-3-1 เอกสารเดียวกัน
กับ มส. 11-2-1 

 

 4 การจัดให้มีพื้นทีแ่ละกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรอยา่ง
สม่ าเสมอ 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
พื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอเช่น 
ลานกิจกรรมหน้าอาคารคณะฯ (ลานพิกุล) 

มส. 11-4-1 เอกสารภาพถ่าย
ลานกิจกรรมหน้าอาคาร
คณะฯ (ลานพิกุล) อาคาร
ดนตรี อาคารศิลปะ ห้อง
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อาคารดนตรี อาคารศิลปะ ห้องนาฏศิลป์ โดย
มีการจัดกิจกรรมอยู่อย่างสม่ าเสมอ เช่น การ
จัดนิทรรศการทางด้านศิลปะ กิจกรรมไหว้ครู 
และอบรมนาฏศิลป์ส าหรับเยาวชน เป็นต้น 
และประดับตกแต่ง ด้วยประติมากรรม เช่น 
พระพิฆเนศ ประติมากรรมประยุกต์ เป็นต้น 
(มส.11-4-1) 

นาฏศิลป์ และภาพการจัด
กิจกรรม 

 5 ระดบัความพึงพอใจของบคุลากร
และนักศึกษาที่เกี่ยวกบัประเดน็ 1-
4 ไม่ต่ ากวา่  3.51  จากคะแนน
เต็ม 5  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
ส ารวจความพึ งพอใจของบุ คลากรและ
นักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า มีการส ารวจ
ระดั บ ความพึ งพอ ใจของบุ คล ากรและ
นั กศึ กษ าที่ มี ต่ อสุ นท รียภ าพ ในมิ ติ ท าง
ศิลปวัฒนธรรม ผลการประเมินพบว่าอยู่ใน
ระดับพอใจมาก 3.83 คิดเป็นร้อยละ 77 (มส. 
11-5-1) 

มส. 11-5-1 เอกสารสรุปผล
การประเมินความพงึพอใจ
การพัฒนาสุนทรียภาพมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรประจ าปี
การศึกษา 2556 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน   5  5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน   5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้:นางสาวพจันภา  เพชรรัตน ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / นายวัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ, นายธีระพล   
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : วรปรีชาพนัธ์, นางสาววาสนา  มศีิลป์, 
                                   นางสาวทิพย์วรรณ  สสีัน และ 
                                   นายพนสั  เพ็งเลิก                    

โทรศัพท์ : 055-721878 โทรศัพท์ : 088-5462219 
E-mail :  phatchanapha@gmail.com E-mail : watcharat41@gmail.com 

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 คณะฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทัง้สายสอนและสายสนบัสนุนมีสว่นร่วมในการวางแผน ด าเนนิงานในทุกกิจกรรม 
ตลอดจนมีการปรบัแต่งภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน 
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องค์ประกอบที่ 7  กำรบริหำรและกำรจัดกำร  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่7.1 ภำวะผู้น ำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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

2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 สภาสถาบันปฏิบัติหนา้ที่
ตามที่กฎหมายก าหนด
ครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดล่วงหนา้ 

     คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ แล ะสั งคม ศาสตร์  มี
คณะกรรมการประจ าคณะฯ มีหน้าที่ก ากับดูแล 
และก าหนดนโยบายให้แก่คณะฯ ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติของมหาวิทาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มาตรา 41 และข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ ได้
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ (มส. 7.1-1-1) 
    1. วางน โยบ ายและก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย 
    2. พัฒนาติดตามและตรวจสอบระบบการ
ประกันคุณภาพคณะตลอดจนควบคุมมาตรฐาน
การศึกษาของคณะ 
    3. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    4. พิจารณาหลักสูตรของคณะเพื่อน าเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย 
    5. วางระเบียบและข้อบั งคับที่ เกี่ยวกับการ
บริหารและด าเนินการของคณะตามที่สภามาหา
วิทยาลัยมอบหมาย 
    6. พิจารณาการขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์ประจ าคณะ 
    7. แต่งตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อด าเนินการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
    8. ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 

 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของคณะหรือ
ตามที่อธิการบดีมอบหมาย  

 
 ทั้งนี้คณะกรรมการประจ าคณะได้ประเมินผล

มส.7.1-1-1 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชรว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าคณะ 
พ.ศ. 2547 

มส. 7.1-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะคร้ังที่ 1/2557 

มส. 7.1-1-3 สรุปผลประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยการประเมิน
ตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
2556 

มส. 7.1-1-4 สรุปผลการ
ด าเนินงานตามอ านาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 

มส. 7.1-1-5 ค าสั่งสภา
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชรที่ 028/2556 
เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2556 และค าสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรที่ 002/2557 
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การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะโดย
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้า ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 
มีนาคม 2557 (มส. 7.1-1-2) (มส.7.1-1-3 ถึง 
มส.7.1-1-5) 

 
 ทั้งนี้ กรรมการประจ าคณะมีความเข้าใจบทบาท

หน้าที่ของตนเองโดยดูได้จากผลการประเมินตนเอง
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่ง
มีคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมาก 
(มส.7.1-1-6) 

อนึ่ ง คณะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะในรอบปีการศึกษา 2556 (มิ.ย.2556- 
ก.ค. 2557) มีการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ดังนี้ (มส. 7.1-1-7) 

1) ประชุม ครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 
2556  

2) ป ระ ชุ ม  ค รั้ ง ที่  3 /2 5 5 6  วั น ศุ ก ร์ ที่  1 
พฤศจิกายน 2556 

3) ประชุม ครั้งที่ 1/2557 วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม  
2557 

4 ) ป ระชุ ม  ครั้ งที่  2 /2557 วั น จั น ท ร์ที่  2 
มิถุนายน 2557 

5) ประชุม ครั้งที่  3/2557 วันพฤหัสบดีที่  3 
กรกฎาคม 2557 

นอกจากนี้ คณะยังมีการคณะกรรมการบริหาร
คณะ ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้า
ส านักงานคณบดี ประธานโปรแกรมวิชา หัวหน้า
กลุ่มวิชา และหัวหน้าศูนย์ต่างๆ เพื่อร่วมบริหาร
จัดการคณะ โดยในรอบปีการศึกษา 2555 มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ดังนี้ (มส. 7.1-
1-8) 

1) ประชุมคร้ังที่ 2/2556 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 
2556 

2) ประชุม ครั้งที่ 3/2556 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 
2556 

3) ประชุม ครั้ งที่  4/2556 วัน อังคารที่  19 
พฤศจิกายน 2556 

4) ประชุม ครั้งที่  1/2557 วันพฤหัสบดีที่  9 
มกราคม 2557 

เร่ืองแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2556  

มส. 7.1-1-6 สรุปผลการ
บริหารงานของคณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์โดย
คณะกรรมการประจ าคณะ 

มส. 7.1-1-7 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ   

1) ประชุม คร้ังที่ 2/2556 
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556  
2) ประชุม คร้ังที่ 3/2556 วัน
ศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 
3) ประชุม คร้ังที่ 1/2557 วัน
จันทร์ที่ 3 มีนาคม  2557 
4) ประชุม คร้ังที่ 2/2557 วัน
จันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 
5) ประชุม คร้ังที่ 3/2557 วัน
พฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 
2557 
มส. 7.1-1-8 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ 
1) ประชุมคร้ังที่ 2/2556 วัน
อังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 
2) ประชุม คร้ังที่ 3/2556 วัน
พุธที่ 29 กรกฎาคม 2556 
3) ประชุม คร้ังที่ 4/2556 วัน
อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 
2556 
4) ประชุม คร้ังที่ 1/2557 วัน
พฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 

มส. 7.1-1-9 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะวาระพิเศษ 
1) ประชุม คร้ังที่ 1/2556 วัน
พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 
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มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะในวาระ
พิเศษ ดังนี้ (มส. 7.1-1-9) 

1) ประชุม ครั้งที่  1/2556 วันพฤหัสบดีที่  8 
สิงหาคม 2556 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกลูกจ้าง
ดีเด่นประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2555 

2) ประชุม  ครั้ งที่  2/2556 วันพฤหัสที่  22 
สิงหาคม 2556 เรื่อง การพิจารณาการคัดเลือกผู้
ได้รับรางวัลดี เด่น เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2555 

3) ประชุม ครั้ งที่  3/2556 วัน อังคารที่  27 
สิงหาคม 2556 เรื่อง การพิจารณาการจัดท า
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ เงินงบประมาณ พ.ศ. 
2557 

4) ป ระชุม  ครั้ งที่  4/2556 วัน อั งคารที่  3 
กันยายน 2556 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
โครงการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 

5) ประชุม ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 
2 5 5 7  เรื่ อ ง  ก า รท า ค ว าม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กับมหาวิทยาลัย
ในประเทศอินโดนีเซีย 

 

เร่ือง การพิจารณาคัดเลือก
ลูกจ้างดีเด่นประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2555 

2) ประชุม คร้ังที่ 2/2556 
วันพฤหัสที่ 22 สิงหาคม 
2556 เร่ือง การพิจารณา
การคัดเลือกผู้ได้รับรางวลั
ดีเด่นเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
พ.ศ. 2555 
3) ประชุม คร้ังที่ 3/2556 
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 
2556 เรื่อง การพิจารณา
การจัดท าแผนปฏบิัติงาน/
โครงการ เงินงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 
4) ประชุม คร้ังที่ 4/2556 
วันอังคารที่ 3 กันยายน 
2556 เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณโครงการบริการ
วิชาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
5) ประชุม คร้ังที่ 5/2556 
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 
2557 เรื่อง การท าความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร กับ
มหาวิทยาลยัในประเทศ
อินโดนีเซีย 

 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์ก าหนด
ทิศทางการด าเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยงั
บุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ ์มีการน า
ข้อมูลสารสนเทศเปน็ฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบนั 

ผู้บริหารในวาระปัจจุบันได้ด าเนินการจัดท า
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 (มส.7.1-2-1) 
โดยให้คณาจารย์ทุกคนมีบทบาทส าคัญและ มีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนา ก าหนด
นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานเพื่อให้
ภารกิจของคณะฯ บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ 
โดยก่อนที่จะน าแผนกลยุทธ์ เผยแพร่เพื่อน าไปสู่
การปฏิบัติ ได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งที่ 3/2556  เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2556 

มส. 7.1-2-1 แผนกลยุทธ์ 
2556-2560 

มส. 7.1-2-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะคร้ังที่ 3/2556 เมื่อวัน
พุธที่ 29 กรกฎาคม 2556 

มส. 7.1-2-3  บันทึกข้อความ
เผยแพร่แผนกลยุทธ์ ฉบับย่อ  

มส. 7.1-2-4 รายงานการ
ประชุมคณาจารย์คณะ
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(มส.7.1-2-2) และน าเสนอร่างต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556  

ในการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปยังบุคลากร 
ผู้บริหารมีวิธีการดังนี้ 

1) จัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ฉบับย่อแล้วแจกให้
บุคลากรทุกคน (มส. 7.1-2-3) 

2) น าเสนอในที่ประชุมคณาจารย์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน  
2556 (มส. 7.1-2-4) 

3) เผยแพร่แผนกลยุทธ์ผ่านเว็บไซต์ของคณะ 
(มส.7.1-2-5) 

4) ก าหนดให้ทุกโปรแกรมวิชา/กลุ่มวิชา/
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าโครงการงบประมาณ
ประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดย
คณะได้จัดท าเป็นคู่มือการจัดท างบประมาณ      
(มส. 7.1-2-6) และแบบฟอร์มแนบท้ายโครงการที่
ให้ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของ
คณะ (มส.7.1-2-7) 

ในส่วนของกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำน
ในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำ ผู้บริหารของคณะให้
ค ว าม ส า คั ญ กั บ เรื่ อ งดั งก ล่ า ว เป็ น อ ย่ า งยิ่ ง 
ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมได้แก่ 

1) ในขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 2556-
2560 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการจัดท า
โครงการงบประมาณประจ าปี ได้น าผลการประเมิน
ต่างๆของคณะ มาพิจารณาร่วมด้วย อาทิเช่น ผล
การประเมินแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2555 ผลติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานผู้บริหาร ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการประเมิน
โครงการในรอบปีที่ผ่านมา เป็นข้อมูลส าหรับการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน (มส. 7.1-2-8) 

2) ในการจัดท าแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ได้น าข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ เกี่ยวข้องมา
พิจารณาจัดท าแผนฯ ได้แก่  

     1.ข้อมูลสถานภาพบุคลากรปัจจุบัน 
     2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของบุคลากร 

(SWOT)  
     3.รายงานการศึกษาเร่ืองภาวะผู้น า 
     4. ผลส ารวจปัจจัยที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน

มุ่งมั่นต่อภารกิจของคณะ 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คร้ังที่ 2/2556 
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 
2556 

มส. 7.1-2-5 เว็บไซต์คณะฯ  
มส. 7.1-2-6 คู่มือการจัดท าแผน

งบประมาณ 
มส. 7.1-2-7 แบบฟอร์มแนบ

ท้ายโครงการที่ให้ระบปุระเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยทุธ์ และ
ตัวชี้วัดของคณะ 

มส. 7.1-2-8 เอกสาร
ประกอบการประชุมการจัดท า
แผนกลยุทธ์ ปี 2556-2560  

มส. 7.1-2-9 แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร  

มส. 7.1-2-10 รายงานการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ  

มส. 7.1-2-11 เว็บไซต์ของคณะ
และเว็บไซต์ของมหาวทิยาลัย 

 มส. 7.1-2-12 รายงานการวิจยั
ภาวะผูน้ าตามการรับรู้ของ
บุคลากรและความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
(หน้า 34-36) 

มส. 7.1-2-13 รายงานการวิจัย
ภาวะผูน้ าตามการรับรู้ของ
บุคลากรและความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
(หน้า 37-38) 

มส. 7.1-2-14 รายงานการวิจัย
ภาวะผูน้ าตามการรับรู้ของ
บุคลากรและความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
(หน้า 39-40) 

มส. 7.1-2-15 รายงานการวิจัย
ภาวะผูน้ าตามการรับรู้ของ
บุคลากรและความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
(หน้า 41-43) 
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      5. ผลส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร (มส. 7.1-2-9) 

3) น าข้อมูลสรุปการใช้จ่ ายเงินงบประมาณ
ติดตาม/ก ากับการด าเนินงานโครงการต่างๆ (มส7.1-2-10)  

4) ผู้บริหารน าข้อมูลสารสนเทศจากระบบ
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยช่วยในการตัดสินใจ ก ากับ
ติดตามดูแลผลการปฏิบัติงาน เช่น ฐานข้อมูลการวิจัย 
และฐานข้อมูล MIS เป็นต้น (มส. 7.1-2-11)  

ทั้งนี้จากผลการประเมินภาวะผู้น าตามการ
รับรู้ของบุคลากรต่อประเด็นด้านการมีวิสัยทัศน์ฯ มี
ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก (มส. 7.1-2-12) 

ด้านการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของสถาบัน ไปยั ง
บุ ค ล ากร มี ค่ า เฉลี่ ย  4 .55  อยู่ ใน ระดั บ ม าก         
(มส. 7.1-2-13) 

ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.40 
อยู่นระดับมาก (มส. 7.1-2-14) 

ด้านการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ใน
ระดับมาก (มส. 7.1-2.15) 

ด้านการบริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาล โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย  มี ค่ า เฉ ลี่ ย  4 .51  อยู่ ใน ระดั บ ม ากที่ สุ ด        
(มส. 7.1-2-16) 

มส. 7.1-2-16 รายงานการวิจัย
ภาวะผูน้ าตามการรับรู้ของ
บุคลากรและความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
(หน้า 44-47) 

 
 

 3 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งแผนการด าเนินงาน
กิจกรรมประกันคุณภาพ 
กิจกรรมต่างๆ แจ้งที่ประชุม 

   คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  มี การ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
      1) มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
9 เดือน และ 12 เดือน (มส. 7.1-3-1) 
     2) มีระบบการก ากับติดตามและการประเมินผล
การด าเนินงานตามโครงการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน (มส. 7.1-3-2)  
      3) มีระบบการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปี งบประมาณ โดยติ ดตามในที่ ประชุ ม        
(มส. 7.1-3-3) 

มส. 7.1-3-1(1) 
บันทึกข้อความ 

มส.7.1-3-1(2) 
เกณฑ์การประเมิน  

มส.7.1-3-1(3) 
ตารางก าหนดผู้รับผิดชอบ 

มส. 7.1-3-2  
บันทึกข้อความการติดตาม
การด าเนินงานโครงการถึง
ประธานโปรแกรมวิชา  

มส. 7.1-3-3 บั นทึ กข้อความ
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      4) มีระบบการก ากับติดตามและประเมินผล
แผนการบรหิารและพัฒนาบุคลากร (มส. 7.1-3-4) 
      5) มีระบบการก ากับติดตามและประเมินผล
แผนการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล (มส. 7.1-3-5) 
      6) มีระบบการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
บุคคล (มส. 7.1-3-6) 
     ในส่วนของกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนของ
คณะ ได้ด าเนินการผ่าน การประชุมคณาจารย์ของ
คณ ะฯ  คณ ะกรรม การบ ริ ห ารคณ ะฯ  และ
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อแจ้งผลการด าเนินงาน 
อาทิ เช่น  1) น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ประจ าคณะมนุษย์ฯ และผลการปฏิบัติงานของ
คณะมนุษย์ฯ โดยกรรมการประจ าคณะฯ ประจ าปี
การศึกษา 2555 
           2) รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการและวิจัย 
           3 ) ราย งาน ผล ก ารป ระ เมิ น ภ าย ใน 
ประจ าปีการศึกษา 2554-2555 ระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย  
           4) การพิ จารณารายงานการประเมินผล 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
(รอบ 9 เดือน)  
           5) การพิจารณา(ร่าง)การพิจารณาทบทวน
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2557 เพื่อ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2557 
          6) การพิ จารณ า (ร่าง) แผนการชี้ น า
ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นภายใน
สถาบันและภายนอกสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 
2557 และการพิจารณาโครงการชี้น าป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมในประเด็น ภายในสถาบันและ
ภายนอกสถาบันประจ าปีการศึกษา 2556 

7) การพิ จารณ าผลประเมินคุณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2555 และแผนการปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ 
          8) การพิจารณา (ร่าง) นโยบายและแนว
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

ติ ด ต า ม ก า ร ใช้ จ่ า ย เงิ น
งบประมาณ  

มส. 7.1-3-4 (1) ค าสั่ง
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา
บุคลากร 

มส.7.7-3-4(2) 
เกณฑ์การประเมินแผนพฒันา

บุคลากร 
มส.7.1-3-4(3) บันทึกข้อความ

การรายงานติดตามแผน 
มส.7.1-3-4(4) รายชื่อ

ผู้รับผิดชอบและคณะท างาน
ติดตาม ตรวจสอบ การ
ด าเนินงานตามโครงการและ
รายงานผลประเมิน 

มส. 7.1-3-5 แผนพฒันา
ตนเองเป็นรายบุคคล  บนัทึก
ข้อความน าส่งแผน, 
แบบฟอร์ม, บันทึกแจ้งแผน
ไปยังประธานโปรแกรมวิชา
บันทึกข้อความการติดตามผล
การปฏิบัติงาน 

มส. 7.1-3-6 บันทึกข้อความ 
A1, คู่มือและแนวปฏิบัติการ
ประเมิน A1,A2 

   (เอกสารเดียวกับ มส. 7.1-1-
6 และ มส. 7.1-1-7)  
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ, 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ  
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2556 
          9) การพิจารณารายงานการประเมินผล
แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2555 
         10) การพิจารณารายงานการประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุมคุณภาพภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) 
         11) การพิจารณาแผนการควบคุมคุณภาพ
ภายในประจ างบประมาณ พ.ศ. 2557 
         12) การพิจารณา  (ร่าง) ประกาศคณะ
มนุ ษ ย์ ฯ  เรื่ อ ง  น โยบ าย  กลยุ ท ธ์  ม าตรการ 
เป้ าหมาย  และแผน งาน  การวิ จั ยของคณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557   
         1 3 ) ผ ล ก า ร ติ ด ต าม ต รว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมินผลงานผู้บริหาร ประจ าปีการศึกษา 2556 
         14) สรุปผลประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณะกรรมการ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยการ
ประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2556 
         15) สรุปผลการบริหารงานของคณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการ
ประจ าคณ ะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

 4 ผู้บริหารสนบัสนุนให้
บุคลากรในสถาบนัมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ ให้
อ านาจในการตัดสนิใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก าหนด
โครงสร้างการบริหารงานทั้งในระดับคณะ  และ
โปรแกรมวิชา (มส.7.1-4-1) เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การบริหารและการก ากับ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีการมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดบัต่างๆ  

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ อาทิเช่น 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานพันธกิจแต่ละด้าน โดย
การก าหนดแผนงาน การด าเนินงานตามแผนและ
การรายงานประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
(มส. 7.1-4-2) 

2. คณะมีค าสั่งเรื่องการมอบหมายงาน การ
มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนและการรักษา

มส. 7.1-4-1  โครงสร้าง
คณะกรรมการคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

มส. 7.1-4-2 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง
บุคลากรปฏบิัติงานในคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 062/2556 
และ ค าสัง่ที่ 065/2556 
(เพิ่มเติม)  

มส.7.1-4-3  ค าสั่งมอบหมาย
อ านาจหนา้ที่ให้แก่รองคณบดี
แต่ละฝา่ย ค าสัง่ที่ 011/2556 
สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม 2556 
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ราชการแทน ให้แก่ รองคณบดี (มส.7.1-4-3) 
3. มอบหมายอ านาจหนา้ที่ให้ประธาน

โปรแกรมวิชาในการบริหารงบประมาณและการ
บริหารจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร การ
พัฒนานักศึกษา โดยใช้หลักการจัดสรรงบประมาณ
แบบมุ่งเนน้ผลงานไปสู่โปรแกรมวิชาโดยอิงตาม
ภารกิจเพื่อให้โปรแกรมวิชาสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณที่ตนเองได้รับอย่างมีอิสระ           
(มส. 7.1-4-4) 

4. การเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะฯ มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่ อน าไปสู่การ
ตัดสินใจร่วมกันในการบริหารงานคณะฯ โดยคณะฯ 
ได้ จั ด ให้ มี ก ารป ระชุ มท บ ท วน แผน กลยุ ท ธ์ 
แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี  ที่ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงาน (มส. 7.1-4-5) 

5. มีการประชุมอาจารย์ในคณะฯ เพื่อเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น และยอมรับ
แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ในการบริหารงานร่วมกัน 
(มส. 7.1-4-6) 

6. คณะฯ ยึดหลักการกระจายอ านาจในการ
บริหารงาน ตลอดจนการตัดสินใจตามโครงสร้าง
ขององค์กรโดยในการพิจารณาความดี ความชอบ 
(การเลื่อนขั้นเงินเดือน) จะแยกออกเป็น2 ประเภท
คือ 1) ข้าราชการพลเรือนจะได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้น 2 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ  2) พนักงาน
มหาวิทยาลัยจะได้รับพิจารณาเลื่อนขั้น 2 ครั้ง ต่อ
ปีงบประมาณ  คณะกรรมการอ านวยการคณะและ
คณะกรรมการบริหารของคณะฯ จะเป็นผู้พิจารณา   
ผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาความดี ความชอบ 
ของบุคลากรในคณะฯ และน าเสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อด าเนินการต่อไป (มส. 7.1-4-7) 

นอกจากนี้คณะฯ ได้กระจายอ านาจในการ
บริหารงาน การบริหารจัดการและการตัดสินใจลง
ไปยังหน่วยงานระดับภายใน เพื่อให้มีความสะดวก
ในการบริหารงานในด้านต่างๆ อาทิ 

6.1 ด้านบริการวิชาการ มีการบริการวิชาการ
อย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือจากโปรแกรมวิชา 
กลุ่มวิชา และหัวหน้าศนูย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

มส. 7.1-4-4 ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการโปรแกรมวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ค าสั่งที่ 
425/2556 ลงวันที่ 31 
มีนาคม 2556 

มส. 7.1-4-5 ค าสั่งคณะฯ 
แต่งตั้ง คณะกรรมการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ 
009/2557 ลงวันที่ 24 
มีนาคม 2557และบันทึกเชิญ
คณะกรรมการเข้าประชุม
ทบทวนแผนฯ ในวันที่ 29 
เมษายน 2557 

มส. 7.1-4-6 
รายงานการประชุม
คณาจารย์ประจ าคณะฯ คร้ัง
ที่ 2/2557 ลงวันที่ 2 
กรกฎาคม 2557 

มส. 7.1-4-7 
1. บันทึกข้อความส่งผล

การประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานราชการ ของ
ข้าราชการ 

-ประจ าปีงบประมาณ 2556 
คร้ังที่ 2 ลงวันที่ 6 
ตุลาคม 2556  

-ประจ าปีงบประมาณ   
2557 ครั้งที่ 1ลงวันที่ 26 

พฤษภาคม 2557 
และพนักงานมหาวทิยาลัย  
-ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ลงวันที่ 6 ตลุาคม 2556 
-ประจ าปีงบประมาณ 2557 

คร้ังที่ 1 ลงวันที่ 5 
มิถุนายน 2557 

2. ค าสั่งแต่งตัง้ 
คณะกรรมการประเมิน
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หัวหน้าศูนย์สารสนเทศทางภูมศิาสตร์ (GIS) 
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชน
ท้องถิ่นด้านประชาธปิไตย หัวหน้าศูนย์กฎหมาย
การปกครอง(เช็คชื่อที่ถูก) หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
คณะฯ และบุคลากรส านักงานคณบดี รับผิดชอบ
ดูแลการให้บริการทางวชิาการแก่บุคคล และ
หน่วยงานต่างๆ (มส.7.1-4-8) 

6.2 ด้านกิจการนักศึกษาและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒ นธรรม มีคณะกรรมการฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา และสโมสรนักศึกษารับผิดชอบดูแลงาน
ด้านกิจการนักศึกษา (มส. 7.1-4-9)   

6.3 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
ค ณ ะฯ  แ ล ะค ณ ะ ก รรม ก าร โป รแ ก รม วิ ช า
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
โปรแกรมวิชากับระดับคณะฯ (มส.7.1-4-10) 

6.4 ด้ า น ก า ร ส นั บ ส นุ น ง า น วิ จั ย  มี
คณะกรรมการ บริหารงานด้านงานวิจัย มีการ
จัดสรรและสนับสนุนทุนวิจัย ในระดับโปรแกรม
และรายบุคคล มีการส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วม
การประชุม อบรม สัมมนา และเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง (มส.7.1-4-11) 

นอกจากนั้น  คณะฯ มีอ านาจในการก าหนด
คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ อาจารย์ประจ า ลูกจ้างชั่วคราวของคณะฯ 
เพื่ อ ให้ งานการเจ้ าหน้ าที่ ข อ งมห าวิท ยาลั ย
ด าเนินการคัดเลือก   สรรหาให้ รวมทั้งคณะและ
โปรแกรมวิชาสามารถพิจารณาการต่อหรือเลิก
สัญญาจ้างของอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้างและ
ลูกจ้างชั่วคราวที่สังกัดหน่วยงาน เพื่อน าเสนอ
ข้อมูลให้มหาวิทยาลัยรับทราบและพิจารณาต่อไป 
(มส. 7.1-4-12) 

7. คณะฯ มีระบบสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟัง
ข้ อคิ ด เห็ น  และข้ อ เสน อแน ะจากบุ ค ล ากร
ผู้ปฏิบัติงานอันจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน เช่น โทรศัพท์ภายในสายตรงของ
ผู้บริหาร และสื่ อสารผ่ านทางเว็บ ไซต์ คณะฯ  

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลการปฏิบัติงาน
ราชการ ของข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
- ค าสั่งที่ 057/2556 ลง
วันที่ 1 ตุลาคม 2556  
- ค าสั่งที่ 012/2557 ลง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 
และ  
- ค าสั่งที่ 011/2557 ลง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557  

มส.7.1-4-8 ค าสั่งมหาวิทยาลัย 
ที่ 1164/2556 เรื่องแต่งตั้ง
บุคลากรปฏบิัติงาน คณะ/
ส านัก/สถาบนั ลงวันที่ 1 
สิงหาคม 2556 (หน้า30-35) 

มส.7.1-4-9 ค าสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาและศิลปวฒันธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 023/2556 
สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 
2556 

มส.7.1-4-10 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2556 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 042/2556 
สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556  

มส.7.1-4-11 สารบัญคู่มือและ
แนวปฏิบัติในการบริหารงาน
ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (รวม
แผนงานวิจัย นโยบาย กล
ยุทธ์ มาตรการ เป็นหมาย
และแผนงานการวิจัยของ
คณะฯ ฯลฯ) 
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รวมทั้งการแจ้งในที่ประชุม มีบันทึกข้อความแจ้ง
และแจ้งโดยตรงกับคณะ อาทิ เรื่อง ในคราวประชุม
คณาจารย์ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 
2557 มีคณาจารย์เสนอให้คณะฯส่งข้อมูลข่าวสาร
ส าคัญไปยังอีเมล์ของอาจารย์ทุกท่าน (มส.7.1-13) 

8. คณะฯ ให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นในการประเมินภาวะผู้น า
ตามการรับรู้ของบุคลากรและความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ศึกษาเฉพาะกรณีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา2556 (มส.7.1-
4-14) 

มส.7.1-4-12 
1. บันทึกข้อความการเปิดรับ
สมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
ที่ 223/2557 ลงวันที่ 10 
มีนาคม 2557 
2. บันทึกข้อความขออนุญาต
เปิดจ้างอาจารย์ประจ าตาม
สัญญาจา้ง ที่ 371/2557 ลง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2557  
3. บันทึกข้อความการต่อ
สัญญาจา้งลูกจา้งชัว่คราว 
และพนักงานราชการ ที่ 
536/2556 ลงวันที่ 19 
กันยายน 2556 

มส. 7.1-4-13 
1. เว็บไซต์ Facebook 
คณะฯ (ส าหรับ 
อาจารย์/บุคลากร 
2.เว็บไซต์ Facebook  
คณะฯ ส าหรับนักศึกษา 
3. เว็บไซต์คณะฯ 
4. โทรศัพท์สายตรง ของ
คณะฯ (โทรศัพท์พืน้ที่/
โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่) 
5. รายงานการประชุม
คณาจารย์  การประชุมคร้ังที่ 
2/2557 วันที่ 2 กรกฎาคม 
2557 

มส. 7.1-4-14  
    1. รายงานการวิจัย ภาวะ

ผู้น าตามการรับรู้ของบุคลากร 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
2. ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน โดย
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
ฯ ประจ าปีการศึกษา 2556 
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 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน
เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็ม
ตามศักยภาพ   

   1. ด้ านการถ่ ายทอดความรู้  ผู้ บริหารมี การ
ถ่ายทอดความรู ้ไปยังผู้ร่วมงาน ดังนี้ 

1.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ 
สาระส าคัญที่ ได้ รับมาจากที่ ประชุมในระดับ
มหาวิทยาลัย เช่น การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
หรือการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบ.) การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (กบม.) ตลอดจนการประชุมเชิง
วิชาการที่หน่วยงานอ่ืนๆ จัดขึ้นและน าความรู้ที่
ได้รับมาถ่ายทอดในที่ประชุมคณาจารย์ มีบันทึก
แจ้งหรือติดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้คณะกรรมการ
ในระดับคณะฯ หรืออาจารย์ในคณะฯได้ทราบและ
แนะน าวิธีปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ (มส. 
7.1-5-1)  

1.2 การถ่ายทอดความรู้ผ่านจดหมายข่าวคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คอลัมน์ “สารจาก
จากคณบดี” (มส. 7-1-5-2) 

1.3 ในการอบรมให้ความรู้ที่คณะจัดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้จัดกิจกรรม/ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เชิญ
คณบดีเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งคณบดีได้สอดแทรก
ความรู้และกล่าวให้โอวาท แก่ ผู้ เข้าร่วมอบรม     
(มส. 7.1-5-3)  

2. คณะส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย ทั้งสายผู้สอนและสาย
สนับสนุน ดังนี้  

2.1 ก าหนดให้บุคลกรทุกคนจัดท าแผนพัฒนา
ตนเองเป็นรายบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความ
ตระหนักและตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 
(มส. 7.1-5-4)  

2.2 คณะสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมี
โอกาส ได้ รับ การศึ กษ าต่ อ ในระดั บที่ สู งขึ้ น       
(มส. 7.1-5-5) 

2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม เสนอ
ผลงานทางวชิาการ ฝึกอบรม สมัมนา ดูงาน ทั้งใน
และต่างประเทศ  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถและทักษะตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน ที่เป็นประโยชนต์่อภารกิจในด้าน
ต่างๆ ของคณะฯ (มส. 7.1-5-6) 

2.4 คณะได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อเป็นการ
พัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น         

มส. 7.1-5-1  
 1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
คร้ังที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2556 
 2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
คร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2556 
 3. รายงานการประชุม
คณาจารย์ประจ าคณะ ครั้งที่ 
1/2557 เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 
2557 

มส. 7.1-5-2  จดหมายข่าวราย
สองเดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 
56 – ก.ค 57 

มส. 7.1-5-3  
ก าหนดการจัดกิจกรรม
โครงการ/อบรม/การประชุม
เชิงปฏิบัติการ 

มส.7.1-5-4  
1. แบบฟอร์มแผนการพฒันา

ตนเองรายบุคคล 
ปีงบประมาณ 2557-
2558 

2. บันทึกข้อความและแบบ
ติดตามแผนการพัฒนา
ตนเองรายบุคคล 
ปีงบประมาณ 2557 รอบ 
6 เดือน   

3. บันทึกข้อความน าเสนอ
สรุปแผนการพัฒนา
ตนเองรายบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 
2557-2558 

มส. 7.1-5-5  
1. รายชื่ออาจารย์และ

บุคลากรที่ก าลังศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท–เอก  

2. บันทึกข้อความขออนุญาต
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(มส. 7.1-5-7) 
1. การประชุมด้านการจัดการเรียนการ

สอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2557 

2. โครงการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้าราชการและบุคลากร (จัดร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556  

3. โครงการจัดการความรู้ส าหรับ
บุคลากรคณะมนุษย์ฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2556 

4. การประชุมการสรา้งเสริมความเข้าใจ 
แลกเปลี่ยน งานวจิัย และงานประกัน เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2556 

5. การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 

6. กิจกรรมสร้างเสริมความเข้าใจและ 
KM ประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 
2557 

7. การจัดท าสื่อนวัตกรรมประกอบการ
เรียนการสอน เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

8. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพฒันา
คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ คร้ังที่ 1 เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556  

ลาศึกษาต่อ  
มส. 7.1-5-6   

1.บันทึกขออนุญาตไป
ราชการ เพื่อเข้าร่วมประชุม 
สัมมนา อบรม น าเสนอ
ผลงาน และศึกษาดูงานใน
ประเทศและตา่งประเทศ 
2.ค าสั่งมหาวิทยาลัยให้
ข้าราชการ บุคลากรและ
นักศึกษาไปราชการเพื่อศึกษา
ดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่ 
051/2557(แก้ไขค าสั่ง) สั่ง ณ 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 

มส. 7.1-5-7 ก าหนดการการ
ประชุม/ อบรม /สัมมนา จัด
โดยคณะฯ      

 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ บ ริ ห า ร  (ค ณ บ ดี  แ ล ะ ร อ งค ณ บ ดี ) 
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ได้ครบถ้วนทั้ง 10 หลัก ดังนี้ (มส.
7.1-6-1) 

1. หลักประสิทธิผล   
2. หลักประสิทธิภาพ   
3. หลักการตอบสนอง   
4. หลักภาระรับผิดชอบ   
5. หลักความโปร่งใส   
6. หลักการมีส่วนร่วม   
7. หลักการกระจายอ านาจ   
8. หลักนิติธรรม   
9. หลักความเสมอภาค   
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ   

มส. 7.1-6-1 การด าเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 10 
หลัก  

มส. 7.1-6-2  
1. รายงานการวิจัย 
“ภาวะผู้น าตามการรับรู้ของ
บุคลากรและความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  ศึกษาเฉพาะกรณี 
: คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  
ปี 2556” (เอกสารเดียวกับ 
มส.7.1-4-14) 
และ  
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โดยในด้านการบริหารงานดว้ยหลักธรรมมาภิ

บาล 10 ด้าน อยู่ในระดบัมาก (X = 4.45) 
รายละเอียดข้างตน้ปรากฏตามรายงานการวิจัย 
“ภาวะผู้น าตามการรับรู้ของบุคลากรฯ ประจ าปี
การศึกษา 2556” (บทที่ 5 ตอนที่ 2 หน้า 60) 
(มส. 7.1-6-2) 

 2. บันทึกข้อความน าเสนอ
ผลการส ารวจฯ เสนอต่อ
คณบดี/รองคณบดี ลงวันที่ 
19 พฤษภาคม 2557  

 7 สภาสถาบันประเมินผลการ
บริหารงานของสถาบนัและ
ผู้บริหารน าผลการประเมิน
ไปปรบัปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการประจ าคณะได้มีการประเมิน
การบ ริหารคณ ะโดยน าผลการป ระเมิ นการ
บริหารงานของคณะ ประจ าปีการศึกษา 2555 และ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (มส. 7.1-7-1)  โดยคณะ 
กรรมการประจ าคณะ มาสรุปและวางแผน 
ด าเนินงานพัฒนา อาทิ 

1. คณะควรให้ความส าคัญกับอาคารเรียน 
และส านักงานให้มีความสะอาด มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ เนื่องจากอาคารสถานที่
เรียนควรมีความสง่างาม สมเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและเป็นสิ่งแรกที่สร้างความประทับใจแก่ผู้พบ
เห็นและมาใช้บริการ 

2. ควรมีการจัดการความรู้ระดับแม่บ้านหรือ
ผู้ดูแลความสะอาดอาคาร อาทิ ให้ไปศึกษาดูงาน
จากสถาบันหรือสถานที่อ่ืนๆ เพื่อน ามาปรับใช้กับ
การท างานของตน 

3. ควรเพิ่มกิจกรรมหรือกลไกในการปลูกฝัง
จิตส านึกและศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม  
จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมให้กับนักศึกษา 

4. การพัฒนางานวิจัย ควรมีการด าหนด
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน อันจะน าไปสู่การมีผลงาน
ระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มข้ึน 

โดยในปีการศึกษา 2556 คณะได้ด าเนินงาน
กิจกรรมโครงการ ตามข้อเสนอจากการประเมินการ
บริหารงานคณะโดยคณะกรรมการประจ าคณะ ปี
การศึกษา 2555ดังกล่าวข้างต้น  (มส.7.1-7-2) 
ดังนี้ 

1. มีการจัดประชุม ให้ความรู้ และการจัด
ระเบียบการท าความสะอาด จัดตารางการท าความ
สะอาด อาคารเรียน ส านักงานคณะ และห้องพัก
อาจารย์  ในการประชุมส านักงานคณะ ครั้งที่ 
1/2556 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556  

2. การศึกษาดูงานการบริหารงานส านักงาน

มส. 7.1-7-1 รายงานผลการ
บริหารงานคณะโดย
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ปีการศึกษา 2555 

มส. 7.1-7-2  
1.รายงานการประชุม 
บุคลากรสายสนับสนุน  
คร้ังที่ 1/2556 ลงวันที่  
11 มิถุนายน 2556 
2. โครงพัฒนาบุคลากร  
“การสัมมนาแนว 
ทางการพฒันาคณะฯ  
และการเสริมสร้าง 
วิสัยทัศนน์อกสถานที่”  
คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์  
3.โครงการ/กิจกรรม  
“อยู่อย่างสุขใจ ใต้ร่ม 
พิกุล” 
4. คู่มือนักวิจัย คณะ 
มนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์  
5. สรุปผลการส ารวจ 
ความพึงพอใจในการใช ้
ปัจจัยสนับสนนุพันธกิจ 
ด้านการวิจัยหรืองาน 
สร้างสรรค์ ประจ าป ี
การศึกษา 2556 

มส. 7.1-7-3 รายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร ปีการศึกษา 
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นอกสถานที่ ณ ส านักงานและคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
และการท ากิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติปลูกป่าชาย
เล น  จั งห วั ด ส มุ ท รส าค ร  เมื่ อ วั น ที่  1 2 -1 3 
พฤษภาคม 2557 

3. มีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและการมีจิตอาสาให้กับนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่ งเป็นหนึ่ งใน
โครงการเดียวกับ แผนบริหารความเสี่ยงของคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 (งบประมาณ 2557) โดย
ใช้ชื่อโครงการว่า “อยู่อย่างสุขใจ ใต้ร่มพิกุล” 
รับผิดชอบโครงการโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ 

4. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริม
การให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย และมีการก าหนด
แนวทางในการขอรับทุนสนับสนุนวิจัยของคณะ 
การด าเนินงานวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัย และ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
ซึ่งรับผิดชอบโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
นอกจากนี้คณะยังได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และให้
ค าปรึกษาด้านงานวิจัย ให้แก่บุคลากรของคณะฯ 

นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยยงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของคณะฯ โดยคณะกรรมการ ได้เข้าติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลงานของคณะอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปีการศึกษา 2555 ได้เข้าติดตามตรวจสอบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม 2556โดย มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 
“ดีเยี่ยม” ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ
และข้อควรปรับปรุงเพิ่มเติม (มส.7.1-7-3) ดังนี้ 

1).คณ ะควรส่ งเสริม ให้คณาจารย์มีการ
น าเสนอผลการวิจัย ตีพิมพ์และเผยแพร่ รวมทั้งมี
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงาน
ภายนอก และคณะควรจัดการสอนแบบ Team 
teaching ในบางรายวิชาเพื่อลดภาระงานสอนของ
อาจารย์ เพื่อให้มีเวลาท างานวิจัยมากข้ึน 

2). ควรพัฒนาวารสารพิกุลให้มีมาตรฐานมาก
ขึ้น  และผลักดันให้มีชื่อวารสารปรากฏอยู่ ใน
ฐานข้อมูล TCI หรือประกาศของ สมศ. และควรมี
การสร้างเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและ

2555 (1 มิถุนายน 2555 – 
31 พฤษภาคม 2556) หน้า 
42, 50 

มส. 7.1-7-4  
    1. ร่างแผนการปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของผูบ้ริหารคณะ  

     2. วาระการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
คร้ังที่ 2/2556 วันที่ 31 
กรกฎาคม 2556 

มส. 7.1-7-5 รายงาน การ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 
(หน้า 4-5) (เอกสาร เดียวกับ 
มส.7.1-5-1(1) 

มส. 7.1-7-6 รายงานผลการ
ด าเนินงานเพื่อรับการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของผูบ้ริหาร คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2556 (หน้า 17-23) (เอกสาร
เดียวกับ มส.7.1-7-1) 

มส. 7.1-7-7 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
คร้ังที่ 3/2557 ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2557 

มส. 7.1-7-8 บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลยั เร่ือง ขอส่งผล
การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานผูบ้ริหาร ลง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 
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สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  
3). ควรส่ ง เสริมทั กษะด้ านการสื่ อสาร

ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซีย 

4). ด้านการบริหารงบประมาณควรมีการ
วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมจ าเป็นประโยชน์สูงสุด
ของแต่ละโครงการ ให้สามารถเพิ่มงบประมาณได้
ตามแผนปฏิบัติการของคณะ 

5). ควรสร้างเครือข่ายกับชุมชนเพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน การวิจัยและการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกัน 

เมื่อคณะได้รับผลดังกล่าว ได้น าเสนอผลและ
แ ผ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ต า ม ข้ อ เส น อ แ น ะ ต่ อ
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 
31 กรกฎาคม 2556 (มส.7.1-7-4)  

และเมื่อด าเนินการตามแผนเสร็จสิ้นแล้ว ได้
รายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2557 
เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2557 (มส.7.1-7-5) และ
รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อรับการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของผู้บริหาร 
ปีการศึกษา 2556 ด้วย (มส. 7.1-7-6) 

ส าหรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
งาน ประจ าปีการศึกษา 2556 คณะฯ รับการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลงานผู้บริหาร เมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ซึ่งผลการประเมินได้ 
ร้อยละ 87.4 อยู่ในระดับ “ดีมาก” (มส. 7.1-7-7)  

ทั้ งนี้  คณ ะกรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ ได้ ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นเก่ียวกับการท าวิจัย 
ว่ าคณ ะหรือคณ าจารย์ควรด า เนิน งานวิจั ย /
โครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน (PAR)  

อนึ่ง ข้อเสนอแนะดังกล่าวคณะจะได้น าไป
จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะใน
ปีงบประมาณ 2558 (ปีการศึกษา 2557) ต่อไป 
(มส. 7.1-7-8) 
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กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5   7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5   

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้: คณบดี  
หัวหน้าส านักงานคณบด ี

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

หัวหน้าส านักงานคณบด ี
นางสาวรุ่งทวิา เหมือนอ่อง 
นายอิสราวชัร เฟื่องอ่ิม 

โทรศัพท์ : 055-721-878 โทรศัพท์ : 055-721-878 

E-mail :   E-mail :   - 

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง  
1. ผู้บริหารคณะบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลอยา่งเคร่งครัด 

        2. จัดให้มีการประเมินตนเองตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
3. มีการด าเนนิการประเมินศักยภาพผู้บริหาร 
4. มีนโยบายให้ความส าคัญและสนับสนนุงบประมาณการพัฒนาบุคลากรทุกปีงบประมาณ  
5. ได้น าความคิดเห็นของบุคคลภายนอกรวมถึงผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมาด าเนินการอย่างเป็นรปูธรรม 
6. มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการทีช่ัดเจน 
7. คณาจารย์ของคณะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมในการด าเนนิงานของคณะ 
 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
-   
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน เกณฑ์ทั่วไป 

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

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการก าหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบนั
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบณัฑิตและด้าน
การวิจัย 
 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนนิการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้ ทีม่ีการก าหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรข์องคณะและ
มหาวิทยาลยั  
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ตามค าสัง่คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 027/2556 ลงวนัที่ 20 มิถุนายน 
พ.ศ. 2556 (มส.7.2-1-1) โดยได้มีการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อทบทวนและระบุ
ประเด็นการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมพันธกิจดา้น
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ในวันที่ 24 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมพิกุล (3208)คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (มส.7.2-1-2) 
      คณะกรรมการการจัดการความรู้มีการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ประจ าปีการศึกษา 2556 (มส.7.2-1-3) ซึ่งภายใน
แผนดังกลา่วได้ก าหนดขอบเขตการจัดการความรู้
โดยใช้ชื่อแผนว่า “การพฒันาศกัยภาพบุคลากรด้าน
การผลิตบัณฑิตและการวิจัย” ประกอบด้วย
ประเด็นความรู้ที่ต้องการ ได้แก่ 
      (1) การจัดการความรู้ส าหรับบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตรด์้านการเรียนการ
สอนและการวัดผลประเมินผล 
      (2) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) และการ
พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
     (3) อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อและนวตักรรม
การเรียนการสอน 
     (4) การพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าและการน าไปใชป้ระโยชน์ 

มส.7.2-1-1 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 027/2556 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 
2556 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ (Knowledge 
Management) ประจ าปี
การศึกษา 2556 

มส.7.2-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ (KM) คร้ังที่ 
1 และบันทึกข้อความเชิญ
ประชุม  

มส.7.2-1-3 แผนการจัดการ
ความรู้ประจ าปีการศึกษา 
2556 HU

SO
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     (5) การเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์
     (6) การส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่    
บูรณาการด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการหรือ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 
      
      คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้ก าหนด
โครงการ/กิจกรรมการจัดความรู้ในปีการศึกษา 
2556 ได้แก่ 
      (1) โครงการจัดการความรูส้ าหรับบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านการเรียน
การสอนและการวัดผลประเมินผล 
      (2) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ (TQF)   
      (3) โครงการการพัฒนาการวัดและประเมินผล
การเรียนรู ้
      (4) โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการสร้างสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
      (5) โครงการส่งเสริมการวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่บูรณาการด้านการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการหรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      (6) โครงการพัฒนางานวจิยั งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าและการน าไปใช้
ประโยชน ์

 2 ก าหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
ด าเนินการ ดงันี ้
     1. คณะกรรมการจัดการความรู้ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะดา้นการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตบัณฑิตและ
การวิจัย ตามแผนการจัดการความรู้ คือ อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 
60 คน(มส.7.2-2-1) 
     2. คณะกรรมการจัดการความรู้ก าหนดการ
สร้างและการแสวงหาความรู้ โดยพิจารณาและ
ก าหนดแหล่งความรู้ รวมทั้งรวบรวมหาผู้เชี่ยวชาญ
ในการให้ความรู้ด้านการพฒันาศักยภาพบุคลากร
ด้านการผลิตบณัฑิตและการวิจยัตามแผนการ
จัดการความรู้ (มส.7.2-2-2) 

มส.7.2-2-1 แผนการจัดการ
ความรู้ประจ าปีการศึกษา 
2556  (เอกสารเดียวกันกับ 
มส.7.2-1-3) 

มส.7.2-2-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ (KM) คร้ังที่ 
1และบันทึกข้อความเชิญ
ประชุม (เอกสารเดียวกันกับ 
มส.7.2-1-2) 
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 3 มีการแบ่งปนัและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัตทิี่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัด
กิจกรรม/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแบ่งปนั
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเชิญบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยมา
ให้ความรู้และมีการแลกเปลี่ยนร่วมกันกับอาจารย์
ในคณะ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวปฏบิัติที่ดี ที่มีความ
ต่อเนื่องจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา 2555 ได้แก่ 
      1. โครงการพัฒนาการวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้ในวันอังคาร ที่  23 เมษายน พ.ศ.2556 
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพิกลุ 
(3208) คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยากรโดยผูช้่วยศาสตราจารยว์ิสิฐ  ธัญญะวนั 
และดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส (มส.7.2.3-1) 
      2. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการจัดการ
ความรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในวันพฤหัสบดี ที่ 
6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ 
ห้องประชุมพิกุล (3208) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
เพชรา  บุดสทีา และผูช้่วยศาสตราจารย์ชาลี  
ตระกูล(มส.7.2-3-2) 
      3. โครงการสนับสนุนการสร้างสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอน ในวันพธุ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 
2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล 
(3208) คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยากรโดย นายจิรพงษ์  เทียนแขก และนายภัทร
พงษ์  ชชูีพ 
(มส.7.2-3-3) 
      4. โครงการเสวนาวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และงานวชิาการอ่ืนๆ ใน
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 
08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล (3208) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากรโดย 
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์  วงศ์ค าจันทร์, ผูช้่วย
ศาสตราจารย์ ดร. เพชรา บุดสีเทา, รอง
ศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ, อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน
, อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ยุภาดี  ปณะราช, ผูช้่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ  
บุญอนนท์ และอาจารย์อนุสิทธิ์  พันธ์กล่ า (มส.7.2-
3-4) 

มส.7.2-3-1 สรุปโครงการ
พัฒนาการวัดผลประเมินผล
การเรียนรู้และเอกสาร
ประกอบ ในวันอังคาร ที่  
23 เมษายน พ.ศ.2556 

มส.7.2-3-2 สรุปโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
ความรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและเอกสารประกอบ 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 
มิถุนายน พ.ศ. 2556 

มส.7.2-3-3 สรุปโครงการ
สนับสนนุการสร้างสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน
และเอกสารประกอบ ในวนั
พุธ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 
2556 

มส.7.2-3-4 สรุปโครงการ
เสวนาวชิาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และงานวิชาการอ่ืนๆ และ
เอกสารประกอบ ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 
พ.ศ. 2556  

มส.7.2-3-5 สรุปโครงการ
จัดการความรู้ส าหรับ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ด้านการ
เรียนการสอนและการวัดผล
ประเมินผลและเอกสาร
ประกอบ ในวันพธุ ที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

มส.7.2-3-6 สรุปโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(TQF) และการพฒันาการ
วัดผลและประเมินผลการ
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     ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จึงได้ก าหนดให้ด าเนินโครงการ/
กิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อเป็นการต่อยอดและ
น ามาเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีต่อการจัดการความรู้ เพื่อ
เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิต
บัณฑิตและการวิจัยของอาจารยใ์นคณะได้แก ่
      1. โครงการจัดการความรูส้ าหรับบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตรด์้านการเรียนการ
สอนและการวัดผลประเมินผลในวันพุธ ที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 12.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมพิกุล (3208) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  
ธัญญะวันและคณาจารย์ผูท้รงคุณวุฒิของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (มส.7.2-3-5) 
       2. โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) 
และการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  
ในวันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 
– 17.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล (3208) คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วิทยากรโดย สุภา
พร พงศ์ภิญโญโอภาส และอาจารย์ณัฐพล  บ้านไร่    
(มส.7.2-3-6) 
      3. กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อ
สร้างคุณค่าและการน าไปใชป้ระโยชน์ และโครงการ
ส่งเสริมการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่บูรณาการด้านการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการหรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในวันพฤหัสบดีที่13 มีนาคม         
พ.ศ. 2557 วิทยากรโดยผู้ชว่ยศาสตราจารย์         
ดร.การุณันทน์  รัตนแสนวงษ์และผูช้่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทพิย์ (มส.7.2-3-7) 
      4. โครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการสร้างสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 วิทยากรโดย อาจารย์ธีระพล  
วรปรีชาพนัธุ์ และนายจิรพงษ์  เทียนแขก (มส.7.2-
3-8) 

  นอกจากนี้บุคลากรของคณะอาจารย์ตรรกพร   
สุขเกษม ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการ
น าเสนอผลงานที่เกิดจากผลการพัฒนาการสอนที่

เรียนรู้ พร้อมเอกสาร
ประกอบ ในวันพธุ ที่ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

มส.7.2-3-7 สรุปกิจกรรมสร้าง
เสริมความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนางานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
เพื่อสร้างคุณค่าและการ
น าไปใชป้ระโยชน ์ และ
โครงการส่งเสริมการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่บูรณาการด้าน
การเรียนการสอน การบริการ
วิชาการหรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและเอกสาร
ประกอบ ในวันพฤหัสบดี
ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 

มส.7.2-3-8 สรุปโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ
และนวัตกรรมการเรียนการ
สอน ในวันจันทร์ที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 

มส.7.2-3-9 เอกสาร
ประกอบการเข้าร่วม
โครงการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ วิธีการ รูปแบบ และ
เทคนิคการสอน เพื่อ
พัฒนาการสอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญ ระหว่างคณะ
มหาวิทยาลยัเครือข่าย ใน
วันพฤหัสบดีที่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557  
และผลงานของอาจารย์
ตรรกพร  สุขเกษม ที่เกิด
จากผลการพฒันาการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ เร่ือง 
การใช้ภาพยนตร์เพื่อการ
เรียนการสอน 
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เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ เร่ือง การใช้ภาพยนตร์เพื่อ
การเรียนการสอน ในการเข้าร่วมโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้วิธีการ รูปแบบ 
และเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ระหว่างคณะมหาวิทยาลยั
เครือข่าย ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 
2557  ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม(มส.7.2-3-9) 

 4 มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เปน็
แนวปฏิบัตทิี่ดีมาพฒันาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
รวบรวมความรู้ที่ได้จากการด าเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการตามข้อ (3) เพื่อน ามาจดัท าเป็นเอกสาร
เผยแพร่ ได้แก่ 
     1. รายงานผลสรุปการจัดกิจกรรม/โครงการ
และเอกสารประกอบให้ความรู้ในการจัดกิจกรรม 
โครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
และ พ.ศ.2557 (มส.7.2-4-1) 

 2. คู่มือและแนวปฏิบัติในการบริหารงานด้าน
วิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (มส.7.2-4-2) 
     3. คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 
(มส.7.2-4-3) 
     4. รูปเล่ม “แนวปฏบิัติที่ดีเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย” (มส.
7.2-4-4) 

  โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่าง
อาจารย์ในคณะทัง้มีการเผยแพร่เป็นเอกสารและ
คู่มือให้กับอาจารย์ในคณะ รวมทั้งได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้
บุคคลทั่วไปได้รับทราบเช่นกนั 

  นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดการความรู้ยังได้
เข้าร่วมกิจกรรมการน าเสนอผลการจัดการความรู้
ของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 ในระดับมหาวทิยาลัย เม่ือวัน
จันทร์ ที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมชัน้ 7 
(อาคาร 12) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการ
จัดการความรู้ร่วมกันทั้งมหาวทิยาลัย(มส.7.2-4-5) 

มส.7.2-4-1 รายงานผลสรุป
การจัดกิจกรรม/โครงการ
และเอกสารประกอบให้
ความรู้ในการจัดกิจกรรม 
โครงการต่างๆ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 และ 
พ.ศ.2557 (เอกสารเดียวกัน
กับ มส.7.2-3-1- มส.7.2-3-
8) 

มส.7.2-4-2 คู่มือและแนว
ปฏิบัติในการบริหารงาน
ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

มส.7.2-4-3 คู่มือจรรยา
วิชาชีพวิจัยและแนวทาง
ปฏิบัต ิ

มส.7.2-4-4 บันทึกข้อความ
และรูปเล่ม “แนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านผลิตบัณฑิต
และการวิจัย” และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้(KM) คร้ังที่ 2 

มส.7.2-4-5 บันทึกข้อความ
เชิญร่วมกิจกรรมในวัน
จันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557
และเอกสารประกอบ 

 5 มีการน าความรู้ทีไ่ด้จากการ
จัดความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบนัหรือปีการศึกษาที่

     อาจารย์คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
น าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดโครงการจัดการความรู้ไป
ประยุกต์ใช้/ต่อยอดจนเกิดเป็นแนวปฏิบัตทิี่ดี 

มส.7.2-5-1 เอกสาร
ประกอบการเข้าร่วม
โครงการประชุมเชงิ
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ผ่านมา ที่เปน็ลายลักษณ์
อักษร (explicit 
knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรบัใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

สามารถน าไปใชไ้ด้จริงในการจดัการเรียนการสอน
และการวิจัยดังนี ้
      ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
      ในภาคเรียนที่ 2/2556อาจารย์ตรรกพร         
สุขเกษม ได้น าผลของโครงการจัดการความรู้ส าหรับ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดา้น
การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลในวันพธุ 
ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ไปใช้ในการ
พัฒนาการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ เร่ือง การใช้
ภาพยนตร์เพื่อการเรียนการสอน (มส.7.2-5-1) 
      นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์น าผลโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) และการ
พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ในวัน
พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบปลายภาคของ
ภาคเรียนที่ 2/2556 ได้แก่ 
      1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบปลาย
ภาควิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของอาจารย์
ณัฐพล บา้นไร่(มส.7.2-5-2) 
      2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบปลาย
ภาควิชาภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
ของอาจารย์พนัส  เพ็งเลิก (มส.7.2-5-3) 
      3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบปลาย
ภาควิชาทักษะการใช้ภาษาไทยของอาจารย์ 
ทิพย์วรรณ สีสัน (มส.7.2-5-4) 
      ด้ำนกำรวิจัย 
      อาจารย์คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
น าผลโครงการเสวนาวชิาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และงานวชิาการอ่ืนๆ ใน
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และ
กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
งานวิจยั งานสร้างสรรค์ และนวตักรรมเพื่อสร้าง
คุณค่าและการน าไปใชป้ระโยชน์  และโครงการ
ส่งเสริมการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่บูรณาการด้านการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการหรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 
2557 ได้แก่ 
      1. ผลงานการน าเสนอของบประมาณวิจัยของ

ปฏิบัติการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ วิธีการ รูปแบบ และ
เทคนิคการสอน เพื่อ
พัฒนาการสอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญ ระหว่างคณะ
มหาวิทยาลยัเครือข่าย ใน
วันพฤหัสบดีที่ 15 
พฤษภาคม 2557 และ
ผลงานของอาจารย์ตรรกพร  
สุขเกษม ที่เกิดจากผลการ
พัฒนาการสอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญ เร่ือง การใช้
ภาพยนตร์เพื่อการเรียนการ
สอน (เอกสารเดียวกันกับ 
มส.7.2-3-9) 

มส.7.2-5-2 เอกสารผลการ
วิเคราะห์คุณภาพ
แบบทดสอบปลายภาควิชา
ภาษาตา่งประเทศใน
ภาษาไทยของอาจารย์     
ณัฐพล บา้นไร่ 

มส.7.2-5-3 เอกสารผลการ
วิเคราะห์คุณภาพ
แบบทดสอบปลายภาควิชา
ภาษาและการสื่อสารเพื่อ
จุดประสงค์เฉพาะของ
อาจารย์พนสั  เพ็งเลิก 

มส.7.2-5-4 เอกสารผลการ
วิเคราะห์คุณภาพ
แบบทดสอบปลายภาควิชา
ทักษะการใช้ภาษาไทยของ
อาจารย์ทิพย์วรรณ สสีัน 

มส.7.2-5-5 ตารางสรุปงบวิจัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557ของ
อาจารย์คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

มส.7.2-5-6 ผลงานการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย และ
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อาจารย์ในคณะจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 และประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2557 (มส.7.2-5-5) 
      2. ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และ
การน าไปใชป้ระโยชน์ ประจ าป ี2556-2557 ของ
อาจารย์ในคณะ (มส.7.2-5-6) 
      3. ผลงานการบูรณาการงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับการเรียนการสอน การบริการวิชาการหรือ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมประจ าป ีการศึกษา 2556 
ของอาจารย์ในคณะ (มส.7.2-5-7) 
       4. การจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์
ในคณะ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2553-2556 
(มส.7.2-5-8) 
       5. การจัดท าคู่มือและแนวปฏิบัติในการ
บริหารงานดา้นวิจัยและงานสรา้งสรรค์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (มส.7.2-5-9) 

การน าไปใชป้ระโยชน์ 
ประจ าปี 2556-2557 ของ
อาจารย์คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

มส.7.2-5-7 ผลงานการบูรณา
การงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์กับการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการหรือท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมประจ าปี
การศึกษา 2556 ของ
อาจารย์คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (อ้างอิง
เอกสารเดียวกับ มส.4.1ข้อ 
2) 

มส.7.2-5-8 ตารางสรุปข้อมูล
งานวิจยัประจ าปงีบ 
ประมาณ พ.ศ.2553-2556  

มส.7.2-5-9 คู่มือและแนว
ปฏิบัติในการบริหารงาน
ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ  5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

5 ข้อ  5 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้: อ.สายพณิ พิกุลทอง กูรุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

นางสาวกรรณิกา อุสสาสาร 
นางสาววิยดุา  ทิพย์วิเศษ 

โทรศัพท์ :  055-721878 โทรศัพท์ :  055-721878 
E-mail :    phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   kanika.ussasarn@gmail.com 

              viyudanyna@hotmail.com 
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จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 - คณะมีการจัดแผนการจัดการความรู้และจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกปกีารศึกษา  
 - มีผลงานการปฏบิัติการที่ดี (Good practice) หรือนวัตกรรม ระดับหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.3 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีแผนระบบสารสนเทศ 
(information system 
plan) 
 

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์/พนัธกิจ ของมหาวิทยาลยั 
คณะฯมีการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ น า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ
บริหารจัดการ โดยสรา้งฐานข้อมูลด้านการบริหาร 
ด้านวชิาการ วิจยั การเงินและงบประมาณ
เชื่อมโยง  ทุกด้าน และสนบัสนนุการปฏิบัตงิาน
ตามภารกิจประจ าวันของบุคลากร พัฒนาระบบ
การจัดการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความรู้ให้มีประสิทธิภาพ (มส.7.3-1-1, มส.7.3-
1-2, มส.7.3-1-3, มส.7.3-1-4) 

มส. 7.3-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการด าเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสนิใจ
ระดับมหาวิทยาลัย 

มส.7.3-1-2 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสนิใจ
ระดับคณะ 

มส. 7.3-1-3 บันทึกข้อความ
เชิญประชุมคณะกรรมการ
ทบทวนและจัดท า
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ ปีการศึกษา 2556 

มส. 7.3-1-4 แผนพฒันาระบบ
สารสนเทศฯ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสนิใจตาม
พันธกิจของสถาบนั โดยอยา่ง
น้อยต้องครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน และสามารถน าไปใช้
ในการด าเนินงานประกนั
คุณภาพ 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทีส่ามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินงานบริหารและการตดัสินใจ โดยมทีั้ง
ระบบสารสนเทศที่ใช้ร่วมกับของมหาวิทยาลัยฯ 
และระบบสารสนเทศเฉพาะด้านของคณะ ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 

- ทะเบียนนักศึกษา 
- หลักสูตร 
- วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน 
- การประเมินการสอนระดบัคณะ 

มส. 7.3-2-1 เอกสารหน้า
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจ2556 
http://huso.kpru.ac.th/mi
s2556 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

- แผนการสอน 
- ประเมินความพงึพอใจของระบบ 

           - ระบบ Liberty เป็นระบบสารสนเทศ
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ 
จากฐานข้อมูลบรรณานุกรม ฐานข้อมูล
วิทยานพินธ์อิเล็กทรอนิกส ์ฐานข้อมูลสารนิเทศ 
และการบริการยืม-คืน 
            - ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น คือ 
สารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิน่ของจังหวัด
ก าแพงเพชร 

2. ด้านการวิจัย ประกอบด้วย 
- ทุนวิจัย/ ติดตามความก้าวหนา้วิจัย 
- การตีพิมพ์เผยแพร่ 
- ประเมินความพงึพอใจของระบบ 

3. ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
- บุคลากร 
- สารสนเทศบุคลากรเกษียณตาม

ระยะเวลา 
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- การมา ลา ขาดราชการ 
- การพัฒนาบุคลากร 
- แผนงาน/ โครงการ 
- การประเมินความพงึพอใจของระบบ 

4. ด้านการเงิน ประกอบด้วย 
- งบการเงินตามไตรมาศ 
- สารสนเทศงบประมาณตามแผนงาน 

โครงการ 
- สารสนเทศการยืมคนื 
- การประเมินความพึงพอใจของระบบ  

      ซึ่งหน้าจอการท างานจะออนไลน์อยู่บนหน้า
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (มส.7.3-2-1)  

 3 มีการประเมินความพงึพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 

      คณะมนุษยศาสตร์ฯมีระบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ ใช้ระบบโดยผ่านระบบออนไลน์
ฐานข้อมูลทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน
แ ล ะ งบ ป ระ ม าณ  ไว้ ที่ เว็ บ ไซ ต์ ข อ งค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นความสะดวก
ในการประเมินผลและรายงานผล (มส.7.3-3-1) 

มส.7.3-3-1 เอกสารหน้า
เว็บไซต์แบบประเมิน
ส าหรับกรอกข้อมูล 

มส.7.3-3-2 ประกาศคณะฯ 
เร่ืองการประเมินความพึง
พอใจ การใช้ระบบ
สารสนเทศฯ  
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

       คณะ ได้ท าประกาศคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจ 
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ ให้กับบุคลากรภายในคณะ เพื่อท าการ
ประเมิน (มส.7.3-3-2) 
        หลังจากท าการประเมินแล้ว ระบบสามารถ
รายงานผลการประเมินได้ในรูปแบบสถิติ กราฟ และ
ข้อเสนอแนะได้อย่างชัดเจน (มส.7.3-3-3) 

มส.7.3-3-3 
เอกสารหน้าเว็บไซต์รายงาน
ผลการประเมิน 

 4 มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ  

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไดน้ า
ผลการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศฯ 
ที่ได้รวมทั้งข้อเสนอแนะมาปรบัปรุงระบบ
สารสนเทศฯ ของส านักฯ ให้ไดต้ามความต้องการ
ของผู้ใช้  
      โดยจัดท ารายงานสรุปผลการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศฯ และแผนการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศฯ จากข้อเสนอแนะที่ได้  มาก าหนด
เป็นประเด็นส าคัญ ในการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศฯ (มส.7.3-4-1) 
      และผลการปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ 
ดังกล่าวได้ผา่นการตรวจสอบของผู้บริหารเป็นที่
เรียบร้อย (มส.7.3-4-2) 
      จากที่ได้ท าการปรบัปรุงระบบสารสนเทศฯ 
ตามประเด็นที่ได้จากข้อเสนอแนะต่างๆ ท าให้ได้
ระบบสารสนเทศฯ ที่สะดวกในการใช้งาน 
ตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งานได้มาก
ขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ต่อไป 
(มส.7.3-4-3) 

มส.7.3-4-1 รายงานสรุปผล
การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศฯ และแผนการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ 

มส.7.3-4-2 บันทึกข้อความ 
เร่ือง รายงานผลการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

มส.7.3-4-3 เอกสารแสดงหน้า
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศฯ 
ก่อนการปรับปรุงและหลัง
การปรับปรุง 

 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข้องตามที่
ก าหนด 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการส่ง
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอก
ที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนด โดยจดัส่งข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาผ่าน
ระบบ CHE QA Online (มส.7.3-5-1) 

มส.7.3-5-1 หน้าเว็บไซต์
ส าหรับกรอกข้อมูลของ
ระบบ CHE QA Online  

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,
) 

เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ  5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

5 ข้อ  5 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้: อ.สายพณิ พิกุลทอง กูรุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

นางสาวสมลักษณ ์ 
 วิริยจารี 
นายจิรพงษ ์ เทียนแขก 

โทรศัพท์ :  055-721878 โทรศัพท์ :  055-7721878 
E-mail :    phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   somlak_45272440@hotmail.com 
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ตอบสนองต่อผูบ้ริหารทุกด้านตามที่ผูบ้ริหารต้องการ 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.4 ระบบบรหิำรควำมเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3 ข้อ หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการแต่งตั้งคณะ กรรมการ
หรือคณะท างานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมผีู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพนัธกิจหลักของ
สถาบนัร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือ
คณะท างาน 

คณ ะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(มส. 7.4-1-1) เพื่อรับผิดชอบด าเนินการในการ
วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
การศึกษา 2556 (งบประมาณ  2557) โดยมี
ผู้บริหารของคณะฯ และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธ
กิจหลักของคณะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการและ
คณะท างาน ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 
หัวหน้าส านักงานและคณาจารย์ภายในคณะ โดย
ผู้บริหารของคณะฯ มีบทบาทส าคัญในการก าหนด
นโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ตาม
กรอบคู่มือการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2556 
(งบประมาณ 2557) 

มส. 7.4-1-1  
   (1) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์เร่ือง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการวิเคราะห์และ
จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 
2556 ค าสั่งที่ 035/2556 
สั่ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 
2556 

    (2) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง จัด
โครงการและกิจกรรม
ประจ าปีการศึกษา 2556 
ค าสั่งที่ 038/2556 สั่ง ณ 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 

 2 มีการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่าง
น้อย 3 ประเด็น ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
ตามบริบทของสถาบนั  
จากตัวอย่างต่อไปนี้ 1) 
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) 2) ความ
เสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือ
กลยุทธ์ของสถาบนั          

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย
คณะกรรมการด าเนินการวิเคราะห์ (มส. 7.4-2-1) 
ได้ด าเนินการจัดประชุมระดมความคิดร่วมกับ
ผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อวิเคราะห์ 
ประเมิน และระบุความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมาย
ความรับผิดชอบในการด าเนินการ เมื่อวันที่  8 
กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมส านักงาน อาคาร
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (มส. 7.4-2-2) โดยพบว่า
คณะฯ มีค่าคะแนนความเสี่ยงสูงสุด 3 ด้าน 5 
ประเด็น ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านบุคลากร พบว่า 
1.1 จ านวนอาจารย์ที่ มี ต าแหน่ งทาง
วิชาการ (ผศ., รศ., ศ.) มีน้อย   

มส. 7.4-2-1 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง จัดโครงการและ
กิจกรรมประจ าปีการศึกษา 
2556 ค าสั่งที่ 038/2556 
สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 
2557 (เอกสารเดียวกับ มส. 
7.4-1-1 (2)) 

มส. 7.4-2-2 บันทึกน าเสนอ
ประเด็นความเสี่ยง คณะ

HU
SO



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

292 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 4) ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน เชน่ 
ความเสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวจิัย ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ 5) 
ความเสี่ยงด้านบุคลากร
และความเสี่ยงด้าน     ธรร
มาภิบาลโดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร 6) ความเสี่ยง
จากเหตุการณ์ภายนอก 

1.2 การรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับ
คณะฯ 

   2.ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก   
2.1 นักศึกษาขาดระเบียบวินัย/คุณธรรม 
จริยธรรม   
2.2 นักศึกษาตกออก/ลาออกระหว่างภาค
เรียน (พ้นสภาพ) 

   3. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ
คณะ พบว่า 
 3.1 ผลงานการวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ /

เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ และ
ผล งาน การวิ จั ย ที่ ได้ รั บ ก ารน า ไป ใช้
ประโยชน์ มีน้อย 

 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 ต่อคณบดี 

 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสีย่ง
และจัดล าดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ใน   
ข้อ 2 

จากการประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร และ
บุคลากรภายในคณะฯ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมาย
ความรับผิดชอบในการด าเนินการ เมื่อวันที่  8 
กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดี  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส.7.4-3-1)
คณะกรรมการได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง (มส.7.4-3-2) ได้
ดังนี้ 

1. อันดับที่  1 นักศึกษาขาดระเบียบวินัย
คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาออกระหว่างภาค
เรียน  (พ้นสภาพ) มีคะแนนความเสี่ ยง (Risk 
Priority Number, RPN) เท่ากับ 144 คะแนน 

2. อันดับที่ 2 การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ของคณ าจารย์ มี น้ อย  เมื่ อ เที ยบกั บ สั ดส่ วน
คณาจารย์ทั้งคณะ (Risk Priority Number, RPN) 
เท่ากับ 105 คะแนน 

3. อันดับที่ 3 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  รวมถึ ง
ผลงานวิจัยที่ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์มีน้อย มี
คะแนนความเสี่ยง (Risk Priority Number, RPN) 
เท่ากับ 72 คะแนน 

4. อันดับ 4 การรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้
กับคณะฯ  มีคะแนนความเสี่ ยง (Risk Priority 

มส. 7.4-3-1 บันทึกเชิญ
คณะกรรมการวิเคราะห์และ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ประชุมเพื่อวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปี
การศึกษา2556 ลงวันที่ 8 
กรกฎาคม 2556     

มส. 7.4-3-2 บันทึกน าเสนอ
ประเด็นความเสี่ยง คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 ต่อคณบดี
(เอกสารเดียวกับ มส.7.4-
2-2) 
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Number, RPN) เท่ากับ 54 คะแนน   
ทั้งนี้ เนื่องจากประเด็น อันดับที่ 4 การรักษา

บุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับคณะฯ นี้ คณะไม่สามารถ
ควบคุมได้ คณะกรรมการได้เสนอความเห็นให้
น าเสนอมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะจึงเลือกประเด็น
ความเสี่ยง 3 ประเด็น ได้แก่ อันดับที่ 1 นักศึกษา
ขาดระเบียบวินัยคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาออก
ระหว่างภาคเรียน (พ้นสภาพ) อันดับที่ 2 การเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มีน้อย และ
อันดับที่ 3 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติ รวมถึงผลงานวิจัยที่
ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์มีน้อย   

 4 มีการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่มีระดบัความ
เสี่ยงสูง และด าเนนิการ
ตามแผน 

จากการประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร และ
บุคลากรภายในคณะฯ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมาย
ความรับผิดชอบในการด าเนินการ เมื่อวันที่  8 
กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมส านักงาน อาคาร
คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะกรรมการได้เสนอประเด็น
ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงต่อคณบดี โดย
คณบดีได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง จัดโครงการและ
กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2556 เป็นผู้รับผิดชอบ
จัดท าประเด็นความเสี่ยง โดยคณะกรรมการได้มีการ
ประชุมร่วมกันเมื่ อวันที่  24 กรกฎาคม 2556       
ณ  ห้ อ งป ระ ชุ ม พิ กุ ล  (3 2 08 ) อ าค า รค ณ ะ
มนุษยศาสตร์ฯ เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
และก าหนดกิจกรรม โครงการการจัดการความ
เสี่ยง (มส.7.4-4-1, มส.7.4-4-2) โดยได้แผนบริหาร
ความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2556 จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1. โค ร ง ก า ร อ ยู่ อ ย่ า ง สุ ข ใจ ใต้ ร่ ม พิ กุ ล   
รับผิดชอบโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มี
ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 3-4 (11 ก.ค. 2556 
-12 พ.ค. 2557) เพื่อตอบสนองประเด็นความเสี่ยง
อันดับที่ 1 นักศึกษาขาดระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และนักศึกษาตกออกระหว่างภาคเรียน 
(พ้นสภาพ)  

มส. 7.4-4-1  
     (1) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ที่ 
035/2556 เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
วิเคราะห์และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปี
การศึกษา 2556  

     (2) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ที่ 
038/2556 เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง จัดโครงการและ
กิจกรรมประจ าปีการศึกษา 
2556 (เอกสารเดียวกับ 
มส.7.4-1-1) 

มส. 7.4-4-2 บันทึกเชิญประชมุ
เพื่อวางแผนจัดโครงการ
และกิจกรรม และจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 
2556  

มส. 7.4-4-3 แผนบริหารความ
เสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
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2. โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ รับผิดชอบโดย คณบดี รองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ และหัวหน้าส านักงาน มีระยะเวลา
ด าเนินการ ไตรมาส 3-4 (24 ก.ค. 2556- 31 พ.ค. 
2557) เพื่อตอบสนองประเด็นความเสี่ยง อันดับที่ 
2 ด้านคณาจารย์ของคณะมีต าแหน่งทางวิชาการมี
น้อย  

3. โครงการการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม เพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่ และได้รับ
การน าไปใช้ประโยชน์ รับผิดชอบโดย รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย มีระยะเวลาด าเนินการ ไตร
มาส 3-4 (1 มิ .ย. 2556 - 31 พ.ค. 2557) เพื่ อ
ต อ บ ส น อ งป ระ เด็ น ค ว าม เสี่ ย ง อั น ดั บ ที่  3 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ และผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์
มีน้อย  

ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความตระหนักร่วมกันของ
บุคลากรในคณะ ได้น าเสนอแผนบริหารความเสี่ยง
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 
2/2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 และเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
3/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 (มส.7.4-4-
4) 

การศึกษา 2556 
(งบประมาณ 2557) 

มส. 7.4-4-4 
       (1) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะ 
คร้ังที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 
29 กรกฎาคม 2556                   
(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  
คร้ังที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 
31 กรกฎาคม 2556   

 5 มีการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนนิงาน
ตามแผน และรายงานต่อ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 
ได้ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม
ต่างๆ ภายในแผนการจัดการความเสี่ยงของคณะฯ 
เพื่อรายงานคณบดีและกรรมการประจ าคณะฯ 
จ านวน 1 คร้ัง (มส. 7.4-5-1)  

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของคณะฯ ได้น าเสนอแผนการจัดการความเสี่ยง
พร้อมผลการด าเนินงานเข้าที่ประชุมกรรมการ
ประจ าคณะฯ เพื่อขอข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  โด ย ได้ เส น อ เข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 
2 มิถุน ายน  2557 (มส. 7 .4 -5 -2) โดยได้รับ
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ (มส. 7.4-5-3) ดังนี้  

1. โค ร งก า รก า รพั ฒ น า ง าน วิ จั ย  ง า น
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่ 
และได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ ควรจะด าเนินการ

 มส. 7.4-5-1 บันทึกรายงาน
ความก้าวหน้าการจัดการ
ความเสี่ยงคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

มส. 7.4-5-2 เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
คร้ังที่ 2/2557 วันที่ 2 
มิถุนายน 2557 (เอกสาร
หมายเลข 2)  

มส. 7.4-5-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2557 
วันที่ 2 มิถุนายน 2557 
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อย่างต่อเนื่อง  
2. ควรน าแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่อ

ผู้ บ ริ ห า ร ระ ดั บ สู ง ข อ งม ห า วิ ท ย าลั ย  แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 

ทั้งนี้  คณะฯ จะน าข้อเสนอแนะไปบรรจุไว้
ในแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ในปีการศึกษา
ถัดไป 

 6 มีการน าผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะจากสภา
สถาบนัไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป  

จากที่คณะได้น าเสนอแผนบริหารความเสี่ยง  
ปีการศึกษา 2555 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ป ระจ า ค ณ ะ  ค รั้ งที่  1 /2556  เมื่ อ วั น ที่  2 0 
กุมภาพันธ์ 2556 (มส. 7.4-6-1) คณะกรรมการได้
เสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงเรื่องงานวิจัย 
ซึ่งในการท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 
2555  (งบ ป ระม าณ  2556 ) ได้ น าป ระ เด็ น
ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดกิจกรรมย่อยในเรื่อง
งานวิจัย (มส. 7.4-6-2) 

นอกจากนี้  ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ คร้ังที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้น าเสนอ
รายงาน ป ระ เมิ น ผลแผนบ ริห ารความ เสี่ ย ง
ปีงบประมาณ 2555 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (มส.7.4-6-2) ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. ในการด าเนินงานด้านการท าต าแหน่งทาง
วิชาการควรเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ มีการ
จัดหาพี่เลี้ยงนักวิจัย 

2. ในการพัฒนาคณาจารย์สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการควนแจ้งให้คณาจารย์ทราบถึงหลักเกณฑ์ใน
การส่งผลงานทางวิชาการอย่างชัดเจนและให้
คณาจารย์ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ จัดท า
แผนปฏิบัติการและควรมีการสร้างแรงจูงใจในการ
ท าผลงานทางวิชาการ 

 โดยในแผนบริหารความเสี่ ยง ประจ าปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 6  (ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 5 7 ) 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้น าข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวมาบรรจุเป็นกิจกรรม ในแผนบริหารความ
เสี่ยง ประเด็นที่ 1 2 และ 3 และจัดกิจกรรมตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว (มส. 7.4-6-3) 

อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 

มส. 7.4-6-1 เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
คร้ังที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2556 
(ระเบียบวาระที่ 4) 

มส. 7.4-6-2  
       (1) แผนบริหารความเสี่ยง

ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2555 
(งบประมาณ 2556) 

        (2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
คร้ังที่ 1/2556 ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2556  

มส. 7.4-6-3  
       (1) แผนบริหารความเสี่ยง

ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 
(งบประมาณ 2557) 
(เอกสารเดียวกับ 7.4-4-3) 

     (2) ค าสั่งแต่งตั้งพี่เลี้ยง
นักวิจัย ที่ 030/2556 สั่ง 
ณ วันที่ 25 มิถุนายน 
2556  

    (3) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พี่
เลี้ยงที่ปรึกษาต าแหน่งทาง
วิชาการคณะมนุษยศาสตร์
ฯ ประจ าปีการศึกษา 2556 
ที่ 068/25556 สั่ง ณ วันที่ 
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คณ ะกรรมการบริหารคณ ะ ได้ เสนอรายงาน
ประเมินผลแผนบริหารความ เสี่ ย ง ประจ าปี
ก ารศึ กษ า  2556  (งบ ป ระมาณ  2557 )โด ย
คณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
คณาจารย์ควรเน้นการด าเนินงานวิจัยแบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชน (มส. 7.4-6-4) ซึ่งคณะจะน าเสนอ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปเป็นข้อมูลในการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2558 ต่อไป 

29 พฤศจิกายน 2556 
    (4) เอกสารประกอบการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การผลิตผลงานทาง
วิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหนง่
ทางวชิาการ” วันที่ 16 
กรกฎาคม 2557  

มส. 7.4-6-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2557 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

 6 ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5  6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

 6 ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้: ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

ดร.วิชุรา  วินัยธรรม  
นางขนษิฐา  ศิริรัตน์  

โทรศัพท์ : 055-721878 โทรศัพท์ : 055-721878  

E-mail :  preeyanuch.pps@hotmail.com E-mail :   similan77@gmail.com               

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. บุคลากรทุกคนภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีส่วนร่วมในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดท า

แผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมสี่วนร่วมด าเนินการและรายงานผลความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
- 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
- 
 
 
 
 
 

HU
SO

mailto:similan77@gmail.com


 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

297 

ตัวบ่งชี้พื้นฐำน :  ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำสถำบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) 
ผลกำรด ำเนินงำน   เนื่องจากไม่มีการประเมินในระดับคณะ  ประเมินในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
 
หลักฐำน  
 - 
 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ค่าคะแนน..... ค่าคะแนน..... คะแนน.....  ค่าคะแนน..... 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

ค่าคะแนน..... ค่าคะแนน..... คะแนน.....  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้:  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

 

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

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 13   กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 
น้ ำหนัก : ร้อยละ 5  
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง  (คะแนนเต็ม 0 5) 

 
ผลกำรด ำเน ินงำน 
 ปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีผลการประเมินการด าเนินงานของผู้บริหารที่ประเมินโดย
คณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง = ร้อยละ 87.41 คะแนน คิดเป็น 4.37 คะแนน  
 
หลักฐำน   
มส. 13-0-1 รายงานผลการด าเนินงานเพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตงานของผู้บริหาร คณะ

มนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ.2547  
มส. 13-0-2 ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก สถาบัน ในการปฏิบัติตาม

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ค่าคะแนน 4.51 ค่าคะแนน 5.00 คะแนน 4.37   ค่าคะแนน 4.51 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

ค่าคะแนน 4.51 ค่าคะแนน 5.00 คะแนน 4.37   

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้: นายสชุิน  รอดก าเหนิด 
ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

ดร.วิชุรา  วินัยธรรม 
นางขนษิฐา  ศิริรัตน์  

โทรศัพท์ : 055-721878 โทรศัพท์ : 055-721878 
E-mail : similan77@gmail.com     E-mail :  sirirat_n1@hotmail.com          
 
หมำยเหตุ   ปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการได้เปลี่ยนเกณฑ์การประเมินใหม่ รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตงานของผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 และ 2556 
 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย  ก าหนดยุทธศาสตร์  ทิศทาง  และ
นโยบาย ท าพันธกิจครบตามที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ประเมินประสิทธิผลของแผนปฏิบัติงานประจ าปี และมีการด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - 
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องค์ประกอบที่ 8   กำรเงินและงบประมำณ  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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

หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
 

มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีแผนกลยุทธท์างการเงินที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบนั 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินประจ าปี พ.ศ. 2556,  และประจ าปี  
พ.ศ.  2557  (มส. 8.1-1-1, มส. 8.1-1-2) ซึ่งได้ท า
การวิเคราะห์ตามแผนการขอตั้งงบประมาณ  พ.ศ. 
2556 (มส. 8.1-1-3), แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
พ.ศ 2556-2560  
(มส. 8.1-1-4) และแผนปฏิบัตริาชการ  4  ปี   
(มส. 8.1-1-5) โดยมีการจัดท าแผนปฏบิัติงาน/
โครงการ  เพื่อรองรับเงินงบประมาณแผน่ดิน  และ
เงินนอกงบประมาณ  (บ.กศ.,  กศ.บป.)  โดยจัดท า
ตามแบบฟอร์มโครงการที่ก าหนดให้ซึ่งต้องระบุ
ประเภทของงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินของคณะ (มส. 8.1-1-6, มส. 8.1-1-
7,  มส. 8.1-1-8)  

  คณะฯ  มีกระบวนกำรในกำรด ำเนินงำนให้
ได้มำซึ่งแผนกลยุทธท์ำงกำรเงนิของคณะฯ  
ประจ ำปี  2556  ดังนี้   

1. คณะฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ อ
ทบทวนและสั งเคราะห์ แผนกลยุท ธ์ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556-2560 ในวันที่ 16 กรกฎาคม  
2555 (มส. 8.1-1-9) 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี 2556 (มส. 8.1-1-
10) 

3. น าข้อมูลที่ได้เสนอต่อคณบดีและน ารา่ง 
แผนกลยุทธท์างการเงินเสนอตอ่ที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริหารคณะ ครั้ง  4/2555  วันที่  12   
กันยายน 2555 (มส. 8.1-1-11) 

4. น าร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  2/2555   

มส. 8.1-1-1 แผน      
กลยุทธ์ทางการเงิน
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ประจ าปี    2556   

มส. 8.1-1-2  แผน      
กลยุทธ์ทางการเงิน
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ประจ าปี    2557   

มส. 8.1-1-3  แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ  2556 

มส. 8.1-1-4  แผน
ยุทธศาสตร์  สู่การ
ปฏิบัติ  พ.ศ.  2556-
2560  

 มส. 8.1-1-5  
แผนปฏบิัติราชการ 
5  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.
2556-2560 

 มส. 8.1-1-6 คู่มือจัดท า
ค าขอตั้งงบประมาณ
แผนปฏบิัติงาน/
โครงการ  

มส. 8.1-1-7  โครงการ
งบประมาณปี  2556   

มส. 8.1-1-8  โครงการ
งบประมาณปี  2557   
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ.  2555 (มส. 8.1-1-12) 
ในส่วนของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของ 

คณะประจ ำปี  2557  ดังนี้ 
1. คณะฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสังเคราะห์แผนกลยุทธ์ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2556-2560  และปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
   (มส. 8.1-1-13) 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี 2557 
(มส. 8.1-1-14) 

3. คณะกรรมการฯ  ตามข้อ  2  ร่วมกัน 
พิจารณาจัดท าแผนกลยุทธท์างการเงินประจ าปี  
2557  โดยท าการวิเคราะห์งบประมาณ  ที่ระบุใน
แผนกลยุทธ์  ปี  2557  กับวิเคราะห์งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร  พร้อมทั้งการจัดหางบประมาณเพิ่มเติม  
และน าข้อมูลที่ได้เสนอต่อคณบดีและน าร่างแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ  ในการประชุม  ครั้งที่  3/2556  เมื่อ
วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  2556 
 (มส. 8.1-1-15) 

4. น าร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงินเสนอที่ 
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่  2/2556   
เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2556 (มส. 8.1-1-
16) 
 

 
 
 
 
 
 
 

มส. 8.1-1-9 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนและ
สังเคราะห์แผนกล
ยุทธ์ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.
2556-2560 

มส. 8.1-1-10  ค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานแผน 

      กลยุทธ์ทางการเงิน  
ประจ าปี 2556 

มส. 8.1-1-11 เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่  
4/2555  วันที่  12  
ก.ย.  2555 

มส. 8.1-1-12  เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ ครั้งที่  
2/2555   

     ในวันที่ 10 ตุลาคม  
พ.ศ. 2555 

มส. 8.1-1-13  ค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สังเคราะห์แผนกล
ยุทธ์ประจ าปีจ า
ปีงบประมาณ  พ.ศ.
2556-2560   

มส. 8.1-1-14 ค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานแผน 

      กลยุทธ์ทางการเงิน  
ประจ าปี 2557 
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

มส. 8.1-1-15 เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่  
3/2556  วันที่  29  
ก.ค.  2556 

มส. 8.1-1-16  เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ ครั้งที่  
2/2556   

     ในวันที่ 31  ก.ค.    
พ.ศ. 2556 

 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางดา้นการเงิน หลักเกณฑ์
การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนวทาง
จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การ
จัดสรรที่เป็นระบบและการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยรวมในแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินของคณะ (มส. 8.1-2.1) โดยในแต่ละ
ปีงบประมาณ คณะฯ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการใน
แต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากรตาม
โครงการ/ กิจกรรม  ที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย  
(มส. 8.1-2-2,  มส.  8.1-2-3)  ดังนี้ 

- งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ  
- เงินนอกงบประมาณ  (เงินรายได้) ได้แก่  

บ .กศ., กศ .บป .  ซึ่ งมาจากค่ าลงทะเบี ยนของ
นักศึกษา 

- งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  เช่น  โครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา (รป.บ.)  เงินสนับสนุนการจัดนิทรรศการ
จากงบมหาวิทยาลัย ค่าสมัคร/ค่าลงทะเบียนร่วม
อบรม/แข่งขัน บูรณาการโครงการในลักษณะที่คล้าย 
กันของโปรแกรมวิชาต่างๆ เป็นต้น (มส. 8.1-2-4) 

ในส่วนของการวางแผนการใช้เงินและการ
ตรวจสอบการใช้เงินนั้น แต่ละโครงการได้ก าหนด
แผนการใช้จ่าย โดยแต่ละกิจกรรมจะต้องด าเนินการ
เบิ ก จ่ าย งบ ป ระม าณ ให้ ต รงต าม ไตรม าส  ซึ่ ง

มส. 8.1-2-1  แผน     
กลยุทธ์ทางการเงิน  
(ตารางแสดง
แผนการจัดหา
ทรัพยากรทางการ
เงิน) 

มส. 8.1-2-2 โครงการ
ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.2556  
(เอกสำรเดียวกันกับ  
มส. 8.1-1-7) 

มส.  8.1-2-3  โครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2557 (เอกสำร
เดียวกันกับ  มส. 
8.1-1-8) 

มส. 8.1-2-4 แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน  พ.ศ.  
2557 (เอกสาร
เดียวกันกับ 8.1-1-2) 

มส. 8.1-2-5  สรุปผล
การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2556 รอบ 6 เดือน   
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มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้คณะฯ รายงานการใช้
งบประมาณเป็นรายไตรมาส และรายงานผลการ
ติดตามและประเมินโครงการประจ าปีงบประมาณ ใน
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (มส. 8.1-2-5, มส. 
8.1-2-6, มส. 8.1-2-7,  มส. 8.1-2-8) และสรุป
รายงานการใช้ จ่ าย เงิน งบประมาณ  ป ระจ าปี
งบประมาณ ในรอบ  6  เดือน  และ  12  เดือน และ
มีการตรวจสอบยอดการใช้จ่ายเงินกับระบบบัญชี 3 มิติ  
(มส. 8.1-2-9, มส. 8.1-2-10, มส. 8.1-2-11, มส. 
8.1-2-12)  และมีการตรวจสอบยอดการใช้จ่ายเงินกับ
ระบบบัญชี 3 มิติ  (มส.8.1-2-13) 

ส าหรับงบประมาณส่วนต่างจากแผนกลยุทธ์
ของคณะกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร นั้น คณะมี
แนวทางการใช้และการจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน  ดังนี้  (มส.8.1-2-14) 

1. มีการบูรณาการโครงการที่มีลักษณะ 
เดียวกันของโปรแกรมวิชาต่าง ๆ  จัดร่วมกัน 

2. งบประมาณจากโครงการความร่วมมือ 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ อจัดการศึกษา
หลักสูตร  รป.บ.  (การปกครองท้องถิ่น) 

3. น าเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุน 
การด าเนินงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

4. ขอสนับสนุนงบด าเนินงานวิจัยจาก 
สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยฯ 

5.   เงินสนับสนุนการจัดนิทรรศการจาก 
งบประมหาวิทยาลัย 

6. ค่าสมัคร/ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม/ 
สัมมนา/แข่งขัน 

7. สร้างเครือข่ายทางศิลปะและ 
วัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดโครงการร่วม 

8. งบประมาณจากเครือข่ายความร่วมมือ 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดหลักสูตร รปบ.  
(การปกครองท้องถิ่น) 

9. เงินสนับสนุนพิเศษจากเงินกองทุน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 
 
 

มส. 8.1-2-6  สรุปผล
การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 รอบ 12  

มส. 8.1-2-7 สรุปผลการ
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 รอบ 6 
เดือน 

มส. 8.1-2-8 สรุปผลการ
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 รอบ 9 
เดือน 

มส.  8.1-2-9  สรุป
รายงานการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 รอบ  6  
เดือน 

มส.  8.1-2-10 สรุป
รายงานการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 รอบ 12  
เดือน 

มส.  8.1-2-11 สรุป
รายงานการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 รอบ 6  
เดือน 

มส.  8.1-2-12  สรุป
รายงานการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 รอบ 9  
เดือน 

มส. 8.1-2-13 ระบบ
บัญชี 3 มิติ GFMIS 

มส. 8.1-2-14  แผนการ
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จัดหาทรัพยากร
ทางการเงินเพื่อ
สนับสนนุโครงการ
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามแผน
กลยุทธ์คณะ  
ประจ าปี  2557 

 3 มีงบประมาณประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 
 

ในแต่ละปีงบประมาณ คณะฯ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร ตามโครงการ/กิจกรรม ที่เสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย (มส. 8.1-3-1, มส. 8.1-3-2) โดย
ในปีงบประมาณ 2556 และ 2557 แยกตามประเภท
ได้ ดังนี้ 
          งบประมำณประจ ำปี  2556  
     1)  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และสู่ประชาคมอาเซียน  จ านวน 1,154,980 บาท  
     2)  พัฒนาองค์ความรู้  งานวิจัย  งานสร้างสรรค์
และ  นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน  และ
สังคม จ านวน  232,000 บาท  
     3) พัฒนาศักยภาพบริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่
ชุมชน   จ านวน 1,088,460 บาท  
     4) อนุรักษ์   ส่งเสริม  ท านุ   บ ารุง  เผยแพร่  
ศิลปะ  และวัฒนธรรมไทย  และเรียนรู่วัฒนธรรม  
อาเซียน  จ านวน 41,000 บาท  
     5 )  พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร   จั ด ก า ร ใ ห้ มี  
ประสิทธิภาพ  หลักธรรมาภิบาล จ านวน  825,980 
บาท 
      รวมงบประมำณทั้ งสิ้น  3,342,420  บาท  
(มส.  8.1-3-3) 
          งบประมำณประจ ำปี  2557  
     1)  การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  จ านวน 
1,615,484 บาท  
     2 )  ก ารพัฒ นาองค์ ค วามรู้   งานวิจั ยและ
นวัตกรรม จ านวน  164,000 บาท  
     3) การพัฒนาคน  ชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  อยู่ดี
มีความสุข  มีวัฒนธรรม  ศีลธรรมและพึงพาตนเองได้ 
จ านวน 881,000 บาท  
     4) อนุรักษ์   ส่งเสริม  ท านุ   บ ารุง  เผยแพร่  

มส. 8.1-3-1  โครงการ
ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 
2556 (เอกสาร
เดียวกับ มส. 8.1-1-
7) 

มส. 8.1-3-2  โครงการ
ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 
2557 (เอกสำร
เดียวกับ  มส. 8.1-
1-8) 

มส. 8.1-3-3 ตารางสรุป
งาน/โครงการและ
งบประมาณ
ประจ าปี  2556 

มส. 8.1-3-4 ตารางสรุป
งาน/โครงการและ
งบประมาณ
ประจ าปี  2557 
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ศิลปะ  และวัฒนธรรมไทย  และเรียนรู้วัฒนธรรม  
อาเซียน  45,000 บาท  
     5 )  พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร   จั ด ก า ร ใ ห้ มี  
ประสิทธิภาพตาม  หลักธรรมาภิบาล จ านวน  
1,002,016 บาท 
      รวมงบประมำณทั้ งสิ้น  3,707,500  บาท  
(มส.  8.1-3-4) 

 4 มีการจัดท ารายงานทางการ
เงินอย่างเป็นระบบ และ
รายงานต่อสภาสถาบนัอย่าง
น้อย ปีละ 2 คร้ัง 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส  
และรายงานผลการติดตามและประเมินโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ อย่างต่อเนื่อง 

โดยไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  
ดังนี ้

1) สรุปรายงานการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  รอบ  6  เดือน  
น าเสนอ  ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
คร้ังที่  2/2556  เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2556  
(มส.8.1-4-1) 

2) สรุปรายงานการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  รอบ  12  เดือน  
น าเสนอ  ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
คร้ังที่  3/2556 เม่ือวันที่  1  พฤศจิกายน  2556  
(มส.8.1-4-2) 

1) สรุปรายงานการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  รอบ  6  เดือน  
น าเสนอ  ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
คร้ังที่  2/2557  เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2557  (มส.
8.1-4-3)   

มส. 8.1-4-1 เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ  คร้ังที่  
2/2556  เมื่อวันที่  
31  กรกฎาคม  
2556    

มส. 8.1-4-2  เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ  คร้ังที่  
3/2556  เมื่อวันที่  
1  พฤศจิกายน  
2556    

มส. 8.1-4-3 เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ  คร้ังที่  
2/2557  เมื่อวันที่  
2  มิถุนายน  2557    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการน าข้อมูลทางการเงินไป
ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จา่ย 
และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมัน่คงของ
สถาบนัอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

ในกระบวนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งคณบดีเป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง ได้จัดสรรงบประมาณ  โดย
พิจารณาจากข้อมูลทางการเงิน  ในการวิเคราะห์
จ านวนเงินต่อจ านวนนักศึกษา (โดยฝ่ายการเงินของ
มหาวิทยาลัย ) ซึ่ ง เป็ นข้อมูลประกอบการร่วม
พิจารณาการท างานตามแผน และตัดสินใจการใช้
จ่ายเงิน ท าให้ผู้บริหารสามารถน าไปวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของคณะได้อย่างต่อเนื่อง  
(มส. 8.1-5-1) 

นอกจากนี้คณะได้น าเสนอรายงานการใช้

มส. 8.1-5-1 รายงาน
การค านวณตน้ทุน
ต่อหน่วยผลผลิต 
ประจ าปีการศึกษา 
2556  

มส. 8.1-5-2 สรุป
รายงานการใช้
จ่ายเงิน  ปี  2556  
รอบ  6  เดือน  
(เอกสารเดียวกันกับ  
8.1-2-9) 
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จ่ายเงินต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการติดตามการด าเนินงานโครงการของ
โปรแกรมวิชาฯ  และผู้รับผิดชอบโครงการ (มส. 8.1-
5-2,  มส.  8.1-5-3,  มส.  8.1-5-4,  มส.  8.1-5-
5,  มส.  8.1-5-6,  มส.  8.1-5-7,  มส.  8.1-5-8) 

มส.  8.1-5-3  สรุป
รายงานการใช้
จ่ายเงิน ปี  2556 
รอบ  12  เดือน   
(เอกสารเดียวกันกับ  
8.1-2-10)  

มส.  8.1-5-4  สรุป
รายงานการใช้
จ่ายเงิน  ปี  2557  
รอบ  6  เดือน  
(เอกสารเดียวกันกับ  
8.1-2-11) 

มส.  8.1-5.-5  สรุป
รายงานการใช้
จ่ายเงิน  ปี  2557  
รอบ  9  เดือน
(เอกสารเดียวกันกับ  
8.1-2-112) 

มส.  8.1-5-6  รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ  คร้ังที่  
3/2556  วันที่  1  
พฤศจิกายน  2556 

มส.  8.1-5-7  รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ  คร้ังที่  
2/2557  วันที่  2  
มิถุนายน 2557 

มส.  8.1-5-8  รายงาน
การประชุมประจ า
คณะ  คร้ังที่  
3/2557  วันที่  3  
กรกฎาคม  2557 

 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ 
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่

คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ได้
ด าเนินการตามระบบกลไกการตรวจสอบภายใน ตาม
ข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยรับ
การตรวจสอบภายในเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

มส. 8.1-6-1  ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ที่ 
016/2556 เร่ือง 
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สถาบนัก าหนด 
 
 
 

ตรวจสอบภายในคณะและจากบุคลากรภายนอก
คณะซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตรวจสอบ
เบื้องต้นการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ประกอบด้วย อาจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด, 
อาจารย์ปรียานุช  พรหมภาสิต,อาจารย์สายพิณ  
พิกุลทอง กูรุง, อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์, ดร.วิชุรา  
วิ นั ย ธ ร รม , อ า จ า รย์ ส ม ลั ก ษ ณ์   วิ ริ ย จ า รี ,         
อาจารย์สุวภัทร์  พิรณฤทธิ์  เพื่อตรวจสอบเบื้องต้น 
ในการเตรียมรับการตรวจจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย การตรวจต่างๆ  
ได้แก่ การควบคุมภายในด้านการบริหาร ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง และด้านการบริหารทรัพยากร โดย
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณ ะให้
ข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมข้อมูล และหลักฐาน
เพื่ อเตรียมรับการประเมินจาก คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยต่อไป (มส. 8.1-
6-1) 

2. คณ ะกรรมการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2556 เข้าตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 
17  ตุลาคม  2556 ประกอบด้วย ผศ.ดร.รัชนี  
นิธากร,  รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ,  และอาจารย์
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว และมีผู้บริหารของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อมูล  ใน
ประเด็นการตรวจ ต่างๆ  ได้แก่  การควบคุมภายใน
ด้านการบริหาร ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการการ
ตรวจสอบภายใน ได้ตรวจตามเอกสาร แบบ ปย.1,  
ปย.2 และแบบการประเมินความเสี่ยงเพื่ อการ
ควบคุมภายใน โดยผลการสอบทานพบว่าการ
ประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่
ก าหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่ง
ผลการตรวจสอบภายในอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (มส. 
8.1-6-2, มส. 8.1-6-3) 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
ของมหาวิทยาลัยฯ  ได้ก าหนดตรวจสอบการด าเนิน

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ      
ผู้ตรวจสอบภายใน 
ประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ 
ประจ าปี
งบประมาณ 2556 
ลงวันที่ 28  มีนาคม  
2556 

มส. 8.1-6-2 รายงาน
การวางระบบการ
ควบคุมภายในและ
การประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ
คณะฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2556 

มส. 8.1-6-3 รายงานผล
การสอบทานการ
ประเมินการควบคุม
ภายใน ประจ าปี 
2556  

มส. 8.1-6-4 ระบบบัญชี 
3 มิติ GFMIS  

มส. 8.1-6-5 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร  ครั้งที่  
4/2556  วันที่  19  
พฤศจิกายน  2556,  
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ คร้ังที่ 
3/2557 ลงวันที่ 1  
พฤศจิกายน พ.ศ. 
2556 และ  

มส. 8.1-6-6  สรุปผล
การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจ าปี
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โครงการบริการวิชาการของคณะ  โดยมีประเด็นการ
ตรวจสอบ  ได้แก่ 

- ความเป็นมา  วัตถุประสงค์  และเป้าหมาย
ของโครงการ 

- กิจกรรม  และวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจน
แผนและผลการปฏิบัติงานของโครงการ 

- งบประมาณที่ ได้รับ  แหล่งที่มาของเงิน  
และการใช้จ่ายเงิน   

- ขอบเขตพื้นที่การด าเนินการของโครงการ 
- ระยะเวลาด าเนินงาน  และหน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
- วิ ธี ก ารติ ด ต าม   ก ารป ระ เมิ น ผลการ

ปฏิบัติงาน  และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- รายงานผลการด าเนินโครงการ 
3. คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ  ได้เข้าท าการ
ตรวจประเมินคณะมนุษยศาสตร์ฯ เมื่อวันพุธที่ 27  
พฤษภาคม  2557 ประกอบด้วย นายวีรศักดิ์  ปี่บัว, 
นางจรรยา ชวนานนท์ , รศ.ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน์ ,    
รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ,  นายสุนทร  อนุเพชร, ผศ.ชัชชัย  
พวกดี, นางสาวคณารัตน์ พูลเขียว, นางสาวสุภาภรณ์  
หมั่นหา และนางสาวเกศกนก  ไทยแท้   โดยมี
ผู้บริหารคณะฯ เป็นผู้ให้ข้อมูล (มส. 8.1-6-4) 

โดยมีประเด็นกำรติดตำมในเรื่อง การบริหาร 
งบประมาณและความส าเร็จการบริหารงบประมาณโดย  
พิจารณาจากแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ประกอบด้วย
ประเด็นต่าง ๆ  ได้แก ่
       1. มีการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์  และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
         2. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ  2556 
        3. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
        4. มีระบบการจัดท าแผนการด าเนินการใช้จ่าย
งบประมาณ 
        5. มีการวิเคราะห์ที่มาของแหล่งเงินรายได้  
เพื่อน าไปวางแผนการจัดหารายได้ 

ทั้งนี้ คณะฯ ยังมี คณะกรรมการตรวจรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบการเงิน
โดยได้จัดท าสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ จาก

งบประมาณ  
พ.ศ. 2556 รอบ 6  
(เอกสารเดียวกันกับ  
8.1-2-5) 

มส.  8.1-6-7 สรุปผล
การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2556 รอบ  
12 เดือน (เอกสาร
เดียวกันกับ 8.1-2-
6) 

มส.  8.1-6-8  สรุปผล
การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ประจ าปี
งบประมาณ  2557  
รอบ  6  เดือน  
(เอกสารเดียวกันกับ  
8.1-2-7) 

มส.  8.1-6-9  สรุปผล
การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ประจ าปี
งบประมาณ  2557  
รอบ  9  เดือน  
(เอกสารเดียวกันกับ  
8.1-2-8) 

มส. 8.1-6-10  สรุป
รายงานการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปี
งบประมาณ  2556  
รอบ  6 เดือน  
(เอกสารเดียวกันกับ  
8.1-2-6) 

มส.  8.1-6-11  สรุป
รายงานการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ

HU
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ฐานข้อมูลทางการเงิน (มส. 8.1-6-5) เพื่อติดตาม
และควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจเพื่อการบริหาร และสรุป
รายงานงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะ โดยมีรายงานที่เก่ียวข้องได้แก่  รายงานผลการ
ติดตามและประเมินโครงการประจ าปีงบประมาณ 
พ .ศ . 2556 ในรอบ  6 เดื อน , และ 12 เดือน , 
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในรอบ 6 
เดือนและ 9 เดือน รวมถึงสรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปี  2556  รอบ  6  เดือน  และ  
12  เดือน  และรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปี  2557  รอบ  6  เดือน  และ  9  เดือน  
(มส.8.1-6-6,  มส.8.1-6-7,  มส.8.1-6-8,  มส.8.1-
6-9,  มส.8.1-6-10,  มส.8.1-6-11,  มส.8.1-6-12,  
มส.8.1-6-13) 

ประจ าปี
งบประมาณ  2556 
รอบ  12  เดือน  
(เอกสารเดียวกันกับ  
8.1-2-10) 

มส.  8.1-6-12  สรุป
รายงานการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปี
งบประมาณ  2557  
รอบ  6 (เอกสาร
เดียวกันกับ 8.1-2-
11) 

มส.  8.1-6-13  สรุป
รายงานการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปี  2557  
รอบ  9  เดือน  
(เอกสารเดียวกับ  
8.1-2-12) 

 7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตาม
ผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท า
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ จากฐานข้อมูลทาง
การเงิน  เพื่อติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปตามเป้าหมายโดยจัดท าบันทึกข้อความน าเสนอ
ต่อคณบดีและแจ้งต่อผู้รับผิดชอบโครงการ  รวมทั้ง
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (มส. 8.1-7-1,  
มส.8.1-7-2,  มส. 8.1-7-3, มส. 8.1-7-4, มส. 8.1-
7-5, มส. 8.1-7-6, มส. 8.1-7-7, มส. 8.1-7-8) 
ก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัย  และมีการตรวจสอบยอด
การใช้จ่ายเงินกับระบบบัญชี 3 มิติ  (มส. 8.1-7-9) 

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะเพื่อพิจารณาเตรียมการจัดท างบประมาณปี  
2557  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2556  คณบดีได้น า
ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  2556  เสนอ
ต่อที่ประชุมเพื่อท าการทบทวนโครงการและจัดสรร
งบประมาณ  (มส. 8.1-7-10) 

มส.  8.1-7-1  
       บันทึกข้อความ

รายงานผลการใช้
จ่ายเงิน  
งบประมาณ
ประจ าปี  2556  
รอบ  6  เดือน 

 มส.  8.1-7-2  
       บันทึกข้อความ

รายงานผลการใช้
จ่ายเงิน  
งบประมาณ
ประจ าปี  2556  
รอบ 12  เดือน 

มส.  8.1-7-3  
       บันทึกข้อความ

รายงานผลการใช้
จ่ายเงิน  
งบประมาณ
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ประจ าปี  2557  
รอบ  6  เดือน 

มส.  8.1-7-4  
       บันทึกข้อความ

รายงานผลการใช้
จ่ายเงิน  
งบประมาณ
ประจ าปี  2557  
รอบ  9  เดือน 

มส. 8.1-7-5 เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ  คร้ังที่  
2/2556  เมื่อวันที่  
31 กรกฎาคม  
2556  

มส. 8.1-7-6 เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ  คร้ังที่  
3/2556  เมื่อวันที่  
1 พฤศจิกายน  
2556    

  มส. 8.1-7-7 เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ  คร้ังที่  
2/2557  เมื่อวันที่  
2  มิถุนายน  2557 

มส. 8.1-7-8 เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ  คร้ังที่  
3/2557  เมื่อวันที่  
3  กรกฎาคม  
2557    

  มส. 8.1-7-9 ระบบ
บัญชี 3 มิติ GFMIS 

มส.  8.1-7-10  เอกสาร
ประชุมการประชุม
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คณะกรรมการ
บริหารคณะ  วาระ
พิเศษ  ครั้งที่  3  
เมื่อวันที่  27  
สิงหาคม  2556  

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

7 ข้อ 7  ข้อ คะแนน 5  7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

7 ข้อ 7  ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้: ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

ดร.วิชุรา  วินัยธรรม 
 นางสาวนารถนรี  พอใจ, 
นางสุมาพร  จัน่ศรี 

โทรศัพท์ : 081-0411870 โทรศัพท์ : 055-721878  

E-mail :  preeyanuch.pps@hotmail.com E-mail :   similan77@gmail.com               

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. คณะมีแผนกลยทุธ์ทางการเงิน และมีการติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องทุกปี 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
- 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HU
SO

mailto:similan77@gmail.com


 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

311 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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

2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ หรือ 5 ข้อ หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 7 

หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ 9 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบนั 
ตั้งแต่ระดับภาควชิา หรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และ
ด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสอดรับกับของ
มหาวิทยาลัย และองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. คณะฯ ได้ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพ รวมทั้ง
ระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน ระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบ
การควบ คุ ม  ต รวจสอบ  ป ระ เมิ น คุณ ภ าพ ของ
มหาวิทยาลัย (มส. 9.1-1-1) 

2. คณะฯ ด าเนินงานตามระบบ และกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   ใช้วงจรคุณภาพ  
PDCA ในการด าเนินงานประกันคุณภาพโดยเริ่มจาก
การวางแผนการด าเนินการตามแผนการควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจบรรลุเป้าประสงค์ และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

2.1 คณะฯ ได้ด า เนินงานตามคู่ มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2553 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มส. 9.1-1-2) 

2.2 คณะฯ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงาน และ
ติดตามผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 (มส.9.1-1-3)   

2.3 คณะฯ มีนโยบายและแนวด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 (มส. 9.1-1-4)  

2.4 คณะฯ มีแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ ประจ าปีการศึกษา 2556 (มส.  
9.1-1-5) 

มส. 9.1-1-1  ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร  เร่ือง  
นโยบายและแนว
ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 30 
เมษายน 2556  

มส. 9.1-1-2 คู่มือการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2553 ของส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

มส. 9.1-1-3 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ที่  
42/2556 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
2556 ลงวันที่ 1 
สิงหาคม 2556  

มส. 9.1-1-4  ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  เรื่อง 
นโยบายและแนว
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2.5 คณะฯ จัดสรรงบประมาณตามโครงการ
พัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา
ต่อเนื่องทุกปี  เพื่อสนับสนุนการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง และจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (มส. 9.1-1-6) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
มีงบประมาณโครงการพัฒนาระบบและกลไกงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 30,000 บาท และ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีงบประมาณโครงการ
พัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา 
จ านวน 40,000 บาท และงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะจาก
โครงการพัฒนาบุคลากรคณะฯ ด้วย (มส. 9.1-1-7, 
มส.  9.1-1-8) 

2.6 คณะฯ มีการติดตามความก้าวหน้าใน
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองจากผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่ งชี้ระดับคณะ และระดับโปรแกรมวิชาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและวาจา (มส.9.1-1-
9) 

2.7 คณ ะฯ มี ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะท างาน
สั งเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา 2556 (มส. 9.1-1-10) 

2.8 คณะฯ มีการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับคณะ ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2547 ถึงปีการศึกษา 2556 (มส.9.1-1-11) 

3. คณะฯ สนับสนนุให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร (โปรแกรมวิชา) ดงันี้  

3.1 มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับโปรแกรมวิชา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 
2553-2555 (มส. 9.1-1-12) 

3 .2 มี คณ ะกรรมการป ระกั น คุ ณ ภ าพ
การศึกษาภายในคณะ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ใน
ระดับคณะ และระดับโปรแกรมวิชา ประจ าปีการศึกษา 
2556 (มส.9.1-1-13)   

3.3 โป รแกรมวิชา มีน โยบายและแนว
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะ ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2556 ซึ่งนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษาครอบคลุมถึงโปรแกรมวิชา (มส. 9.1-1-14)  

3.4 คณะฯ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและ

ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2556 

มส. 9.1-1-5 แผนปฏบิัติ
งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   
ปีการศึกษา 2556 

มส. 9.1-1-6 บันทึก
ข้อความขอนุญาตจัด
กิจกรรม วันที่ 18 
ธันวาคม 2556 และ
วันที่ 28 เมษายน 
2557  

มส. 9.1-1-7  แผนปฏบิัติ
การการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 

มส. 9.1-1-8  แผนปฏบิัติ
การการใช้จ่าย
งบประมาณ   
ประจ าปีงบประมาณ 
2557 

มส. 9.1-1-9 บันทึก
ข้อความติดตาม
ความก้าวหน้าในการ
จัดท า SAR 

มส. 9.1-1-10 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ที่  
14/2557  เร่ือง 
แต่งตั้งคณะท างาน
สังเคราะห์รายงานการ
ประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา กับงานวิจัย และการเรียนการสอน (สกอ. 
และ สมศ.) ระดับโปรแกรมวิชา และระดับคณะฯ ให้กับ
อาจารย์ในโปรแกรมวิชา ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.
2556 และวันพุธที่  28 เมษายน 2557 (ครั้งที่  2) ณ 
ห้องประชุมพิกุล (3208) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  (มส. 9.1-1-15) 

3.5 คณะฯ มีการติดตามความก้าวหน้าใน
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง จากโปรแกรมวิชา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและวาจา โดย
คณะร่วมกับโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดท า 
แบบฟอร์มการจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับโปรแกรมวิชา” อีกทั้งคณะได้จัดท า
แบบฟอร์มเพื่อให้ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา 
(ตัวบ่ งชี้ที่ ให้ข้อมูลกับคณะ) ระดับโปรแกรมวิชา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นการติดตามงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา จากโปรแกรมวิชา (มส.9.1-
1-16) 

3.6 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
แต่ละโปรแกรมวิชา ตั้ งแต่ ปี การศึกษา 2555 ถึงปี
การศึกษา 2556 (มส.9.1-1-17) 

 
 
 
 

 
 
 

 

2556 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2557  

มส. 9.1-1-11 รายงานการ
ประเมินตนเอง คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ประจ าปี
การศึกษา 2547 – 
2556 

มส. 9.1-1-12 คู่มือการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับโปรแกรมวิชา 

มส. 9.1-1-13 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่  
42/2556 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
2556 ลงวันที่ 1 
สิงหาคม 2556 
(เอกสารเดียวกับ มส.
9.1-1-3) 

มส. 9.1-1-14 ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  เรื่อง 
นโยบายและแนว
ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2556 
(เอกสารเดียวกับ มส. 
9.1-1-4)   

มส. 9.1-1-15 บันทึก
ข้อความขอนุญาตจัด
กิจกรรม วันที่ 18 
ธันวาคม 2556 และ

HU
SO



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

314 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

วันที่ 28 เมษายน 
2557 และโครงการ 
(เอกสารเดียวกับ มส.
9.1-1-6) 

มส. 9.1-1-16 
     (1) บันทึกข้อความ

ติดตามความกา้วหน้า
ในการจัดท า SAR 

     (2) แบบฟอร์มการ
จัดเก็บเอกสารงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
โปรแกรมวิชา”       
(3) แบบฟอร์มเพื่อให้
ข้อมูลงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  
(ตัวบ่งชี้ที่ให้ข้อมูลกับ
คณะ) ระดับโปรแกรม
วิชา ประจ าปี
การศึกษา 2556 

มส. 9.1-1-17 รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
โปรแกรมวิชา ปี
การศึกษา 2555 – 
2556 (เอกสารเดียวกับ 
มส.9.1-1-11)  

 2 มีการก าหนดนโยบายและ
ให้ความส าคัญเร่ืองการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้
ก าหนดนโยบายและแนวด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ ไว้เป็นลายลักษณ์ อักษร และ
ประกาศแจ้งให้คณาจารย์ทุกท่านทราบ (มส. 9.1-2-1) 
และคณะมีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ โดยมีรองคณบดี
เป็นประธานคณะท างานแต่ละพันธกิจและบุคลากรใน
คณะท างานแบบมีส่วนร่วม 

นอกจากนี้ คณะยังส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เข้ารับ
การพัฒนาตนเองในงานประกันคุณภาพการศึกษา    
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ดังนี้ 
        1.คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรม 

มส. 9.1-2-1 ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  เรื่อง 
นโยบายและแนว
ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2556 
(เอกสารเดียวกันกับ          
มส. 9.1-1-4)   
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“เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพระดับสากล” ใน
วันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ 
(ห้องประชุมทองกวาว) ชั้น 2 (มส.9.1-2-2) 
           2. คณาจารย์ในคณะ เข้าร่วมประชุมวิชาการ
นานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจ าปี 
พ.ศ.2556 วันที่  7 -8 พฤศจิกายน 2556  ณ ศูนย์
นิ ท ร ร ศ ก า ร แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ไบ เท ค บ า ง น า 
กรุงเทพมหานคร (มส.9.1-2-3) 

 3. คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ได้ เข้าร่วม
กิ จ ก ร ร ม บ ร ร ย า ย พิ เ ศ ษ   เ รื่ อ ง   Quality  
Accreditation  : Past Present and Future ในวันที่ 
14 พฤศจิกายน  2556 ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  (อาคารเก่า) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. กพร. 
และ EdPEx  เพื่อการพัฒนาคุณภาพ (มส. 9.1-2-4)  
       4. ผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์แต่ละโปรแกรมวิชา 
เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเขียน 
SAR ปีการศึกษา 2557 ระดับโปรแกรมวิชา ในวันพุธที่ 
19 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 อาคาร 14  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (มส. 9.1-2-5) 

5. ผู้บริหาร คณาจารย์แต่ละโปรแกรมวิชา และ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน SAR ระดับโปรแกรมวิชา 
พร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโปรแกรมวิชาอ่ืนๆ 
ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 
อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (มส. 9.1-
2-6)   

6. คณาจารย์ในคณะเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริม
ความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา กับงานวิจัย และการเรียนการสอน 
(สกอ. และ สมศ.) ระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะฯ 
วันพุธที่  18 ธันวาคม พ.ศ.2556 และวันพุธที่  28 
เมษายน 2557 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมพิกุล (3208) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส.9.1-2-7) 

7. เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

    7.1 บุคลากรของคณะ น าโดยผู้บริหารระดับ
รองคณบดี  หัวหน้าส านั งงานคณบดี และตัวแทน
โปรแกรมวิชา และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม 
โครงการการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

มส. 9.1-2-2  รายชื่อ
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม “เสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่
คุณภาพระดับสากล” 
ในวันที่ 14  สิงหาคม 
2556 

มส. 9.1-2-3 รายชื่อ
บุคลากรเข้าร่วม
ประชุมวชิาการ
นานาชาติ “การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา” ประจ าปี 
พ.ศ.2556 วันที่ 7-8 
พฤศจิกายน 2556 

มส. 9.1-2-4 รายชื่อ
บุคลากรในคณะฯ เขา้
ร่วมกิจกรรมบรรยาย
พิเศษ  เรื่อง  Quality  
Accreditation  : Past 
Present and Future  
ในวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2556 

มส. 9.1-2-5 รายชื่อ
บุคลากรเข้าร่วม
ประชุมเพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการเขียน 
SAR วันพุธที่ 19 
มีนาคม 2557   

มส. 9.1-2-6 รายชื่อ
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การเขียน SAR 
ระดับโปรแกรมวิชา วัน
พุธที่ 26 มีนาคม 2557 

มส. 9.1-2-7  รายชื่อ
คณาจารย์ในคณะเขา้
ร่วมกิจกรรมสร้างเสริม
ความเข้าใจและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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การศึกษา : กิจกรรมน าเสนอแนวปฏิบัติการที่ดี (Good 
practice)  ห รื อ น วั ต ก ร ร ม  ( Innovation)  ร ะ ดั บ
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในวันพุธที่ 
30 เมษายน 2557 ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (อาคารเก่า) โดยคณะฯ ได้ส่งผลงานของ
อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุ
พัฒนะกุล และอาจารย์สุวภัทร  พิรณฤทธิ์ เข้าน าเสนอ
ในชื่อผลงาน แบบฟอร์มการจัดเก็บเอกสารงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับโปรแกรมวิชา” และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา ได้น าเสนอ
ผลงานการสร้างมาตรฐานทางวัฒนธรรม “ระบ ารวม
เผ่าชาวเขา” ในนามส านักศิลปะและวัฒนธรรม อีกด้วย 
(มส. 9.1-2-8) 

7.2 บุคลากรของคณะ น าโดยผู้บริหารระดับ
รองคณบดี  หัวหน้าส านั งงานคณบดี และตัวแทน
โปรแกรมวิชา เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมน าเสนอผล
แนวปฏิบัติการที่ดี (Good practice) หรือนวัตกรรม 
( Innovation) ระ ดั บ ม ห าวิ ท ย าลั ย  ใน เค รื อ ข่ า ย
ภาคเหนือตอนล่าง ในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร (มส. 9.1-2-9)   

9. คณบดี รองคณบดี และบุคลากรที่เก่ียวข้องใน
คณะเข้าประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา    
2556 ในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รองรับการติดตาม ตรวจสอบฯ โดย สกอ. ในวันศุกร์ที่ 
11 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8  
อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (มส. 9.1-
2-10) 

10. คณบดี รองคณบดี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในคณะเข้าประชุมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนด้าน
ประกันคุณภาพ : การจัดการคุณภาพสู่สากลส าหรับ
ผู้บริหารระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8
พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 
และรายงานความก้าวหน้าในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ (มส. 9.1-2-11) 

11. คณบดี รองคณบดี ประธานโปรแกรมวิชา 
และเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วม
ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ใน

เกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา    
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 
พ.ศ.2556 และวันพุธที่ 
28 เมษายน 2557  

มส. 9.1-2-8 รายชื่อ
อาจารย์เข้าร่วม
โครงการการจัดการ
ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา : 
กิจกรรมน าเสนอแนว
ปฏิบัติการที่ดี (Good 
practice) หรือ
นวัตกรรม 
(Innovation) ระดับ
หน่วยงาน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันพุธที่  
30 เมษายน 2557 
และเอกสารประกอบ 

มส. 9.1-2-9 บันทึกเชิญ
เข้าร่วมโครงการการ
จัดการความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา : กิจกรรม
น าเสนอผลแนว
ปฏิบัติการที่ดี (Good 
practice) หรือ
นวัตกรรม 
(Innovation) ระดับ
มหาวิทยาลยั ใน
เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่าง วนัจนัทร์ที่ 
21 กรกฎาคม 2557 
และรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มส. 9.1-2-10 บันทึกเชิญ
ประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ
รองรับการติดตาม 
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การพิจารณา (ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
รอบใหม่ (พ.ศ.2558-2562) ในวันที่ 20 มกราคม 2557 
และ 21 พฤษภาคม 2557 ณ  ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 8  อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (มส. 9.1-2-12) 

12. รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา (อาจารย์.ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต) 
เข้าร่วมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่ าง” ในวันที่  28 -29 กรกฎาคม  2557 ณ 
หอประชุมป ระกาย เพชร มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
เพชรบูรณ์ (มส. 9.1-2-13) 

 
ในส่วนของการด าเนินการภายในคณะ คณะฯ 

ยังให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยได้
ด าเนินการ ดังนี้ 
      1. คณะฯ มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 ระดับคณะ โดยท า
บันทึกแจ้งประธานโปรแกรมวิชาทุกท่าน  และรอง
คณบดีทุกฝ่าย เพื่อมอบหมายงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 เพื่อน าข้อเสนอแนะ
ไปพัฒ นาและปรับปรุง  และแจ้ ง ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ครั้งที่ 3/2556 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม   
พ.ศ. 2556 และเสนอ (ร่าง) แผนการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 
2/2556 วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 จากนั้น ได้
น าเสนอแผนการปรับปรุงฉบับจัดท ากิจกรรม/โครงการ 
ตามข้อเสนอแนะ ต่อคณะการการประจ าคณะ ครั้งที่ 
2/2557 วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มส. 9.1-
2-14)  
      โดยคณะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลั ย  27 -28 มิ ถุ น ายน  พ .ศ .2556 
คณะกรรมการประกอบด้วย             ผศ.ดร.รุจโรจน์ 
แก้วอุไร อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ตรวจสอบฯ โดย สกอ. 
วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 
2557 

มส. 9.1-2-11 เอกสาร
กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนดา้น
ประกันคุณภาพ : การ
จัดการคุณภาพสู่สากล
ส าหรับผูบ้ริหารระดับ
หน่วยงานและ
มหาวิทยาลยั วันที่  8 
พฤษภาคม 2557 

มส. 9.1-2-12 บันทึกเชิญ
เข้าร่วมประชุมเพื่อ
แสดงความคิดเห็นและ
ให้ข้อเสนอแนะ ในการ
พิจารณา (รา่ง) ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  
ระดับอุดมศึกษารอบ
ใหม่ (พ.ศ.2558-2562) 
วันที่ 20 มกราคม 
2557 และ 21 
พฤษภาคม 2557 

มส. 9.1-2-13 หนังสือเชิญ
เข้าร่วมโครงการ 
“อบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา
เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนล่าง” ใน
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 
2557 ณ หอประชุม
ประกายเพชร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

มส. 9.1-2-14  
    (1) บันทึกข้อความแจ้ง 

เพื่อมอบหมายงานตาม
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นเรศวร  ผศ.ดร.อ านวยพร  สุนทรสมัย นายกสภา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก อาจารย์คุณากร  คุณาสวัสดิ์ 
อาจารย์ภาควิชาศึกษาทั่ วไป มหาวิทยาลัยนอร์ท -
เชียงใหม่  ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง       รองคณบดี
ฝ่ ายวางแผนและบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และ
นางสาวพันทิพา  เย็นญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  โดยได้คะแนนการประเมินรวมของ สกอ. 
4.61 คะแนน      ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
และเมื่อรวมคะแนนของ สกอ.และ สมศ. ได้คะแนน 
4.34 และผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี 

ทั้งนี้ จากผลการประเมินคุณภาพภายใน สกอ. 
และภายนอก (สมศ.) ประจ าปีการศึกษา 2555 พบว่า  
มีตัวบ่งชี้ 5 ตัว ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้อง
ปรับปรุง และปรับปรุงเร่งด่วน ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกได้ 1.79 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ได้ 1.22 คะแนน และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14 การ
พัฒนาคณาจารย์ ได้ 1.69 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่  สมศ.ที่ 5 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ได้  2.12 คะแนน และตัวบ่ งชี้  สมศ.ที่  6 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ได้ 1.41 
คะแนน นั้น คณะได้ตระหนักถึงความส าคัญและหา
มาตรการและแนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยคณะฯ ได้แจ้ง
ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 2 และ 4 รวมทั้งประธาน
โปรแกรมวิชา ในการน าผลการประเมินในปีการศึกษา 
2555 ที่ผ่านมา ไปพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ข้อ เสนอแนะของคณ ะกรรมการ  ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2556 วันอังคารที่ 
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (มส. 9.1-2-15) ซึ่งคณะ
ได้พิจารณาแล้ว จึงน าตัวบ่งชี้ที่  2.2 สมศ.ที่  14 ไป
จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
พ .ศ.2557 และแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557–2558 (มส.9.1-2-16) 
และน าตัวชี้วัดที่ 2.3 สมศ.ที่ 5 และ 6 ไปจัดท าเป็น
ประเด็นความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงใน
ปีการศึกษา 2556 (ปีงบประมาณ 2557) เพื่อขจัดความ

ข้อเสนอแนะ 
   (2) รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร
คณะ คร้ังที่  3/2556 
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม   
พ.ศ. 2556 

    (3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า 
คณะ ครั้งที่ 2/2556 
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 
พ.ศ.2556 และ คร้ังที่ 
2/2557 วันจันทร์ที่ 2 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 

มส. 9.1-2-15 
(1) ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 
2555 
(2) บันทึกข้อความแจ้ง 

    (3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ คร้ังที่ 4/2556 
วันอังคารที่ 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 
2556 (เพื่อแจ้ง
ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ได้
คะแนนต่ า) 

มส. 9.1-2-16 
   (1) แผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี พ.ศ.2557 

    (2) แผนการพฒันา
ตนเองรายบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557–2558     

มส. 9.1-2-17 แผนบริหาร
ความเสี่ยง ปีการศึกษา 
2556 (ปีงบประมาณ 
2557)  
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เสี่ยงดังกล่าว (มส.9.1-2-17) 
2. ผู้บริหารคณะฯ ให้ความส าคัญกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ หรือการประชุมอาจารย์ของคณะ คณบดี
จะแจ้งเรื่องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ครั้ง  เพื่อกระตุ้นให้คณะกรรมการบริหารคณะและ
คณาจารย์ตระหนักถึงความส าคัญ ในการประกัน
คุณภาพ เช่น  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
และบันทึกข้อความแจ้ง (มส. 9.1-2-18)  

มส. 9.1-2-18 
    รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร
คณะ คร้ังที่ 4/2556 
วันอังคารที่ 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 
2556 และบันทึก
ข้อความแจ้งเรื่อง
เก่ียวกับงานประกัน 

 3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีส่วนร่วมใน
การด าเนินการกับมหาวิทยาลัยตามกระบวนการการ
ด าเนินงาน ดังนี้   

 1 . จ า ก เก ณ ฑ์ ข้ อ  3  ข อ ง ตั ว บ่ ง ชี้  9 .1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้มีขั้นตอนการได้มา
ซึ่งอัตลักษณ์  โดยท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  อาจารย์  
บุคลากรสายสนับสนุน  นักศึกษา  ศิษย์เก่า  ผู้ปกครอง  
และผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1 .1 ท า ก า รส า ร ว จ ค ว าม คิ ด เห็ น ก า ร
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่
เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึ กษ า 2556 ตั วบ่ งชี้ ที่  16 .1 ข้ อ  3 )  ได้ แก่  
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม   

1.2 ท าการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่ได้จาก
การส ารวจฯ พร้อมท าการจัดล าดับ อัตลักษณ์  ผลการ
ส ารวจ เป็นดังนี้ 

1.3  น าเสนอผู้บริหาร  เพื่อท าการเลือกและ
จัดล าดับอัตลักษณ์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย จนได้      
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “ความรู้คู่ชุมชน”  

1.4 จัดประชาพิจารณ์  เพื่ อรับฟั งความ
คิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ  

1.5 น าเสนอผลการประชาพิ จารณ์ ต่ อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

1.6 น าเสนอผลการประชาพิจารณ์ต่อ กบ. 
เพื่อพิจารณา 

1.7 น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
และได้รับความเห็นชอบ โดยใช้ค าว่า ““ความรู้คู่ชุมชน” 
คือ อาจารย์ บัณฑิต นักศึกษา มีความรู้ ความสามารถ น า
ความรู้ไปสร้างความเข้มแข็งและชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

มส.9.1-3-1 
เอกสารประกอบการ
ประชุมสภา
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร คร้ังที่  
7/2556 ในวันที่ 27 
พฤษภาคม 2556 

 มส.9.1-3-2 รายงานผล
การด าเนินงานการ
ก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ ระดบั
มหาวิทยาลยั (อ้างอิง
หลักฐานของ
มหาวิทยาลยั)  

มส.9.1-3-3 การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 3/2556 
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 

มส. 9.1-3-4 การประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 2/2556 
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 
พ.ศ.2556 

มส. 9.1-3-5 สรุปผลการ
ประเมินความพงึพอใจ
เก่ียวกับอัตลักษณ์ จาก
นักศึกษา และบุคลากร
ประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 
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1.8 ท าการปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อน าไปสู่แผนปฏิบัติ
ราชการ  
        จากนั้นได้น าเสนออัตลักษณ์ คือ “ความรู้คู่ชุมชน”
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 7/2556 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ในวาระ 
เรื่อง น าเสนอเพื่อพิจารณา 5.5 การพิจารณา (ร่าง) แผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี
งบประมาณ 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2556) โดยมหาวิทยาลัยได้น าเสนอ
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  
พันธกิจ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ และ จุดเน้น จุดเด่น  
โดยในส่วนของอัตลักษณ์ “ความรู้คู่ชุมชน” หมายถึง 
คณาจารย์ บัณฑิต นักศึกษา มีความรู้ สามารถน าความรู้
ไปสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้   
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบให้ใช้อัตลักษณ์เดิม 
คือ “ความรู้คู่ชุมชน” (มส.9.1-3-1) 

 
2 .ตั ว บ่ ง ชี้ เพิ่ ม เติ ม  ต า ม อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง

มหาวิทยาลัย และมีเกณฑ์ที่ใช้ประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
สามารถวัดระดับคุณภาพตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้นๆ 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตั ว บ่ ง ชี้ ย่ อ ย ที่  9 .1 .1  อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้แก่ “ควำมรู้คู่
ชุมชน” 

นิยำม : อาจารย์ บัณฑิต และนักศึกษามีความรู้ 
และน าความรู้ไปสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และ
ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ  
1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน  โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน  

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์  

3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์     
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น

ประจ าปีการศึกษา 
2556 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส.16.1-
3-1) 
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ประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติใน

ประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนน
1 

คะแนน 
2 

คะแนน
3 

คะแนน
4 

คะแนน
5 

มีการ
ปฏิบัติ  
1 ข้อ 

มีการ
ปฏิบัต ิ
2 ข้อ 

มีการ
ปฏิบัติ 3 

ข้อ 

มีการ
ปฏิบัต ิ
4 ข้อ 

มีการ
ปฏิบัติ 5 

ข้อ 
 

          โดยในปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัย โดย
กองนโยบายและแผน ได้ท าการวิจัย เพื่อส ารวจความ
คิดเห็นของคณาจารย์และบุคลากร และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยที่ เสริมสร้างและสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ “ความรู้คู่ชุมชน” และได้ท าการวิเคราะห์ผล
จากข้ อมู ลที่ ได้ จ ากการส ารวจฯ  พ ร้อมท าการ
จัดล าดับอัตลักษณ์ ผลการส ารวจ เป็นดังนี้ 

ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมพึง
พอใจในระดับมาก คะแนนเฉี่ย 3.94 คะแนน เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ด้านพบว่า 

อันดับ 1  คือ ด้านการพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ “ความรู้คู่ชุมชน” ภายใต้
วัฒนธรรมองค์กรที่  “น าความรู้ไปเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้” คะแนนเฉี่ย 
4.03  

อันดับ 2  คือ ด้านมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
ได้สสื่อสารให้นักศึกษาเข้าใจถึงคุณลักษระของนักศึกษา
ที่มีความรู้คู่ชุมชนโดยใช้รูปแบบและช่องทางการสื่อสาร
ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ กับด้านบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ตรงตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัย คะแนน
เฉลี่ย 3.87 (มส. 9.1-3-2) 

 
ใน ส่ ว น อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ งค ณ ะ  ใช้ ร่ ว ม กั บ

มหาวิทยาลัย คือ “ความรู้คู่ชุมชน” โดยในปีการศึกษา 
2556 คณะได้ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างแผน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 โดยคณะกรรมการได้ร่วมกัน
พิจารณาอัตลักษณ์ของ และเอกลักษณ์ของคณะ และ
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เห็นชอบให้ใช้อัตลักษณ์ของคณะ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
คือ “ความรู้คู่ชุมชน” ซึ่งคณะกรรมการรับทราบถึงอัต
ลักษณ์ดังกล่าว รวมถึงเอกลักษณ์ของคณะที่ยังให้คง
เดิ ม  คื อ  “มุ่ ง เน้ นท้ องถิ่ น   สานศิ ลป์ วัฒ ธรรม ” 
นอกจากนี้ คณะยังได้แจ้งต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 
3/2556 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 และได้
น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 31 
กรกฎาคม พ.ศ.2556 (มส. 9.1-3-3, มส. 9.1-3-4) 

ทั้ งนี้  คณะมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่ งชี้ 
ดังกล่าว โดยได้ส ารวจความพึงพอใจด้านการพัฒนาให้
บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะจากบุคลากรและ
นักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ข้อ 3) ประจ าปีการศึกษา 
2556 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

1.ผลการประเมินโดยนักศึกษา   
  1.1 ด้านการด าเนินงานของคณะเพื่อส่งเสริมอัต

ลักษณ์ “ความรู้คู่ชุมชน” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
  1.2 ด้านความรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 
  1.3 ด้านคุณธรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 
  1.4 ด้านจิตสาธารณะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 
  1.5 ด้านภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 
2. ผลการประเมินโดยบุคลากรของคณะ 

         2.1 ด้านการด าเนินงานของคณะเพื่อส่งเสริมอัต
ลักษณ์ “ความรู้คู่ชุมชน” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 

 2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
การด าเนินงานให้คณะเป็น “แหล่งเรียนรู้ของชุมชน”  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 

 2.3 ด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
เพื่อให้มีอัตลักษณ์ “ความรู้คู่ชุมชน” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.03 (มส.9.1-3-5)  

 4 มีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดท ารายงานประจ าปทีี่เป็น

ในกระบวนการบริหารงานทั้งทางด้านวิชาการ 
และการบริหารงานทั่วไป คณะฯ ได้น าระบบการ
ด าเนิน งานประกันคุณ ภาพมาใช้ด า เนิ นการทุ ก
กระบวนการบริหาร ได้แก่ 

1. ระบบกำรควบคุม คณะมีระบบควบคุม ดังนี้ 
1.1 ด้านการบริหารงาน  โดยได้ด าเนินการ

ตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการประจ าปี

มส. 9.1-4-1 รายงานผล
การปฏิบัติตาม
แผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2556 

มส. 9.1-4-2 โปรแกรม 
GFMIS ระบบบัญชี 3 
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รายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อสภาสถาบันและ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามก าหนดเวลา 
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดใน CHE 
QA Online และ 3) การน า
ผลการประเมินคุณภาพไป
ท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนั 
 
 

งบประมาณ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดต่างๆ 
เพื่อให้คณะฯ ด าเนินการ คณะฯ ด าเนินการควบคุม
โดยระบบงบประมาณ พัสดุ และการเงิน โดยเกณฑ์พึง
รับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ และจัดให้มีการรายงานผล
การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2556 (มส. 9.1-4-1 และ มส.
9.1-4-2) 

1.2 ด้านวิชาการและการเรียนการสอน นั้น 
ทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ได้ท าการควบคุม
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (อ้ำงอิงเอกสำร
ประกอบขององค์ประกอบที่ 2) 

1.3 การควบคุมกิจกรรมการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ 
สมศ. ซึ่งคณะฯ ใช้การควบคุมร่วมกับส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปติดตาม
การด าเนินงาน (มส. 9.1-4-3) 

2. ระบบกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ  
2.1 ในเรื่องการบริหารจัดการ ในการปฏิบัติ

ราชการ หรือปฏิบัติตามงาน/โครงการต่างๆ คณะฯ ได้
ด าเนินการตามระบบติดตามของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
การปฏิบัติงาน/โครงการเงินนอกงบประมาณ ได้
ด าเนินการตามระบบการรายงานการด าเนินงานและ
รายงานสรุปการประเมินผลการด าเนินงาน โครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงในปีการศึกษา
ต่อไป (มส. 9.1-4-4) 

2.2 คณะฯ ได้ด าเนินการตามระบบกลไกการ
ตรวจสอบภายในตามข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจ
เงิ น แผ่ น ดิ น  โดยรั บ การต รวจสอบ ภ าย ใน จาก
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับมหาวิทยาลัย  
ประจ าปี 2556  โดยคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบ
การปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 
1 2  เดื อ น ) เมื่ อ วั น ที่  1 7  ตุ ล า ค ม  พ .ศ .2 5 5 6 
ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  นิธากร, 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์   ผลประเสริฐ และ
อาจารย์พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว และมีผู้บริหารของ
คณะประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และหัวหน้า

มิติ 
มส. 9.1-4-3 โปรแกรม

ส าเร็จรูปติดตามการ
ด าเนินงาน 

มส. 9.1-4-4 สรุปผลการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2556 รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน 

มส. 9.1-4-5 รายงานการ
วางระบบการควบคุม
ภายในและการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ
คณะฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2556 

มส. 9.1-4-6 ผลการ
ประเมินการสอน คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2556 (อ้าง
ตามเอกสาร
องค์ประกอบที่ 2) 

มส. 9.1-4-7 ผลการ
ประเมินผลตัวบ่งชี้ที่ 
13 (สมศ.) ตาม
บทบาทหนา้ที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน  

มส. 9.1-4-8  
    (1) ผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยั คณะ 
ส านัก สถาบนั ปี
การศึกษา 2556 

    (2) รายงานผลการ
ด าเนินงานเพื่อรับการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
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ส านักงานคณบดีเป็นผู้ให้ข้อมูล ในประเด็นการตรวจ 
ได้แก่ การควบคุมภายใน ด้านการบริหาร ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
คณะกรรมการการตรวจสอบภายในได้ตรวจตาม
เอกสาร แบบ ปย.1, ปย.2 และแบบการประเมินความ
เสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน โดยผลการสอบทานพบว่า
การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่
ก าหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่ง
ผลการตรวจสอบภายในอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (มส. 
9.1-4-5) 

2.3 ในด้านการเรียนการสอน นักศึกษาได้ท า
การประเมินการสอนของอาจารย์ประจ าและอาจารย์
พิเศษในทุกรายวิชา ทั้งภาคปกติ และภาค กศ .บป . 
และคณะแจ้งผลการประเมินต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน ในปี
การศึกษาต่อไป (มส. 9.1-4-6) 

2.4 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานคณะ โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เข้า
ตรวจการปฏิบัติงานของปีการศึกษา 2555 และตรวจ
การน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่  4 
ประจ าปีการศึกษา 2554 ในวันที่  27-28 มิถุนายน 
2556 โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 
9 0 .3  = 4.52 ค ะ แ น น ) (ม ส .  9.1 -4 -7)  แ ล ะ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เข้าตรวจการ
ปฏิบัติงานของปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการฯ 
เข้าตรวจการปฏิบัติงานของปีการศึกษา 2556 และ
ตรวจการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้ง
ที่  5  ป ระจ าปี การศึ กษ า 2555 ใน วัน พุ ธที่  2 8 
พฤษภาคม 2557 โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก (รอ้ยละ 87.41 = 4.37 คะแนน) (มส. 9.1-4-8)  

2.5 การติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน
การประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ สกอ./สมศ. ใช้การ
ติดตามรายงานผ่านระบบ CHE QA ONLINE  (มส. 
9.1-4-9)  

3. ระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ   

และประเมินผลงาน
ของผู้บริหาร คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ปี
การศึกษา 2556 ตาม 
พรบ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
พ.ศ.2547 

มส. 9.1-4-9 ระบบ CHE 
QA ONLINE   

มส. 9.1-4-10 รายงาน
การประเมินตนเอง 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2547-2556 
(เอกสารเดียวกันกับ 
มส. 9.1-1-11) 

มส. 9.1-4-11   
- ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร (สมศ.) 
รอบสอง (พ.ศ.2548-
2552)  
- ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบ
สาม ระดบัคณะ และ
มหาวิทยาลยั  ราชภัฏ 
ประจ าปี 2554   

มส. 9.1-4-12 แบบ
รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ 
ภายในระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 
2555 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

มส. 9.1-4-13 บันทึก
ข้อความคณะ เร่ือง  
การมอบหมายงานตาม
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 3.1 คณะได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ทุ กปี การศึกษา เพื่ อรับการตรวจประเมิน
คุณ ภาพ การศึ กษ าทั้ งภ าย ในและภายนอก  ได้
ด า เนิ น ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ กปี ก ารศึ กษ า  โด ย
คณะกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
(มส. 9.1-4-10) 

โดย สมศ. ได้ เข้ าตรวจประเมินคุณ ภาพ
ภายนอก เมื่อในปี 2549 และ ในปี 2554 ที่ผ่านมา  
(มส. 9.1-4-11) และจะเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินในอีก 5 ปี ข้างหน้า คือ ในปีการศึกษา 2558  
           ในส่วนของการรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
การศึกษา 2555 คณะฯ ได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการประกันของมหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่  27-28 มิ ถุน ายน  พ.ศ.2556 คณะกรรมการ 
ประกอบด้วย ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ผศ.อ านวยพร  สุนทรสมัย นายก
สภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
อาจารย์คุณากร  คุณาสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ผศ.ดร.ขวัญดาว  
แจ่มแจ้ง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร และนางสาว      พันทิพา  เย็นญา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ท าหน้าที่เลขานุการ โดยมีคะแนนการ
ประเมิน 4.61 และผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก คณะฯ ได้มีการแจ้งผลการประเมินตนเอง
ให้กับผู้บริหารคณะ และประธานโปรแกรมวิชาได้น า
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานต่อไป (มส. 9.1-4-12, มส. 9.1-4-13)  

3.2 จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเสนอต่อ สกอ. โดยผ่าน ระบบ Che Qa 
Online เพื่อกรอกผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมหลักฐาน
อ้างอิง (มส. 9.1-4-14) 

3.3 มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง
และผลการประเมินตนเองของคณะเป็นเอกสารรูปเล่ม
ผ่านเว็บไซต์  http://huso.kpru.ac.th และในระบบ  

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษา 
2555  

มส. 9.1-4-14 รายงานผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเสนอ
ต่อ สกอ. โดยผ่าน 
ระบบ Che Qa  
Online (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 9.1-
4-9) 

มส. 9.1-4-15 เว็บไซต์
คณะ http://huso. 
kpru.ac.th และระบบ 
Che Qa Online 
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Che Qa Online (มส. 9.1-4-15) 

 5 มีการน าผลการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธท์ุกตัวบ่งชี้  
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้น าผลการ
ประเมินภายในจากรายงานการประเมินตน เอง         
มาพัฒนางานของคณะอย่างต่อเนื่อง ดังนี้   

1. คณะฯ ได้น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับจากคณะกรรมการคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2555 (มส. 9.1-5-1) น าเสนอต่อ
ผู้บริหารคณะ และประธานโปรแกรมวิชา โดยได้
มอบหมายงานให้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ หรือ
งานที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ (มส. 9.1-5-2) จากนั้น น าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (มส. 9.1-5-3)  

2. มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งตรวจ
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก สมศ. น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่  6/2556 วัน
พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 17 
ธันวาคม 2556 และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุม ครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่  19 กุมภาพันธ์ 
2557 (มส.9.1-5-4)  

3. น าผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ 
มาทบทวนในการปฏิบัติงานของคณะ โดยผู้บริหารและ
ตัวแทนคณาจารย์ได้ร่วมกันทบทวนแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้
บรรลุผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งได้น า
ผลการประเมินคุณภาพฯ ทั้งระดับโปรแกรมวิชา ระดับ
คณะ และมหาวิทยาลัยที่เป็นจุดอ่อน มาหาแนวทาง
พัฒนา และทบทวนแผนโดยมีเป้าหมายให้ผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนมีการพัฒนาขึ้นจากปี
ก่อนทุกตัวบ่ งชี้  (มส.9.1 -5-5) ทั้ งนี้  จากผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน สกอ. และภายนอก (สมศ.) 
ประจ าปีการศึกษา 2555 พบว่า  มีตัวบ่งชี้ 5 ตัว ที่มีผล
การประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง และปรับปรุง
เร่งด่วน ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกได้ 1.79 คะแนน 

มส. 9.1-5-1  
(1) แบบรายงานผล
การประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2555 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 9.1-
4-12) 

มส. 9.1-5-2 บันทึก
ข้อความคณะ เร่ือง 
การมอบหมายงานตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษา 
2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 9.1-
4-13) 

มส. 9.1-5-3  
     - รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร
คณะ คร้ังที่ 3/2556 
วันที่ 29 กรกฎาคม  
2556  

    - รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า 
คณะ ครั้งที่ 2/2556 
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 
พ.ศ.2556 และ ครั้งที่ 
2/2557 วันจันทร์ที่ 2 
มิถุนายน พ.ศ. 2557  

    (เอกสารเดียวกันกับ 
มส. 9.1-2-14) 

มส. 9.1-5-4  
    (1) บันทึกข้อความจาก

ส านักงานประกัน
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ตัวบ่งชี้ที่  2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ได้ 1.22 คะแนน และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14 การ
พัฒนาคณาจารย์ ได้ 1.69 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 5 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ได้  2.12 คะแนน และตัวบ่ งชี้  สมศ.ที่  6 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ได้ 
1.41 คะแนน นั้น คณะได้ตระหนักถึงความส าคัญและ
หามาตรการและแนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยได้น าตัว
บ่งชี้ที่ 2.2 สมศ.ที่ 14 ไปจัดท าแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.2557 และแผนการ
พัฒนาตนเองรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 – 2558 (มส.9.1-5-6) และละน าตัวชี้วัดที่ 2.3 
สมศ.ที่ 5 และ 6 ไปจัดท าเป็นประเด็นความเสี่ยง และ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษา 2556 
(ปีงบประมาณ 2557) เพื่อขจัดความเสี่ยงดังกล่าว (มส.
9.1-5-7)  

 

คุณภาพการศึกษา 
เร่ือง การมอบหมาย
งานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย  

     ประจ าปีการศึกษา 
2555  

     (2) เอกสารประชุม 
สภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร  
คร้ังที่ 6/2556 วัน
พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 
2556 คร้ังที่ 8/2557 
วันท่ี 17 ธันวาคม 2556   

    (3) เอกสารประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ในการ
ประชุม คร้ังที่ 1/2557 
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2557 

มส. 9.1-5-5 แผนปฏบิัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2557   

มส. 9.1-5-6 
    (1) แผนการบริหาร

และพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี พ.ศ.2557 

    (2) แผนการพฒันา
ตนเองรายบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557–2558 

     (เอกสารเดียวกับ มส.
9.1-2-16) 

มส. 9.1-5-7 แผนบริหาร
ความเสี่ยง ปีการศึกษา 
2556 (ปีงบประมาณ 
2557) (เอกสาร
เดียวกับ มส.9.1-2-17) 

 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ มส. 9.1-6-1 หน้าเว็บไซต์
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ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ดังนี้     
1.ร่วมเป็น เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โดย

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมมือกับ สกอ. พัฒนาฐานข้อมูล 
11 องค์ประกอบ ที่ครอบคลุมองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพ Che Qa Online System เพื่อรายงานการ
ประเมินตนเอง ได้ในระดับหน่วยงาน และได้ประสาน
ความร่วมมือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ กรอก
ข้อมูลพื้นฐาน และรายงานการประเมินตนเองตาม
กรอบการประเมินของ สกอ. ที่ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้
และสามารถเชื่อมโยงกับส านักประกันคุณภาพฯ ได้ 
โดยผ่าน  http://www.cha.qa.mua.go.th (มส.9.1-
6-1) 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจของคณะฯ http://huso.kpru.ac.th 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการเรียนการสอน 
2. ด้านการวิจัย 3. ด้านการบรหิารจัดการ 4. ด้าน
การเงิน ร่วมกับมหาวิทยาลัย (มส. 9.1-6-2) 

3. มีระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมระบบงบประมาณ 
พัสุด ระบบการเงิน ระบบบัญชีโดยเกณฑ์พึงรับ-จ่าย 
ลักษณะ 3 มิติ ร่วมกับมหาวิทยาลัย (มส. 9.1-6-3) 

4. มีระบบฐานข้อมูลด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

- ฐานข้อมูลการลงทะเบียน ฐานข้อมูลผล
การเรียนการสอน  ฐานข้อมูลนกัศึกษาและฐานข้อมูล
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ (มส. 9.1-6-4) 

- ฐานข้อมูลด้านการวิจัย ระบบบริหาร
งานวิจยั วช. ระบบ nrpm  http://nrpm.nrct.go.th/ 
และ http://st1.kpru.ac.th/res/res/ (มส. 9.1-6-5) 

5. มีฐานข้อมูลด้านสารสนเทศเพื่อการศึกษา จาก
ส านักวิทยบริการฯ http://202.29.15.9/arit โดยเป็น
ข้อมูลจากฐานข้อมูลทุกระบบสามารถจัดท าเป็น
สารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ (มส.9.1-6-6) 

6. มีการแสดงฐานข้อมูลด้าน ปณิธาน พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผล
การประกันคุณภาพการศึกษา ปรากฏในเว็บไซต์ของ
คณะฯ หน้าเว็บไซต์  http://huso.kpru.ac.th. (มส.
9.1-6-7) 

โดยข้อมูลจากฐานข้อมูลทุกระบบสามารถจัดท า

http://www.che 
qa.mua.go.th/ 

มส. 9.1-6-2 หน้าเว็บไซต์
http://mis.kpru.ac. 
th/ และ
http://huso.kpru.ac.
th 

มส. 9.1-6-3 หน้าเว็บไซต์
มหาวิทยาลยั ระบบ
งบประมาณ พัสดุ 
การเงิน และบญัชี
กองทุน โดยเกณฑ์พึง
รับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 
มิติ   

มส. 9.1-6-4 ฐานข้อมูล
การลงทะเบียน 
ฐานข้อมูลผลการเรียน
การสอน  ฐานข้อมูล
นักศึกษาและหนา้
เว็บไซต์ส านักสง่เสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
http://202.29.15. 
55/ 

มส. 9.1-6-5 หน้าเว็บไซต์
http://nrpm.nrct.go
.ac.th และ
http://st1.kpru.ac. 
th/res/res/ 

มส. 9.1-6-6 หน้าเว็บไซต์
http://202.29.15.9/ 
arit 

มส. 9.1-6-7 หน้าเว็บไซต์
http://huso.kpru.ac. 
th 
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เป็นสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
สถาบนั 

คณ ะม นุ ษ ยศ าสต ร์ แ ล ะสั งค ม ศาสต ร์  ได้
ด าเนินการ  ดังนี้ 

1. คณะและโปรแกรมวิชา ได้ส่งเสริมให้นักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะ เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

นักศึกษามีส่วนร่วม ดังนี้  
- ด้านการวางแผนโดยเชิญนักศึกษาซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมระดม
ความคิดเห็น โดยร่วมเสนอแนะปัญหา ความต้องการ 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ในการประชุม
ระดมความคิดเห็นของภาคีหุ้นส่วน เพื่อจัดท าแผนกล
ยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 
2556-2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555  

-  ด้านการเรียนการสอน  นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย์ทุ กคน  ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียน
การศึกษา รวมทั้งในปีการศึกษา 2556 (มส.9.1-7-1) 

 - ด้านการบูรณาการเรียนการสอนกับการบูรณา
การการบริการวิชาการและการวิจัย นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัย โดยการมี
ส่วนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน (มส. 9.1-7-2) 

- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  สโมสร
นักศึกษาในคณะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (มส. 9.1-7-3) 
       - ด้านการประกันคุณภาพ นายกองค์การนักศึกษา  
นายกสโมสรนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษา ได้เข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักประกันคุณภาพ เพื่อ
รับทราบผลการด าเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและให้ข้อคิดเห็น และนักศึกษาได้เข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้กับนักศึกษา โดยเน้นกระบวนการจัดการ
ความรู้ (QA.KM) ดังนี้  
       1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  ดังนี้  
          - จัดโครงการส่ งเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา (QA.KM) 
ประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 รุ่น  คือ ในวันที่  14 

มส. 9.1-7-1 
(1) สรุปความต้องการ 
ข้อคิดเห็นหรือทัศนคติ
ของภาคีหุ้นส่วนจาก
การประชุมระดมความ
คิดเห็น เพื่อจัดท าแผน
กลยุทธ์ คณะมนษุย์ฯ 
ประจ าปี พ.ศ. 2556-
2560  และแผน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา วันที่ 31 
กรกฏาคม 2555 

    (2) รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน
ของคณาจารย์ในคณะ 
ปีการศึกษา 2556 
(เอกสารเดียวกับ 9.1-
4-6) 

มส. 9.1-7-2 การบูรณา
การเรียนการสอนกับ
การบูรณาการการ
บริการวิชาการและ
การวิจัย นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการบูรณา
กับอาจารย์ผูส้อน 
(เอกสารเดียวกับ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 และ
ตัวชี้วัดที่ 5.1) 

 มส.9.1-7-3 สรุปโครงการ
การจัดกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (1. 
โครงการไหว้ครูคณะฯ 
2. โครงการบายศรีศิริ
มงคลและปัจฉิมนิเทศ  
3.โครงการอบรมเชิง
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และ 21 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร (หลังเก่า) 
          - จัดโครงการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) หรือนวัตกรรม ในการน าความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการด าเนินกิจกรรม
นักศึกษา ส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของนักศึกษา โดย
คณะฯ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการการ
ฝึ ก อบ รม ก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า  โด ย
กระบวนการจัดการความรู้ (QA.KM.) ดังกล่าว เมื่อวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (หลั งเก่า) โดยนายธีรพัฒน์  แก่งศิริ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และทีมงานนักศึกษาโปรแกรมวิชา  
รัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจาก
การน าเสนอโครงการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ ดีหรือ
นวัตกรรม “ดอกสัก รักษ์ไพร (ฝายแม้วชะลอน้ า  โป่ง
เทียม)” 
          2. โครงการเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
กิจการนักศึกษาและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายนอกมหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2557  
 (มส. 9.1-7-4)   

ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วม ดังนี้ 
1. รายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐาน  ข้อ 2       

ในการมีส่ วนร่วมให้ความส าคัญ เรื่องการประกัน
คุณภาพ ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย  

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา  โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการตาม   
พันธกิจของสถาบัน  มหาวิทยาลัย /คณะ /โปรแกรม
วิชา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพ  อาทิ  ในรูปแบบของการร่วมเป็น
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
/การร่วมก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การให้
ข้อมูลป้อนกลับ  เช่น  การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้ บัณ ฑิ ต  (มส .9 .1 -7 -5) การประเมินผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการตรวจ 
ติดตามภายนอก การมีส่วนร่วมในการพัฒนา /ปรับปรุง 
หลักสูตร เชิญ เป็นกรรมการในการประชุม ระดม
ความคิด  เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ตามพันธกิจ เพื่อจัดท า
แผนกลยุทธ์ ปี 2556-2560 และแผนประกันคุณภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 

ปฏิบัติการเทคนิคและ
กลวิธีการระบายสี
อะคริลิค 4.พิธีท าบุญ
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
(เอกสารเดียวกับ
ตัวชี้วัดที่ 6.1) 

มส. 9.1-7-4  
    (1) สรุปผลการ

ด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการ
ประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลยั โดย
กระบวนการจัดการ
ความรู้ให้กับนักศึกษา 
(QA.KM) ประจ าปี
การศึกษา 2556 – 
และบนัทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเครือข่าย
การส่งเสริมสนับสนุน
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายนอก
มหาวิทยาลัย กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ในวันที่ 16-
18 พฤษภาคม 2557  

    (2) เอกสารจัดโครงการ
น าเสนอแนวปฏิบตัิที่ดี 
(Good Practice) หรือ
นวัตกรรม ในการน า
ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาไป
ใช้ในการด าเนนิ
กิจกรรมนักศึกษา วันที่ 
5 กุมภา-พันธุ์ 2557  

มส. 9.1-7-5  สรุปผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต และ
คุณลักษณะบัณฑิต
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2555 โดยมีผลการให้ข้อเสนอแนะ ตามเอกสารสรุป
ความต้องการ ข้อคิดเห็นหรือทัศนคติของภาคีหุ้นส่วน 
และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น (มส. 
9.1-7-6) 

 
 

ตามความต้องการ
บัณฑิตคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ที่จบ
การศึกษา ปีการศึกษา 
2555) (ปีงบประมาณ 
2556)    

 มส. 9.1-7-6  
  (1) สรุปความต้องการ 

ข้อคิดเห็นหรือทัศนคติ
ของภาคีหุ้นส่วนจาก
การประชุมระดมความ
คิดเห็น เพื่อจัดท าแผน
กลยุทธ์ คณะมนษุย์ฯ 
ประจ าปี พ.ศ. 2556-
2560 และแผนประกัน
คุณภาพการศึกษา 
วันที่ 31 กรกฏาคม 
2555 (เอกสาร
เดียวกับ 9.1-7-1(1)) 

  (2) การให้ความร่วมมือ
กับคณะและ
มหาวิทยาลยัในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ในด้านการประกัน
คุณภาพ 

 8  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบนัและมีกิจกรรมร่วมกัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีระบบการ
สร้างเครือข่าย  โดยผู้บริหารมีนโยบายชัดเจน  และจัด
ให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  โดยมีการด าเนินงานสร้างเครือข่าย  ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัย ได้เชิญบุคลากรภายในคณะ เป็น
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้  

  1.1 การเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ให้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์  
เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ให้กับ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้ 

1.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มส. 9.1-8-1 หนังสือเชิญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันท์ 
เป็นคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน  จากหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

มส. 9.1-8-2 บันทึกเชิญ
เป็นวิทยากรและ
ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับ
โปรแกรมวิชา 
ประจ าปีการศึกษา 
2556 และตาราง
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คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่   8-
9 กรกฎาคม 2556  

2.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อ
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556  

3.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เมื่อวันที่ 19-
20 สิงหาคม 2556   

4.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556   

5.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่    9-
10 กันยายน 2556 (มส.9.1-8-1) 

  1.2 การเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาหน่วยภายในมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

1.) รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์       รัตน
พันธุ์  เป็ นผู้ ต รวจประเมินคุณ ภาพภายในระดับ
โป รแกรม วิช า  ที่ โป รแกรมวิ ช าภ าษ าจีน  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่  27 มิถุนายน 
2557   

2.) อาจารย์สายพิณ  พิกุลทอง  กูรุง เป็น
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชา ที่
คณะเทคโนโลยี วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 โปรแกรม
วิชานิติศาสตร์  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิ ลป์  วั น ที่  24  มิ ถุ น ายน  2557 โป รแกรมวิ ช า
สารสนเทศภูมิศาสตร์ วันที่  26 มิถุนายน 2557 
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
วันที่ 27 มิถุนายน 2557      

3.) อาจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต  เป็น
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชา ที่
คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย วันที่ 
13 มิถุนายน 2557 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 17 
มิถุนายน 2557 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ที่คณะ
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
อิ เล็กทรอนิกส์  วันที่  19 มิถุนายน 2557 และที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด โปรแกรม
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 

ตรวจประเมิน 
มส. 9.1-8-3 บันทึกความ

ร่วมมือด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบัน 

มส. 9.1-8-4  
    - บันทึกเชิญเข้าร่วม

โครงการ  และเอกสาร
ประกอบการน าเสนอ
แนวปฏิบัตทิี่ดี (Good 
practice) ในเครือข่าย
ภาคเหนือตอนล่าง ใน
วันจันทร์ที่ 21 
กรกฎาคม 2557  

    - เอกสารประกอบการ
น าเสนอแนวปฏิบตัิที่ดี 
(Good practice) 
ภายในระดับ
มหาวิทยาลยัและ
ระดับหน่วยงาน ใน
วันที่ 30 เมษายน 
2557 (เอกสาร
เดียวกันกับ ม.ส. 9.1-
2-8 และม.ส. 9.1-2-9) 

มส. 9.1-8-5 
   (1) สรุปผลการ

ด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการ
ประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลยั โดย
กระบวนการจัดการ
ความรู้ให้กับนักศึกษา 
(QA.KM) ประจ าปี
การศึกษา 2556 

   - บันทึกข้อความ เร่ือง 
ขออนุญาตน านักศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
กิจการนักศึกษาและ
สร้างเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพ
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โลจิสติกส์ วันที่ 25 มิถุนายน 2557 
4.) อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ เป็นผู้ตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชา โปรแกรม
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันที่  6 มิถุนายน 2557 
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม วันที่  25 มิถุนายน 
2557 และโปรแกรมวิชาภาษาไทย วันที่ 26 มิถุนายน 
2557 

5.) อาจารย์  ดร.วิชุ รา  วินั ยธรรม  เป็น
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชา 
โปรแกรรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 

6.) อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ เป็นผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชา โปรแกรม
วิชาการพัฒนาสังคม และโปรแกรมวิชาภาษาจีน วันที่ 
25 มิถุนายน 2557 

 7.) อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ เป็นผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชา โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ วันที่  25 มิถุนายน 2557 และ 
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ วันที่ 26 มิถุนายน 
2557 

 8.) อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี เป็นผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชา ที่คณะครุ
ศาสตร์ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย วันที่  13 
มิถุนายน 2557 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 17 มิถุนายน 
2557 และที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 24 มิถุนายน 2557 และ
โปรแกรมวิชาภาษาไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2557 

9.) นางขนิษฐา  ศิริรัตน์  เป็นเลขานุการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก สถาบัน ที่
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือวันที่ 8 
สิงหาคม 2556 (มส. 9.1-8-2) 

2. คณะร่วมกับมหาวิทยาลัย มี เครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้ 

2.1 เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคเหนือ 8 แห่ง  มีการประชุมท าความ
ตกลงความร่วมมือและจัดกิจกรรมให้กับบุคลากร
มหาวิทยาลัย (มส. 9.1-8-3) ดังนี้ 

- การเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ให้กับหน่วยงานภายนอก 

การศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลยั 

   - หนังสือขอเชิญส่ง
บุคลากร และนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
“สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การสร้างเครือ
ขายฯ เขตภาคเหนือ
ตอนล่าง” 

     (เอกสารเดียวกันกับ 
ม.ส. 9.1-7-4) 

มส. 9.1-8-6 
     -  สรุปผลการ

ด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการ
ประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลยั โดย
กระบวนการจัดการ
ความรู้ให้กับนักศึกษา 
(QA.KM) ประจ าปี
การศึกษา 2556 

   - เอกสารจัดโครงการ
น าเสนอแนวปฏิบตัิที่ดี 
(Good Practice) หรือ
นวัตกรรม ในการน า
ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาไป
ใช้ในการด าเนนิ
กิจกรรมนักศึกษา วันที่ 
5 กุมภาพันธุ์ 2557 

   - หนังสือตกลงความ
ร่วมมือเครือข่ายการ
ส่งเสริมสนับสนุนงาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาและงาน
กิจกรรมนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  

    - รายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรม และรูปภาพ 
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- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน  
- การจัดโครงการการจัดการความรู้ด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมน าเสนอผล
การปฏิบัติการที่ดี (Good practice) หรือนวัตกรรม
(Innovation) ระดับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่าง ในวัน จันทร์ที่  21 กรกฎาคม  2557 ณ 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร   

- จัดกิจกรรมผลการปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) หรือนวัตกรรม ระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หน่ วยงานภายใน  ในวันที่  30 เมษายน 2557 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (หลังเก่า) 
(มส. 9.1-8-4) 

2.2 เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 8 แห่ง ในส่วน
ที่เก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษามีการประชุมท าความตกลง
ความร่วมมือและจัดกิจกรรม (มส. 9.1 -8-5) ใน
โครงการเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจการ
นักศึกษาและงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายนอก
มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ในวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2557  
              2.3 นายกองค์การนักศึกษา  นายกสโมสร
นักศึกษา ตัวแทนนักศึกษา ได้ เข้ าร่วมการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักประกันคุณภาพ เพื่อรับทราบ
ผลการด าเนินงาน  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและให้ข้อคิดเห็น และนักศึกษาร่วมกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา (QA.KM) ดังนี้   
           - จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา (QA.KM) 
จ านวน 2 รุ่น  คือ ในวันที่ 14 และ 21 สิงหาคม 2557  
           - จัดโครงการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) หรือนวัตกรรม ในการน าความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการด าเนินกิจกรรม
นักศึกษา ส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของนักศึกษา โดย
คณะฯ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการการ
ฝึ ก อบ รม ก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า  โด ย
กระบวนการจัดการความรู้ (QA.KM.) ดังกล่าว เมื่อวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ในวันที่ 17
พฤษภาคม 2557 

    (เอกสารเดียวกับ มส. 
9.1-7.4) 
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ก าแพงเพชร (หลังเก่า) โดย นายธีรพัฒน์   แก่งศิริ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และทีมงานนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากการ
น าเสนอโครงการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม 
“ดอกสัก รักษ์ไพร (ฝายแม้วชะลอน้ า  โป่งเทียม)” (มส. 
9.1-8-6) 

 9 มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวิจัย
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแนวปฏิบัติ 
ที่ดี เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพงานจนเกิดผล
การปฏิ บั ติ ที่ ดี  โดยคณ ะ ร่วมกับ โป รแกรมวิช า          
รัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และแบบฟอร์มการ
จัดเก็บเอกสารส าหรับการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) โดยได้เผยแพร่รวมทั้งเป็นวิทยากรให้
ความรู้ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ให้กับหน่วยงานอ่ืนน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

1. คณะร่วมกับโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เป็นวิทยากรน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ระบบ 
PDCA ในงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รวมถึงน าเสนอ
แบบฟอร์มการจัดเก็บเอกสารส าหรับการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) พร้อมกับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับโปรแกรมวิชาอ่ืนๆ  ให้กับทุกคณะ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ในวันพุธที่ 
26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 อาคาร 14 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ได้
เชิญอาจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต ไปเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ในระดับโปรแกรมวิชาและในระดับหน่วยงาน ในวันที่ 
29 สิงหาคม 2556 

3. คณะครุศาสตร์ ได้เชิญอาจารย์ ดร.ปรียานุช 
พรหมภาสิต และอาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรในโครงการ “การจัดการความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อให้ความรู้ใน
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับ
โปรแกรมวิชาและระดับคณะ ให้กับบุคลากรในคณะ ใน
วันที่ 24 เมษายน 2557 (มส. 9.1-9-1)  

 
การเผยแพร่นวัตกรรม /แนวปฏบิัติที่ด ี

มส. 9.1-9-1  
     (1) แนวปฏบิัติที่ดี เพื่อ

เป็นต้นแบบการพฒันา
คุณภาพงานจนเกิดผล
การปฏิบัติที่ดี คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

     (2) หนังสือรับรองการ
น าไปใชป้ระโยชน์ จาก
หน่วยงานภายใน และ
ภายนอก 

   (3) บันทึกเชิญเป็น
วิทยากร 

มส. 9.1-9-2 เอกสาร
ประกอบโครงการการ
จัดการความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  : กิจกรรม
น าเสนอผลการ
ปฏิบัติการที่ดี (Good  
practice)  หรือ
นวัตกรรม
(Innovation) วันที่ 30 
เมษายน 2557 

     (เอกสารเดียวกับ ม.ส. 
9.1-2-8)   

มส. 9.1-9-3 เอกสาร
ประกอบโครงการการ
จัดการความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  : กิจกรรม
น าเสนอผลการ
ปฏิบัติการที่ดี (Good  
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มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

1. จากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 
26 มีนาคม 2557 ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความ
สนใจ กับแบบฟอร์มดังกล่าว จึงได้ท าการจัดส่งเอกสาร
แนวปฏิบัติที่ดีในเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
และแบบฟอร์มการจัดเก็บเอกสารส าหรับการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เผยแพร่ให้กับ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีหน่วยงานที่น าไปใช้
ประโยชน์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่
สอด คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

2. คณะฯ ได้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี  ที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 
2553 ต่อเนื่องมาจนถึงในปีการศึกษา 2556 ดังนี้    
           - บุคลากรในคณะเข้าร่วมโครงการการจัดการ
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรม
น าเสนอแนวปฏิบัติการที่ดี  (Good practice) หรือ
น วั ต ก ร ร ม  ( Innovation)  ร ะ ดั บ ห น่ ว ย ง า น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในวันพุธที่  30 
เมษายน 2557 ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (อาคารเก่า) โดยคณะฯ ได้ส่งผลงานของ
อาจารย์สมลักษณ์ วิริยจารี อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุ
พัฒนะกุล และอาจารย์สุวภัทร  พิรณฤทธิ์ เข้าน าเสนอ 
ในชื่อผลงาน แบบฟอร์มการจัดเก็บเอกสารงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับโปรแกรมวิชา” และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา ได้น าเสนอ
ผลงานการสร้างมาตรฐานทางวัฒนธรรม “ระบ ารวม
เผ่าชาวเขา” ในนามส านักศิลปะและวัฒนธรรม อีกด้วย  
      ซึ่งคณะได้น าผลงานแบบฟอร์มการจัดเก็บเอกสาร
งานประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ ในการจัดเก็บ
เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชา
และในระดับคณะฯ (มส. 9.1-9-2) 
          - บุคลากรเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมน าเสนอ
ผลแนวปฏิบัติการที่ดี (Good practice) หรือนวัตกรรม 
( Innovation) ระ ดั บ ม ห าวิท ย าลั ย  ใน เค รื อ ข่ า ย
ภาคเหนือตอนล่าง ในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 

practice) หรือ
นวัตกรรม
(Innovation) ระดับ
มหาวิทยาลยั ใน
เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่าง วนัที่ 21 
กรกฎาคม 2557 
(เอกสารเดียวกับ ม.ส. 
9.1-2-9)   

 

HU
SO



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

337 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าแนว
ป ฏิ บั ติ ที่ ดี (Good practice)  ห รื อ น วั ต ก ร ร ม 
(Innovation) มาใช้ในการด าเนินงานประกันของคณะ 
(มส. 9.1-9-3) 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

9 ข้อ 9 ข้อ คะแนน 5  9 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

9 ข้อ 9 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :  

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้: นางปรียานุช  พรหมภาสิต ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

นางขนษิฐา  ศิริรัตน ์

โทรศัพท์ :  081-0411870 โทรศัพท์ :  090-9848497 

E-mail : preeyanuch.pps@hotmail.com      E-mail :  sirirat_n1@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. คณะฯ มีนโยบาย และแผนปฏบิัติงานการประกนัคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน 
2. คณะฯ มีบุคลากรที่ดูแลเรื่องการประกันคุณภาพของคณะโดยตรง และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
3. คณะฯ จัดให้มีระบบประกันคุณภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพทั้งการประเมิน

ภายในและภายนอก 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้พื้นฐำน ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน  (สมศ.) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 15  ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในรับรองโดยต้นสังกัด 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
น้ ำหนัก : ร้อยละ 5  
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  3  ปีย้อนหลัง
เป็นคะแนนของตัวบ่งชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5  เช่นเดียวกับการ
ประเมินภายนอก) 

ผลกำรด ำเนินงำน     
 รอผลการประเมินคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556  

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

คะแนน 4.51 4.69 4.69  ค่าคะแนน 4.51 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

คะแนน 4.51 4.66 4.66  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้: ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :  

นางขนษิฐา  ศิริรัตน์   

โทรศัพท์ :  081-0411870 โทรศัพท์ : 090-9848497 
E-mail : preeyanuch.pps@hotmail.com      E-mail :  sirirat_n1@hotmail.com   
 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพและมีระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพและการบริหารจัดการ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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องค์ประกอบที่ 10  นโยบำยรัฐบำล “ สถำนศึกษำ 3 ดี (3 D)” 
ตับ่งชี้ที่ 10.1    กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 3 ดี  (3 D)  (กำรคิดรอบปีกำรศึกษำ) 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการครบทั้ง  
5 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 คณะวางแผนพัฒนากิจกรรม
ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 
3  ดี  (3 D)  แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม
สนับสนุนทั้ งทรัพยากร สิ่ ง
อ านวยความสะดวก และ
บุคคล 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
วางแผนเพื่อพัฒนางานกิจกรรมด้าน 3D ดังนี้ 

- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
กิ จ ก รรม ต าม น โยบ าย จั ด โค ร งก าร เพิ่ ท ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนานักศึกษา 3 ด้าน (3D) 
(มส.10.1-1-1)  

- มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม 3D 
อย่างต่อเนื่อง (มส.10.1-1-2) 

- มีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
สนใจกิจกรรมด้าน 3 ดี (มส.10.1-1-3) 

มส. 10.1-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรม  การ 3 ดี (3D) 

มส.10.1-1-2 แผนปฏบิัติงาน/ 
โครงการประจ าปี
งบประมาณ 2555 และ
ประจ าปีงบประมาณ 
2556     

มส. 10.1-1-3 รายงานสรุปผล
การด าเนินงานโครงการ
สานสัมพันธ์น้องพี่ใส่ใจ  
3 ดี และสังคม  

 2 ค ณ ะ จั ด ก า ร เรี ย น รู้  จั ด
กิจกรรมด้านประชาธิปไตย 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้ าน ภู มิ คุ้ ม กั น ภั ย จ ากย า   
เสพติด 

      ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนา
ให้กับนักศึกษา ครบทั้ง 3 ด้าน (มส.10.1-2-1) 
ดังต่อไปนี้ 
 
ด้ำนที่ 1 Democray (กำรส่งเสริม
ประชำธิปไตย) 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ชุมชนและท้องถิ่น ด้านประชาธิปไตย กิจกรรม
เข้าค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ รักประชาธิปไตย เข้า
อ า เซี ย น  ใน วั น ที่ 16-18 สิ งห าค ม  2556 ณ 
หอประชุมเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2. โครงการแข่งขันตอบปัญหาการเมืองและ
การปกครองในอาเซียน 

 
ด้ำนที่ 2 Decency (ด้ำนกำรส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นไทย) 

1. กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
2556 

มส.10.1-2-1 ตารางสรุปผล
การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริม 3D 

 HU
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2. กิจกรรมการท างานเป็นทีมด้วยภาวะผู้น า
และผู้ตามเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นนักบริหารมือ
อาชีพ 

3.กิ จ ก รรม ท าบุ ญ  ตั ก บ าต ร  ข้ า ว ส า ร
อาหารแห้ง บริเวณหน้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 
ด้ำนที่  3 Drug-Free (กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัย
จำกยำเสพติด) 

1.โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ใส่ใจ 3 ดี และ
สังคม 

 3 คณะพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มี
องค์ความรู้และทักษะการ
ปฏิบั ติ งาน เพื่ อการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมี
คุณภาพ 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้มี
องค์ความรู้ และเพิ่มทักษะการปฏิบัตงานด้าน 3D 
ดังนี้ 

1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ (มส.10.1-3-1) 
2. บันทึกข้อความ เร่ืองแจ้งบุคลากรให้ทราบ

ถึงกระบวนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
นโยบาย 3D (มส.10.1-3-2) 

3. คณ าจารย์ ในคณ ะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ 
ใน ต่ า งๆ  ได้ แก่  อ าจารย์ ป ระจ า โป รแกรม
นิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นวิทยากร
ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ รัก
ป ระช าธิป ไตย  เข้ า อา เซี ยน  ใน วันที่ 16-18 
สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมเก่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร (มส.10.1-3-3) 

มส.10.1-3-1 ป้าย
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 
3D 

มส.10.1-3-2 บันทึกข้อความ 
เร่ืองแจ้งบุคลากรให้ทราบ
ถึงกระบวนการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
นโยบาย 3D 

มส.10.1-3-3 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
จัดกิจกรรมเข้าค่าย
เยาวชนรุน่ใหม่ รัก
ประชาธิปไตย เข้าใจ
อาเซียน  

 4 คณะให้ความร่วมมือกับทุก
ฝ่ายในการด าเนินงานนโยบาย
คุณ ภาพสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) 

            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมกิจกรรมด้าน 3D โดยออก ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เร่ือง นโยบายและ
แนวด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส.10.1-4-
1) อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้าน 3D  

มส.10.1-4-1 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง 
นโยบายและแนว
ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 5 คณะมีการก ากับ ติดตามให้
โปรแกรมวิชาพัฒนาหรือมี
น วั ตกรรมส่ ง เส ริม ให้ การ
ด า เนิ น ง า น เป็ น ไป ต า ม

           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
การจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมตาม
นโยบายจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนานักศึกษา 3 ด้าน (3D) (มส.10.5-1)  

มส.10.1-5-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรมตามนโยบายจัด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
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มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี   ในการพัฒนาสักศึกษา  3 
ด้าน (3D)  

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้: นางสาวพัจนภา เพชรรัตน ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

นางสาวอรัญญารัตน ์
       ศรีสุพัฒนะกลุ 

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3000 

E-mail :  Phatchanapha@hotmail.com E-mail :   Aranyarath_nine@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีศาสตร์ที่สอดคล้องกับการด าเนินกิจกรรมตามนโยบาย 3D  เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านประชาธิปไตย  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด 

 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

- 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 

- 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกบัผู้เรียนตำมนโยบำย 3  ดี (3 D)  มีควำมรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม  
(กำรคิดรอบปีกำรศึกษำ) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้
 
ด้านผลผลิต 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

 

คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5 
มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบาย

สถานศึกษา 3 ด ี
จ านวน 1 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบาย
สถานศึกษา 3 ด ี
จ านวน 2 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบาย
สถานศึกษา 3 ด ี
ครบทั้ง 3 ด้าน 

 
ผลกำรค ำนวณ  

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 

จ ำนวนโครงกำรกิจกรรมสนับสนุนนโยบำยสถำนศึกษำ 3 ดี  (3 D)  ทั้งหมด  6 

กิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ด้านการส่งเสริมประชาธปิไตย 2 

กิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศกึษา 3 ดี ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 3 

กิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิ 1 

รำยกำรหลักฐำน 
มส. 10.2-0-1    ตารางรายงานการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สง่เสริม 3D คณะมนุษยศาสตร์และ    

สังคมศาสตร ์
  
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ครบ 3 ด้าน ครบ 3 ด้าน คะแนน 5  ครบ 3 ด้าน 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

ครบ 3 ด้าน ครบ 3 ด้าน คะแนน 5  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบง่ชี ้: นางสาวพัจนภา เพชรรัตน์    ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

นางสาวอรัญญารัตน์  
ศรีสุพัฒนะกลุ 

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3000 
E-mail :  Phatchanaph@hotmail.com E-mail :   Aranyarath_nine @hotmail.com 
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จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีศาสตร์ที่สอดคล้องกบัการด าเนินกิจกรรมตามนโยบาย 3D  เพื่อส่งเสริม

ให้นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านประชาธิปไตย  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และดา้นภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน 
 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
- 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 

- 
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บทที่ 3 ส่วนสรุปผลกำรประเมนิและทิศทำงกำรพัฒนำ 
 
3.1  รำยงำนตำรำง ป.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)  
 ประเภทสถาบนั    กลุ่ม  ข  สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี     

 
ตัวชี้วัดคุณภำพ 

 
เป้ำหมำย ประเมินตนเอง 

ผลกำรด ำเนินงำน (ข้อ/บำท) 

คณะกรรมกำรประเมิน หมำยเหตุ 
(เช่น เหตุผลของ
กำรประเมินที่

ต่ำงจำกที่ระบุใน 
SAR) 

ผลกำรด ำเนินงำน (ข้อ/บำท) บรรลุเป้ำหมำย 
คะแนน 

ประเมินโดย
คณะกรรมกำร 

 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  = บรรลุ 

ตัวหำร (% หรือสัดส่วน) ตัวหำร (% หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรล ุ
ตัวบ่งชีท้ี ่ 1.1 8  ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.2 
ร้อยละ 10 

11 
ร้อยละ 12.22   ร้อยละ 12.22   

 
คะแนน 2.04 
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ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.3 
ร้อยละ 10 

13 
ร้อยละ 14.44 ร้อยละ 14.44  

 
คะแนน 1.20 

 

84 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.5 7  ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.6 7  ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.7 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน  5   

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ  คะแนน  4     
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ตัวชี้วัดคุณภำพ 

 
เป้ำหมำย ประเมินตนเอง 

ผลกำรด ำเนินงำน (ข้อ/บำท) 

คณะกรรมกำรประเมิน หมำยเหตุ 
(เช่น เหตุผลของ
กำรประเมินที่

ต่ำงจำกที่ระบุใน 
SAR) 

ผลกำรด ำเนินงำน (ข้อ/บำท) บรรลุเป้ำหมำย 
คะแนน 

ประเมินโดย
คณะกรรมกำร 

 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  = บรรลุ 

ตัวหำร (% หรือสัดส่วน) ตัวหำร (% หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรล ุ
ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.1 7  ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.2 6  ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5 6 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.1 8 ข้อ 8 ข้อ  คะแนน 5   8 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.2 5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.3 
 25000บาท/คน 

3,753,120.00 
44,680.00 44,680.00 บาท/คน  คะแนน 5 

 

84.0 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.1 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี่  5.2 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 6.1 6 ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5 6 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.1 7  ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5 7 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.2 5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.3 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.4 6  ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5 6 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 8.1 7  ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5   7 ข้อ  คะแนน 5  

HU
SO
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

 
ตัวชี้วัดคุณภำพ 

 
เป้ำหมำย ประเมินตนเอง 

ผลกำรด ำเนินงำน (ข้อ/บำท) 

คณะกรรมกำรประเมิน หมำยเหตุ 
(เช่น เหตุผลของ
กำรประเมินที่

ต่ำงจำกที่ระบุใน 
SAR) 

ผลกำรด ำเนินงำน (ข้อ/บำท) บรรลุเป้ำหมำย 
คะแนน 

ประเมินโดย
คณะกรรมกำร 

 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  = บรรลุ 

ตัวหำร (% หรือสัดส่วน) ตัวหำร (% หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรล ุ
ตัวบ่งชีท้ี ่ 9.1 9  ข้อ 9 ข้อ  คะแนน 5 9 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชีท้ี ่10.1 5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5  5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่10.2 3  ด้าน 3 ด้าน  คะแนน 5   3 ด้าน  คะแนน 5   
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

3.2  รายงานตาราง ป.2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และตามนโยบายรัฐบาล 3 ดี (สกอ.) 
 ประเภทสถาบนั    กลุ่ม  ข  สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี     
 
 

องค์ประกอบ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 
หมายเหตุ 

 
I (Input) 

 
P (Process) 

 
O (Output) 

 
รวม 

องค์ประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
องค์ประกอบที่ 2 2.75 5.00 4.00 4.03 กำรด ำเนินงำนระดับด ี  
องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
องค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
องค์ประกอบที่ 5 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
องค์ประกอบที่ 6 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
องค์ประกอบที่ 7 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
องค์ประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
องค์ประกอบที่ 9 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ 3.31 5.00 - 4.66 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  

ผลกำรประเมิน 

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับพอใช ้

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

-   
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

3.3  รำยงำนตำรำง ป.3  ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
 ประเภทสถาบนั    กลุ่ม  ข  สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี 
  
 

มำตรฐำนอุดมศึกษำ 
 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 
ผลกำรประเมิน 

0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 
หมำยเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

มำตรฐำนที่ 1  ด้านคุณภาพบณัฑิต - - 4.00 4.00 กำรด ำเนินงำนระดับด ี  
มำตรฐำนที่ 2  ด้านการบริหารจัดการ            
  ก. ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
  ข. ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 3.31 5.00 - - -  
มำตรฐำนที่ 3  ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

- 5.00 - - 
- 
 

 

เฉลี่ยรวมของ ทุกมำตรฐำน 3.31 5.00 - 4.66 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
ผลกำรประเมิน กำร

ด ำเนินงำน
ระดับพอใช ้

กำรด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

-   
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

3.4  รำยงำนตำรำง ป.4  ผลกำรประเมินตนเองตำมมุมมองดำ้นกำรบริหำรจัดกำร (สกอ.) 
ประเภทสถาบนั    กลุ่ม  ข  สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี 

 
 

มุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 
ผลกำรประเมิน 

0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 
หมำยเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

1.ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนได้เสีย - 5.00 - 4.86 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
3.ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 1.62 5.00 - - -  

เฉลี่ยรวมของ ทุกมุมมอง 3.31 5.00 - 4.66 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
ผลกำรประเมิน กำร

ด ำเนินงำน
ระดับพอใช ้

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

- 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

3.5  รำยงำนตำรำง ป.5  ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ (สกอ.) 
ประเภทสถาบนั    กลุ่ม  ข  สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี 

 
มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ 

 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 
หมำยเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

1.มาตรฐานดา้นศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
  (1)  ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 

กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

 

  (2)  ด้านวชิาการ 1.62 5.00 - - -  
  (3)  ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
  (4)  ด้านการบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมำตรฐำนที่ 1 2.75 5.00 - - -  
2.  มาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 
  (1)  ด้านการผลิตบัณฑิต 

- 5.00 4.00 4.75 
กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

 

  (2)  ด้านการวิจัย 5.00 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
  (3)  ด้านการการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
  (4)  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมำตรฐำนที่ 2 5.00 5.00 - 4.90 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  

เฉลี่ยรวมของทุกตัวบ่งชี้ของทกุมำตรฐำน 3.31 5.00 - 4.66 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
ผลกำรประเมิน กำร

ด ำเนินงำน
ระดับพอใช ้

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

- 
 

  
 

HU
SO



350 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

4.1 รำยงำนตำรำง ป.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สมศ.) 
 ประเภทสถาบนั    กลุ่ม  ข  สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี     

 
ตัวชี้วัดคุณภำพ 

 
เป้ำหมำย1 

 
ประเมินตนเอง 

ผลกำรด ำเนินงำน (ข้อ/บำท) 

คณะกรรมกำรประเมิน หมำยเหตุ  
(เช่น เหตุผลของกำร
ประเมินที่ต่ำงจำกที่

ระบุใน SAR) 
ผลกำรด ำเนินงำน (ข้อ/บำท) บรรลุเป้ำหมำย 

คะแนน 
ประเมินโดย

คณะกรรมกำร 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  = บรรลุ 
ตัวหำร (% หรือสัดส่วน) ตัวหำร (% หรือสัดส่วน) x = ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1 
ร้อยละ 75 

162 ร้อยละ 76.42 
3.82 คะแนน 

3.82 คะแนน 
 
 คะแนน 3.82 

 
212 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  2 ค่าเฉลี่ย 4.00 
 

20.32 ค่าเฉลี่ย 4.26 
 

4.26 คะแนน 
 

 
 

คะแนน 4.26 
 

 

5 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3 

ร้อยละ 21 
61.11 ร้อยละ 61.11 

12.22 คะแนน 
25 ร้อยละ 25 

5.00 คะแนน 
 
 คะแนน 5.00 

 

25 25 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4 ไม่รับการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14 ค่าคะแนน 1.80 ค่าคะแนน 2.02 คะแนน 1.69  ค่าคะแนน 2.02 คะแนน 1.69   คะแนน 1.69  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5 
ร้อยละ 4.10 

4.25 ร้อยละ 4.72  
2.36 คะแนน  

 
2.36 คะแนน  

 
 คะแนน 2.36 

 

90 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6 

ร้อยละ 20 

5 
ร้อยละ 5.65 
1.39 คะแนน 

 

 
1.39 คะแนน 

 

 
 

 
คะแนน 1.39 

 
 

  
 
 

90 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

 
ตัวชี้วัดคุณภำพ 

 
เป้ำหมำย1 

 
ประเมินตนเอง 

ผลกำรด ำเนินงำน (ข้อ/บำท) 

คณะกรรมกำรประเมิน หมำยเหตุ  
(เช่น เหตุผลของกำร
ประเมินที่ต่ำงจำกที่

ระบุใน SAR) 
ผลกำรด ำเนินงำน (ข้อ/บำท) บรรลุเป้ำหมำย 

คะแนน 
ประเมินโดย

คณะกรรมกำร 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  = บรรลุ 
ตัวหำร (% หรือสัดส่วน) ตัวหำร (% หรือสัดส่วน) x = ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7 
ร้อยละ 10 

1 ร้อยละ 1.11 
0.65 คะแนน 

0.65 คะแนน 
 
 คะแนน 0.65 

  

90 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8 

ร้อยละ 80 
14 ร้อยละ 100 

16.67 คะแนน  
5 คะแนน  คะแนน 5  

 
14 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 9 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10 5  ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน  5  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11 5  ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน  5  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12 ไม่รับการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13 ค่าเฉลี่ย 4.51 ค่าเฉลี่ย 4.37 4.37 คะแนน  คะแนน 4.37  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 4.51 คะแนน 4.69 คะแนน  4.69 คะแนน  คะแนน 4.69  
ตัวบ่งชีส้มศ.ที่ 16.1 5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีส้มศ.ที่ 16.2 ค่าเฉลี่ย 4.10 ค่าเฉลี่ย 4.41  ค่าเฉลี่ย 4.41  คะแนน 4.41  

ตัวบ่งชีส้มศ.ที่ 17 5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18.1 4  ข้อ 4 ข้อ  คะแนน 5 4 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18.2 4  ข้อ 4 ข้อ  คะแนน 5 4 ข้อ  คะแนน 5  
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

     4.2  รายงานตาราง ป.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ (สมศ.) 
 ประเภทสถาบนั    กลุ่ม  ข  สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี
  

    
องค์ประกอบ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 
ผลกำรประเมิน 

I P O รวม 

องค์ประกอบที่ 1 - - - - - 

องค์ประกอบที่ 2 - - 3.69 3.69 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

องค์ประกอบที่ 3 - - - - - 

องค์ประกอบที่ 4 - - 1.44 - - 

องค์ประกอบที่ 5 - - 5.00 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบที่ 6 - - 5.00 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบที่ 7 - - 4.37 4.37 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

องค์ประกอบที่ 8 - - - - - 

องค์ประกอบที่ 9 - - - - - 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ - - 3.62 3.62 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

ผลกำรประเมิน - - 
กำรด ำเนินงำน

ระดับด ี   
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

4.3 รายงานตาราง ป.3  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สมศ.) 
 ประเภทสถาบนั    กลุ่ม  ข  สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี     
 

มำตรฐำนอุดมศึกษำ 
 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 
ผลกำรประเมิน 

0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 
หมำยเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

มาตรฐานที่ 1 - - 4.36 4.36 กำรด ำเนินงำนระดับด ี  
มาตรฐานที่ 2 ก - - 4.37 - -  
มาตรฐานที่ 2 ข - - 4.34 - -  
มาตรฐานที่ 3 - - 1.44 - -  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกมำตรฐำน 

- - 
3.62 3.62 

กำรด ำเนินงำนระดับด ี
 

ผลกำรประเมิน - - กำรด ำเนินงำนระดับด ี    
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

   4.4  รายงานตาราง ป.4  ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สมศ.) 
ประเภทสถาบนั    กลุ่ม  ข  สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี    

 
มุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 
หมำยเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

1.ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนได้เสีย - - 4.62 - -  
2.ด้านกระบวนการภายใน - - 4.79 - -  
3.ด้านการเงิน - - - - -  
4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

- - 
1.50 - 

- 
 

เฉลี่ยรวมของทุกมุมมอง - - 3.62 3.62 กำรด ำเนินงำนระดับด ี  
ผลกำรประเมิน - - กำรด ำเนินงำนระดับด ี    
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

4.5  รายงานตาราง ป.5  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) 
ประเภทสถาบนั   กลุ่ม  ข  สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี    

 
มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ 

 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 
หมำยเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
  (1)  ด้านกายภาพ 

- - - - 
- 

 

  (2)  ด้านวชิาการ - - 1.69 - -  
  (3)  ด้านการเงิน - - - - -  
  (4)  ด้านการบริหารจัดการ - - 4.37 - -  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมำตรฐำนที่ 1 - - 3.03 - -  
2.  มาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบนัอุดมศึกษา 
  (1)  ด้านการผลิตบัณฑิต - - 

4.36 - - 
 

 

  (2)  ด้านการวิจัย - - 1.44 - -  
  (3)  ด้านการการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม - - 5.00 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  

  (4)  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - - 5.00 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมำตรฐำนที่ 2 - - 3.74 - -  

เฉลี่ยรวมของทุกตัวบ่งชี้ของทกุมำตรฐำน - - 3.62 3.62 กำรด ำเนินงำนระดับดี  
ผลกำรประเมิน - - กำรด ำเนินงำนระดับดี    
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

5.1 รำยงำนตำรำง ป.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ. และ สมศ.) 
 ประเภทสถาบนั    กลุ่ม  ข  สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี     

 
ตัวชี้วัดคุณภำพ 

 
เป้ำหมำย1 ประเมินตนเอง 

ผลกำรด ำเนินงำน (ข้อ/บำท) 

คณะกรรมกำรประเมิน หมำยเหตุ  
(เช่น เหตุผลของกำร

ประเมินที่ต่ำงจำกที่ระบุ
ใน SAR) 

ผลกำรด ำเนินงำน (ข้อ/บำท) บรรลุเป้ำหมำย 
คะแนน 

ประเมินโดย
คณะกรรมกำร 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  = บรรลุ 

ตัวหำร (% หรือสัดส่วน) ตัวหำร (% หรือสัดส่วน) x = ไม่บรรลุ 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 1.1 8  ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.2 

ร้อยละ 10 
11 ร้อยละ 12.22 

1.79 คะแนน 
1.79 คะแนน  

 
คะแนน 1.79 

 

90 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.3 

ร้อยละ 10 
13 ร้อยละ 14.44  

1.22 คะแนน 
1.22 คะแนน  

 
คะแนน 1.20 

 
90 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.5 7  ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.6 7  ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.7 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ  คะแนน 4  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1 

ร้อยละ 76 
162 ร้อยละ 76.42 

3.82 คะแนน 
3.82 คะแนน 

 
 คะแนน 3.82 

 
212 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  2 ค่าเฉลี่ย 4.00 
 

 ค่าเฉลี่ย 4.26 
 

4.26 คะแนน 
 

 
 

คะแนน 4.26 
 

 

5 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

 
ตัวชี้วัดคุณภำพ 

 
เป้ำหมำย1 ประเมินตนเอง 

ผลกำรด ำเนินงำน (ข้อ/บำท) 

คณะกรรมกำรประเมิน หมำยเหตุ  
(เช่น เหตุผลของกำร

ประเมินที่ต่ำงจำกที่ระบุ
ใน SAR) 

ผลกำรด ำเนินงำน (ข้อ/บำท) บรรลุเป้ำหมำย 
คะแนน 

ประเมินโดย
คณะกรรมกำร 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  = บรรลุ 

ตัวหำร (% หรือสัดส่วน) ตัวหำร (% หรือสัดส่วน) x = ไม่บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3 

ร้อยละ 21 
61.11 ร้อยละ 61.11 

12.22 คะแนน 
25 ร้อยละ 25 

5.00 คะแนน 

 
 คะแนน 5.00 

 

25 25 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4 ไม่รับการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14 ค่าคะแนน 1.80 ค่าคะแนน 2.02 คะแนน 1.69  ค่าคะแนน 2.02 คะแนน 1.69   คะแนน 1.69  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.2 6  ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5 6 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.1 8 ข้อ 8 ข้อ  คะแนน 5   8 ข้อ  คะแนน 5   

ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.2 5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5   
ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.3 25,000.00 

บาท /คน 
3,753,120 44,680 

บาท/คน 
44,680 บาท/คน  คะแนน 5 

  

84 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5 

ร้อยละ 4.1 
4.25 ร้อยละ 4.72  

2.36 คะแนน  

 
2.36 คะแนน  

 
 คะแนน 2.36 

 

90 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6 

ร้อยละ 20 

5 
ร้อยละ 5.65 
1.39 คะแนน 

 
1.39 คะแนน 

 
 

 
คะแนน 1.39 

  
 
 
 

90 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

 
ตัวชี้วัดคุณภำพ 

 
เป้ำหมำย1 ประเมินตนเอง 

ผลกำรด ำเนินงำน (ข้อ/บำท) 

คณะกรรมกำรประเมิน หมำยเหตุ  
(เช่น เหตุผลของกำร

ประเมินที่ต่ำงจำกที่ระบุ
ใน SAR) 

ผลกำรด ำเนินงำน (ข้อ/บำท) บรรลุเป้ำหมำย 
คะแนน 

ประเมินโดย
คณะกรรมกำร 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  = บรรลุ 

ตัวหำร (% หรือสัดส่วน) ตัวหำร (% หรือสัดส่วน) x = ไม่บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7 

ร้อยละ 10 
1 ร้อยละ 1.11 

0.65 คะแนน 
0.56 คะแนน 

 
 คะแนน 0.56 

  

90 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.1 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี่  5.2 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8 

ร้อยละ 80 
14 ร้อยละ 100 

16.67 คะแนน 
คะแนน 5   คะแนน 5 

 
14 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 9 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 6.1 6 ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5 6 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10 5  ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11 5  ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.1 7  ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5 7 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.2 5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.3 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.4 6  ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5 6 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12 ไม่รับการประเมิน 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

 
ตัวชี้วัดคุณภำพ 

 
เป้ำหมำย1 ประเมินตนเอง 

ผลกำรด ำเนินงำน (ข้อ/บำท) 

คณะกรรมกำรประเมิน หมำยเหตุ  
(เช่น เหตุผลของกำร

ประเมินที่ต่ำงจำกที่ระบุ
ใน SAR) 

ผลกำรด ำเนินงำน (ข้อ/บำท) บรรลุเป้ำหมำย 
คะแนน 

ประเมินโดย
คณะกรรมกำร 
  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  = บรรลุ 

ตัวหำร (% หรือสัดส่วน) ตัวหำร (% หรือสัดส่วน) x = ไม่บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13 ค่าเฉลี่ย 4.51 ค่าเฉลี่ย 4.37 4.37 คะแนน  คะแนน 4.37  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 8.1 7  ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5   7 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 9.1 9  ข้อ 9 ข้อ  คะแนน 5 9 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 4.51 คะแนน  4.69 คะแนน   4.66 คะแนน  คะแนน 4.66  

ตัวบ่งชีส้มศ.ที่ 16.1 5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีส้มศ.ที่ 16.2 ค่าเฉลี่ย 4.10 
 

ค่าเฉลี่ย 4.41 
 

ค่าเฉลี่ย 4.41 
 

 
คะแนน 4.41 

 
 

ตัวบ่งชีส้มศ.ที่ 17 5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18.1 4  ข้อ 4 ข้อ  คะแนน 5 4 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18.2 4 ข้อ 4 ข้อ  คะแนน 5 4 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่99.1 5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5  5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่99.2 3  ด้าน 3 ด้าน  คะแนน 5   3 ด้าน  คะแนน 5   
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

5.2  รำยงำนตำรำง ป.2 ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 องค์ประกอบ (สกอ. และ สมศ.) 
 ประเภทสถาบนั    กลุ่ม  ข  สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี     

ตำรำง ป.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
    

องค์ประกอบ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
I P O รวม 

องค์ประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบที่ 2 2.67 5.00 3.75 3.92 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00 1.44 3.22 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช ้

องค์ประกอบที่ 5 - 5.00 5.00 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบที่ 6 - 5.00 5.00 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบที่ 7 - 5.00 4.37 4.87 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบที่ 9 - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ 3.25 5.00 3.65 4.31 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

ผลกำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำน
ระดับพอใช ้

กำรด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

กำรด ำเนินงำน
ระดับด ี   
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

 
5.3 รำยงำนตำรำง ป.3  ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ (สกอ. และ สมศ.) 
 ประเภทสถาบนั    กลุ่ม  ข  สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี     
 

มำตรฐำนอุดมศึกษำ 
 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 
ผลกำรประเมิน 

0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 
หมำยเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

มาตรฐานที่ 1 - - 4.27 4.27 กำรด ำเนินงำนระดับด ี  
มาตรฐานที่ 2 ก - 5.00 4.37 4.92 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
มาตรฐานที่ 2 ข 3.31 5.00 4.34 4.44 กำรด ำเนินงำนระดับด ี  
มาตรฐานที่ 3 - 5.00 1.44 2.86 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช ้  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกมำตรฐำน 

3.31 5.00 3.65 4.31 
กำรด ำเนินงำนระดับด ี

 

ผลกำรประเมิน กำรด ำเนินงำน
ระดับพอใช ้

กำรด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

กำรด ำเนินงำน
ระดับด ี

  
 

 
 
 
 
 
 
 

HU
SO



362 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

   5.4  รำยงำนตำรำง ป.4  ผลกำรประเมินตนเองตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (สกอ. และ สมศ.) 
ประเภทสถาบนั    กลุ่ม  ข  สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี    

 
มุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 
หมำยเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย - 5.00 4.51 4.76 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 4.79 4.95 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

1.62 5.00 1.50 2.41 
กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 

 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง 3.31 5.00 3.65 4.31 กำรด ำเนินงำนระดับด ี  

ผลกำรประเมิน 
กำร

ด ำเนินงำน
ระดับพอใช ้

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

กำรด ำเนินงำน
ระดับด ี
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
(1 มิถุนายน 2556 – 31 กรกฎาคม 2557) 

 

5.5  รำยงำนตำรำง ป.5  ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ (สกอ. และ สมศ.) 
ประเภทสถาบนั   กลุ่ม  ข  สถาบนัที่เน้นระดับปริญญาตรี    

 
มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ 

 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
0.00-1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 

 
หมำยเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
  (1)  ด้านกายภาพ 

5.00 - - 5.00 
กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

 

  (2)  ด้านวชิาการ 1.62 5.00 1.69 3.32 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช ้  
  (3)  ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
  (4)  ด้านการบริหารจัดการ - 5.00 4.37 4.91 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมำตรฐำนที่ 1 2.75 5.00 3.03 4.29 กำรด ำเนินงำนระดับด ี  
2.  มาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 
  (1)  ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.27 4.58 

กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

 

  (2)  ด้านการวิจัย 5.00 5.00 1.44 3.22 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช ้  
  (3)  ด้านการการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม - 5.00 5.00 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
  (4)  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 5.00 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมำตรฐำนที่ 2 5.00 5.00 3.76 4.32 กำรด ำเนินงำนระดับด ี  

เฉลี่ยรวมของทุกตัวบ่งชี้ของทกุมำตรฐำน 3.31 5.00 3.65 4.31 กำรด ำเนินงำนระดับด ี  
ผลกำรประเมิน กำรด ำเนินงำน

ระดับพอใช ้
กำรด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

กำรด ำเนินงำน
ระดับด ี
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ภำคผนวก ก :  ข้อมูลพื้นฐำน (Common  data set)  ตำมเกณฑ์ของ สกอ.  ปีกำรศึกษำ 2556 (กลุ่ม ข) 
 

ที่  ชื่อข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 

1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 9 

2 - -ระดับอนุปริญญา - 

3 - -ระดับปริญญาตร ี 9 

4 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

5 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก - 

6 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - 

7 - -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน - 

8 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบยีนเรียนในแผน ก - 

9 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

10 - -ระดับปริญญาเอก - 

11 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน - 

12 จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด - 

13 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - 

14 - -ระดับอนุปริญญา - 

15 - -ระดับปริญญาตร ี - 

16 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

17 - -ระดับปริญญาโท - 

18 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

19 - -ระดับปริญญาเอก - 

20 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  และแจง้ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ - 

21 - -ระดับอนุปริญญา - 

22 - -ระดับปริญญาตร ี - 

23 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

24 - -ระดับปริญญาโท - 

25 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

26 - -ระดับปริญญาเอก - 

27 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ด้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 10 

28 - -ระดับอนุปริญญา - 

29 - -ระดับปริญญาตร ี 9 
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ที่  ชื่อข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 

30 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

31 - -ระดับปริญญาโท 1 

32 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

33 - -ระดับปริญญาเอก - 

34 
 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ด้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชีผ้ลการ
ด าเนินงานฯ ครบถ้วน - 

35 - -ระดับอนุปริญญา - 

36 - -ระดับปริญญาตร ี - 

37 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

38 - -ระดับปริญญาโท - 

39 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

40 - -ระดับปริญญาเอก - 

41 จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 10 

42 - -ระดับอนุปริญญา - 

43 - -ระดับปริญญาตร ี 9 

44 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

45 - -ระดับปริญญาโท 1 

46 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

47 - -ระดับปริญญาเอก - 

48 จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รบัการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทัง้หมด - 

49 - -ระดับอนุปริญญา - 

50 - -ระดับปริญญาตร ี - 

51 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

52 - -ระดับปริญญาโท - 

53 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

54 - -ระดับปริญญาเอก - 

55 
 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยงัไมไ่ด้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน - 

56 - -ระดับอนุปริญญา - 

57 - -ระดับปริญญาตร ี - 

58 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
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59 - -ระดับปริญญาโท - 

60 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

61 - -ระดับปริญญาเอก - 

62 
 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ด้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี) - 

63 - -ระดับอนุปริญญา - 

64 - -ระดับปริญญาตร ี - 

65 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

66 - -ระดับปริญญาโท - 

67 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

68 - -ระดับปริญญาเอก - 

69 
 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ด้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทกุตัวบ่งชี้ 10 

70 - -ระดับอนุปริญญา - 

71 - -ระดับปริญญาตร ี 9 

72 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

73 - -ระดับปริญญาโท 1 

74 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

75 - -ระดับปริญญาเอก - 

76 
 

จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชพีทีม่ีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับวิชาชพีของหลักสูตร - 

77 - -ระดับอนุปริญญา - 

78 - -ระดับปริญญาตร ี - 

79 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

80 - -ระดับปริญญาโท - 

81 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

82 - -ระดับปริญญาเอก  - 

83 จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 1,604 

84 - -จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับอนุปริญญา - 

85 - -จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญาตร ี 1,484 

86 - -จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
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87 - -จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญาโท 120 

88 - -จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) - 

89 - -จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 120 

90 - -จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

91 - -จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญาเอก  - 

92 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศกึษาต่อ 90 

93 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า  90 

94 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา่  25 

95 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 54 

96 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  11 

97 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาทีผ่่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็น
ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละฯ)  10.734 

98 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย์ 77 

99 - -จ านวนอาจารยป์ระจ า (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒปิริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 24 

100 - -จ านวนอาจารยป์ระจ า (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒปิริญญาโท หรือเทียบเท่า 46 

101 - -จ านวนอาจารยป์ระจ า (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า 7 

102 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  10 

103 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

104 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาโท หรือเทียบเท่า 7 

105 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3 

106 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 3 

107 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาตร ีหรือเทียบเท่า 1 

108 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 1 

109 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 1 

110 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 

111 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

112 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 

113 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 

114 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีทีผ่่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็น
ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละฯ) 14.689 

115 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1,604 
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116 - -ระดับอนุปริญญา - 

117 - -ระดับปริญญาตร ี 1,484 

118 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

119 - -ระดับปริญญาโท 120 

120 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

121 - -ระดับปริญญาเอก - 

122 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 645 
123 

 
จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับ
สถาบนั 2 

124 
 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 3.88 

125 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมตอ่การจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา อาท ิห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบ
ไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 3.79 

126 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ
ด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 3.63 

127 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 3.51 

128 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ1) 353 

129 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า  304 

130 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นบัรวมผู้ทีป่ระกอบอาชีพอสิระ) 144 

131 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 110 

132 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา 91 

133 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจ าอยู่แล้ว 1 

134 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 

135 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท - 

136 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - 

137 
 

เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (ค่าเฉลี่ย) - 

138 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 353 
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ที่  ชื่อข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน 

139 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 14 

140 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรบั สมศ2 16.2) - 

141 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ 72 

142 
 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) - 

143 
 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.48 

144 
 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ 11 

145 
 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) - 

146 
 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.18 

147 
 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาเอกที่ได้รับการประเมนิคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ - 

148 
 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) - 

149 
 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) - 

150 
 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต ตามกรอบ TQF 

 151 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 
 

152 
ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑติระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.41 

153 
 

จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความจาก
ศิลปนิพนธ ์[ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบนัร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 9 

154 
 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลักษณะหนึง่  9 

155 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ (proceedings) - 

156 
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบั
นานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ - 
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157 
 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - 

158 
 

จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนพินธ์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
โท) - 

159 
 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ระดับสถาบนัหรือจังหวัด - 

160 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

161 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

162 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

163 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 

164 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 9 

165 
จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) - 

166 
 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ/ระดบั
นานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฎในฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความที่นบัในคา่น้ าหนัก
นี้ จะต้องไมน่ับซ้ ากับคา่น าหนักอ่ืนๆ) - 

167 
 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิีม่ีชื่อปรากฎในประกาศของ สม
ศ. (จ านวนบทความทีน่ับในคา่น้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับทีน่ับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) - 

168 
 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สม
ศ. (จ านวนบทความทีน่ับในคา่น้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับทีน่ับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) - 

169 
 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดบั
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ านวน
บทความทีน่ับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากบัที่นบัในค่าน้ าหนกัอ่ืนๆ) - 

170 
 
 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) - 

171 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ระดับสถาบนัหรือจังหวัด - 

172 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

173 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

174 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

175 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - 

176 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - 

177 (สบช.)จ านวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
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178 (สบช.)จ านวนนักศึกษารับเข้าทัง้หมด (รหัสเดียวกัน) 
 179 (สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผา่นใบอนญุาตประกอบวชิาชพีภายใน 1 ป ี
 180 (สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาเดียวกนั 
 181 จ านวนรายวชิาที่เปิดสอนทัง้หมดในปีการศึกษานั้น 253 

182 - -ระดับอนุปริญญา - 

183 - -ระดับปริญญาตร ี 250 

184 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

185 - -ระดับปริญญาโท 3 

186 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

187 - -ระดับปริญญาเอก - 

188 จ านวนรายวชิาที่มีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ 253 

189 - -ระดับอนุปริญญา - 

190 - -ระดับปริญญาตร ี 250 

191 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

192 - -ระดับปริญญาโท 3 

193 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

194 - -ระดับปริญญาเอก - 

195 
จ านวนรายวชิาที่มผีลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ที่
น้อยกว่า 3.51 - 

196 
 - -ระดับอนุปริญญา - 

197 - -ระดับปริญญาตร ี - 

198 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

199 - -ระดับปริญญาโท - 

200 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

201 - -ระดับปริญญาเอก - 

202 
ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใชช้ีวิตแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 3.91 

203 
 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 3.87 

204 
 

ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวชิาการและวชิาชีพแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 3.92 
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205 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าที่ได้รบัการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 90 

206 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าที่ได้รบัความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 90 

207 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบัตร - 

208 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 2,208,795 

209 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

210 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ - 

211 - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,208,795 

212 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1,544,325 

213 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

214 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ - 

215 - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,544,325 

216 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นบัรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 84 

217 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

218 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ - 

219 - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 84 

220 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นบัรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - 

221 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

222 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ - 

223 - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

224 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ลาศึกษาต่อ 6 

225 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 

226 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ  - 

227 - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6 

228 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 

229 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 

230 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ   - 

231 - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

232 

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฎในฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความที่นบัในคา่น้ าหนัก
นี้ จะต้องไม่ซ้ ากับทีน่ับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) - 
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233 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 

234 
 
 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ - 

235 - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

236 
จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดับชาติที่มชีื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (จ านวน
บทความทีน่ับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากบัที่นบัในค่าน้ าหนกัอ่ืนๆ) 1 

237 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

238 
 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ - 

239 - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 

240 
จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สม
ศ. (จ านวนบทความทีน่ับในคา่น้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับทีน่ับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 1 

241 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

242 
 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ - 

243 - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 

244 

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ านวน
บทความทีน่ับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากบัที่นบัในค่าน้ าหนกัอ่ืนๆ) - 

245 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

246 
 
 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ - 

247 - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

248 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับสถาบนัหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารยป์ระจ าและ
นักวิจัยประจ า) - 

249 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

250 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ - 

251 - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

252 จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 3 

253 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
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254 

 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ - 

255 - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 

256 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า) - 

257 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

258 
 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ - 

259 - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

260 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารยป์ระจ าและ
นักวิจัยประจ า) - 

261 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

262 
 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ - 

263 - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

264 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า) 2 

265 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
266 

 - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ - 

267 - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 

268 จ านวนรวมของผลงานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ 5 

269 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ - 

270 จ านวนรวมของผลงานวชิาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 1 

271 - -บทความวชิาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ - 

272 - -บทความวชิาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ - 

273 
- -ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคณุวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด (ผลงานจะต้อง
เกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  - 

274 

- -ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวชิาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสงูมีผู้ทรงคณุวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 1 

275 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนทีส่ภาสถาบนัอนุมัติ 14 
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276 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพฒันา เฉพาะการเรียนการสอน 13 

277 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพฒันา เฉพาะการวิจัย 2 

278 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพฒันา ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย 3 

279 
ระดับความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ ากวา่ ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 3.83 

280 คะแนนผลการประเมนิผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)  
 281 

 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบนัแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)  
 

282 
ผลการประเมินความเห็นของบคุลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันทีส่อดคล้องกับอัตลกัษณ์ (จาก
คะแนนเต็ม ๕) 4.02 

283 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 72 
284 

 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 4.48 

285 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 11 

286 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 4.18 

287 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาเอกที่ได้รับการประเมนิคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - 

288 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเตม็ ๕) - 

289 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 4.41 

290 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 83 

291 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 4.41 

292 
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการด าเนนิการตามจุดเนน้ และจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 4.07 

293 จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด - 
294 

 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลี - 

295 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร - 

296 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง - 

297 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุน่ - 

298 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ - 

299 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า - 

300 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลปิิโน - 

301 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย์ - 
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302 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลายู - 

303 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว - 

304 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม - 

305 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ - 

306 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย - 

307 - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอ่ืนๆ - 

308 
จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่ก าหนด
ทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

309 
- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลีที่ก าหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

310 
 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมรที่ก าหนด(ได้คะแนน
ในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

311 
 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจนีกลางที่ก าหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

312 
 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญีปุ่่นที่ก าหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

313 
 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมฬิที่ก าหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

314 
 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพมา่ที่ก าหนด  (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

315 
 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟลิิปโินที่ก าหนด  (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

316 
 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามาเลย์ที่ก าหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

317 
 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูที่ก าหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

318 
 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวที่ก าหนด (ได้คะแนน
ในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

319 
 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเวียดนามที่ก าหนด  (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

320 
 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ก าหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 
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321 
 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอินโดนีเซียที่ก าหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

322 
 

- -จ านวนนักศึกษาที่สอบผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  (ได้คะแนนในระดบัไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

323 
 จ านวนกิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสง่เสริมประชาธิปไตย 2 

324 
 

จ านวนกิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสง่เสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็น
ไทย 3 

325 จ านวนกิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสรา้งภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด 
1 
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0000 
 

 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่ ๐๔๒ / ๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
……………………………………….. 

เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖    
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี ประสิทธิภาพ   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ก าหนดแนวทาง ก ากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ อ านวยความสะดวกและ
แก้ปัญหาการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะและโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 

 ๑.๑ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
 ๑.๔ หัวหน้าส านักงานคณบดี   กรรมการ 
 ๑.๕ ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ กรรมการ 
 ๑.๖ ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 
 ๑.๗ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
 ๑.๘ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย กรรมการ 
 ๑.๙ ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
 ๑.๑๐ ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ กรรมการ 
 ๑.๑๑ ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม กรรมการ 
 ๑.๑๒ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน กรรมการ 
 ๑.๑๓ ประธานโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรรมการ 
 ๑.๑๔ นายกสโมสรนักศึกษาฯ กรรมการ 
 ๑.๑๕ รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๖ นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ๑.๑๗ นายตั้ม  ค าพ่วง ผู้ช่วยเลขานุการ   

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  ๒.๑ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มีหน้าที่ วางแผนการด าเนินงาน 

(P) ปฏิบัติงาน (D) จัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน (C) รวมถึงการน าผลการประเมิน
ไปวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานในรอบปีถัดไป (A) ประกอบด้วย 
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  ๒.๑.๑ องค์ประกอบที่ ๑ และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๖, ๑๗ ประกอบด้วย 
๒.๑.๑.๑ รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  หัวหน้า 
๒.๑.๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ ผู้ช่วย 

๒.๑.๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล  ผู้ช่วย 
๒.๑.๑.๔ อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน ผู้ช่วย 
๒.๑.๑.๕ อาจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ ผู้ช่วย 
๒.๑.๑.๖ อาจารย์อภิชาติ  บวบขม ผู้ช่วย  
๒.๑.๑.๗ อาจารย์สายพิณ  พิกุลทอง กูรุง ผู้ช่วย 
๒.๑.๑.๘ อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม ผู้ช่วย 
๒.๑.๑.๙ อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ ผู้ช่วย 
๒.๑.๑.๑๐ อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ ผู้ช่วย 
๒.๑.๑.๑๑ อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ ผู้ช่วย 
๒.๑.๑.๑๒ อาจารย์ณัฐพล  บ้านไร่ ผู้ช่วย 
๒.๑.๑.๑๓ อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ ผู้ช่วย 
๒.๑.๑.๑๔ อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง ผู้ช่วย  
๒.๑.๑.๑๕ อาจารย์ธวชินี  ลาลิน ผู้ช่วย 
๒.๑.๑.๑๖ อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจาร ี เลขานุการ 
๒.๑.๑.๑๗ อาจารย์สุวภัทร  พิรณฤทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑.๑.๑๘ นายตั้ม  ค าพ่วง ผู้ช่วยเลขานุการ  

  ๒.๑.๒ องค์ประกอบที่ ๒ ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗  องค์ประกอบที่ ๗    
ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ ๗.๒ และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๑๔ ประกอบด้วย    

๒.๑.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หัวหน้า 

๒.๑.๒.๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์  ผู้ช่วย 
๒.๑.๒.๓ อาจารย์จิราภา  จารุวัฒน์  ผู้ช่วย 
๒.๑.๒.๔ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์  ผู้ช่วย 
๒.๑.๒.๕ อาจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม  ผู้ช่วย 
๒.๑.๒.๖ อาจารย์เสริมศักดิ์   รูปต่ า  ผู้ช่วย 
๒.๑.๒.๗ อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ  ผู้ช่วย 
๒.๑.๒.๘ อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้ช่วย  
๒.๑.๒.๙ อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง  ผู้ช่วย 
๒.๑.๒.๑๐ อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข  ผู้ช่วย 
๒.๑.๒.๑๑ อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์  ผู้ช่วย 
๒.๑.๒.๑๒ อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์  ผู้ช่วย 
๒.๑.๒.๑๓ อาจารย์ปารวี  เขมโชติกูร  ผู้ช่วย 
๒.๑.๒.๑๔ อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ  ผู้ช่วย 
๒.๑.๒.๑๕ อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์  ผู้ช่วย 
๒.๑.๒.๑๖ อาจารย์ณัฐธยา  รังสิยานนท์  ผู้ช่วย 
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๒.๑.๒.๑๗ อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข เลขานุการ 
๒.๑.๒.๑๘ อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร  ผู้ช่วยเลขานุการ                                                               
๒.๑.๒.๑๙ อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑.๒.๒๐ นางพรวิลัย  วัฒนศิริ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑.๒.๒๑ นายจิรพงษ์  เทียนแขก  ผู้ช่วยเลขานุการ  

  ๒.๑.๓ องค์ประกอบที่ ๒ ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ ๒.๔ ประกอบด้วย 
๒.๑.๓.๑ รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้า 

๒.๑.๓.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์ ผู้ช่วย 

๒.๑.๓.๓ อาจารย์สายพิณ  พิกุลทอง  กูรุง ผู้ช่วย 

๒.๑.๓.๔ อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ ผู้ช่วย  
๒.๑.๓.๖ อาจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๗ อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม ผู้ช่วย 

๒.๑.๓.๘ อาจารย์เสริมศักดิ์  รูปต่ า ผู้ช่วย 

๒.๑.๓.๙ อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๑๐ อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๑๑ อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๑๒ อาจารย์ธวชินี  ลาลิน ผู้ช่วย  
๒.๑.๓.๑๓ อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๑๔ อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๑๕ อาจารย์ชาลิสา  ศริิธรรมเกตุ ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๑๖ อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๑๗ อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๑๘ อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์ ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๑๙ อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๒๐ อาจารย์ธีระพล  วรปรีชาพันธุ์ ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๒๑ นางสุมาพร  จั่นศรี ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๒๒ นางพรวิลัย  วัฒนศิริ ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๒๓ นายจิรพงษ์  เทียนแขก ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๒๔ นายตั้ม  ค าพ่วง ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๒๕ นายภัทรพงษ์  ชูชพี ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๒๖ นางรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๒๗ อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจาร ี เลขานุการ 
๒.๑.๓.๒๘ อาจารย์สุวภัทร  พิรณฤทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๑.๓.๒๙ นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๑.๓.๓๐ นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม ผู้ช่วยเลขานุการ 
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  ๒.๑.๔ องค์ประกอบที่  ๓ องค์ประกอบที่  ๒ ตัวบ่งชี้  สกอ.ที่  ๒.๘ และองค์ประกอบที่  ๑๐  
ประกอบด้วย 

๒.๑.๔.๑ รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ  ที่ปรึกษา 
๒.๑.๔.๒ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม  หัวหน้า 

๒.๑.๔.๓ อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ  ผู้ช่วย 

๒.๑.๔.๔ อาจารย์ธวชินี  ลาลิน ผู้ช่วย  

๒.๑.๔.๕ อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ ผู้ช่วย  

๒.๑.๔.๖ อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นารา ผู้ช่วย 

๒.๑.๔.๗ อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์ ผู้ช่วย 

๒.๑.๔.๘ อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี ผู้ช่วย 

๒.๑.๔.๙ อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง ผู้ช่วย  

๒.๑.๔.๑๐ อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ ผู้ช่วย  

๒.๑.๔.๑๑ อาจารย์วาสนา  มีศิลป์ ผู้ช่วย 

๒.๑.๔.๑๒ อาจารย์ธีระพล  วรปรีชาพันธุ์ ผู้ช่วย 

๒.๑.๔.๑๓ อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา ผู้ช่วย  

๒.๑.๔.๑๔ อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก ผู้ช่วย 

๒.๑.๔.๑๕ อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน ผู้ช่วย 

๒.๑.๔.๑๖ อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล เลขานุการ 
๒.๑.๔.๑๗ นายภัทรพงษ์  ชูชพี                                            ผูช้่วยเลขานุการ 

  ๒.๑.๕ องค์ประกอบที่ ๔ และ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๕, ๖, ๗ ประกอบด้วย 
๒.๑.๕.๑ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้า 
๒.๑.๕.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  วงศ์ค าจันทร์ ผู้ช่วย 
๒.๑.๕.๓ รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้ช่วย 
๒.๑.๕.๔ อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี ผู้ช่วย 
๒.๑.๕.๕ อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน ผู้ช่วย 
๒.๑.๕.๖ อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม ผู้ช่วย 
๒.๑.๕.๗ อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม ผู้ช่วย  
๒.๑.๕.๘ อาจารย์ ดร.ธีร์วสิิฐ  มูลงามกูลจ์ ผู้ช่วย 
๒.๑.๕.๙ อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์  สุทธิรอด ผู้ช่วย 
๒.๑.๕.๑๐ อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์  สืบสุข ผู้ช่วย 
๒.๑.๕.๑๑ อาจารย์อิฎฐารมณ์  มิตสุวรรณ สิงหรา ผู้ช่วย  
๒.๑.๕.๑๒ อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ ผู้ช่วย 
๒.๑.๕.๑๓ อาจารย์ณัฐพล  บ้านไร่  ผู้ช่วย 
๒.๑.๕.๑๔ อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร ผู้ช่วย 
๒.๑.๕.๑๕ อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ ผู้ช่วย 
๒.๑.๕.๑๖ อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี ผู้ช่วย  
๒.๑.๕.๑๗ อาจารย์ธีระพล  วรปรีชาพันธุ์ ผู้ช่วย  
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๒.๑.๕.๑๘ อาจารย์จ าเนียนน้อย  สิงหะรักษ์ ผู้ช่วย 
๒.๑.๕.๑๙ อาจารย์วิจิตร  ศิรริัตน์ ผู้ช่วย 
๒.๑.๕.๒๐ อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์ ผู้ช่วย 
๒.๑.๕.๒๑ อาจารย์อภิญญา  แซ่ยั้ง ผู้ช่วย 
๒.๑.๕.๒๒ อาจารย์อัฐพร  คริสต์พระพร ผู้ช่วย  

๒.๑.๕.๒๓ อาจารย์สิริรัตน์  แสงทอง  ผู้ช่วย 
๒.๑.๕.๒๔ อาจารย์บัญชา  วฒันาทัศนีย์  ผู้ช่วย 
๒.๑.๕.๒๕ อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม  เลขานุการ 
๒.๑.๕.๒๖ อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑.๕.๒๗ นางพรวิลัย  วัฒนศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑.๕.๒๘ นายจิรพงษ์  เทียนแขก ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๒.๑.๖ องค์ประกอบที่ ๕ และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๘, ๙, ๑๘ ประกอบด้วย 
 ๒.๑.๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี  ที่ปรึกษา 

 ๒.๑.๖.๒ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ หัวหน้า 
  และศิลปวัฒนธรรม  

  ๒.๑.๖.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ ผู้ช่วย  
  ๒.๑.๖.๔ อาจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๖.๕ อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๖.๖ อาจารย์ธวชินี  ลาลิน ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๖.๗ อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๖.๘ อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ ผู้ช่วย 

 ๒.๑.๖.๙ อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์ ผู้ช่วย 
 ๒.๑.๖.๑๐ อาจารย์เมืองจันทร์  พยอม ผู้ช่วย  

  ๒.๑.๖.๑๑ อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๖.๑๒ อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์ ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๖.๑๓ อาจารย์ธีระพล  วรปรีชาพันธุ์ ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๖.๑๔ อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๖.๑๕ อาจารย์สิริไพลิน  สิงห์อินทร์ ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๖.๑๖ อาจารย์วาสนา  มีศิลป์ ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๖.๑๗ อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๖.๑๘ อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช ผู้ช่วย 

 ๒.๑.๖.๑๙ อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน ผู้ช่วย 

 ๒.๑.๖.๒๐ อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก  ผู้ช่วย 
 ๒.๑.๖.๒๑ อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ เลขานุการ 

  ๒.๑.๖.๒๒ อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๑.๖.๒๓ นายภัทรพงษ์  ชูชพี                                            ผูช้่วยเลขานุการ 
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    ๒.๑.๗  องค์ประกอบที่ ๖ และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๐, ๑๑ ประกอบด้วย 
 ๒.๑.๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี ที่ปรึกษา 

   ๒.๑.๗.๒ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม หัวหน้า   
 ๒.๑.๗.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน  ผู้ช่วย 

๒.๑.๗.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว  ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๗.๕ อาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้ช่วย  
   ๒.๑.๗.๖ อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล ผู้ช่วย   

๒.๑.๗.๗ อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ ผู้ช่วย 

๒.๑.๗.๘ อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๗.๙ อาจารย์เมืองจันทร์  พยอม ผู้ช่วย  

 ๒.๑.๗.๑๐ อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน ผู้ช่วย  
    ๒.๑.๗.๑๑ อาจารย์วาสนา  อาจาสาลิกรณ์ ผู้ช่วย  
    ๒.๑.๗.๑๒ อาจารย์พลากร  ทิพย์มาลา ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๗.๑๓ อาจารย์ฉัตรชัย  อยู่เกิด ผู้ช่วย 
๒.๑.๗.๑๔ อาจารย์วาสนา  มีศิลป์ ผู้ช่วย 
๒.๑.๗.๑๕ อาจารย์บรรเจิด  วรรณะ ผู้ช่วย 
๒.๑.๗.๑๖ อาจารย์อภิญญา  แซ่ยั้ง ผู้ช่วย 

    ๒.๑.๗.๑๗ อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน ผู้ช่วย  
   ๒.๑.๗.๑๘ อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๗.๑๙ อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ เลขานุการ 
   ๒.๑.๗.๒๐ นายภัทรพงษ์ ชูชพี                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ  

  ๒.๑.๘  องค์ประกอบที่ ๗ ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ ๗.๑ และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๓ ประกอบด้วย 
 ๒.๑.๘.๑ หัวหน้าส านักงานคณบด ี หัวหน้า  

๒.๑.๘.๒ นางพรวิลัย  วัฒนศิริ ผู้ช่วย 
๒.๑.๘.๓ นายจิรพงษ์  เทียนแขก ผู้ช่วย 
๒.๑.๘.๔ นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ ผู้ช่วย 
๒.๑.๘.๕ นายตั้ม  ค าพ่วง ผู้ช่วย 
๒.๑.๘.๖ นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม ผู้ช่วย 
๒.๑.๘.๗ นายภัทรพงษ์  ชูชีพ ผู้ช่วย 
๒.๑.๘.๘ นางสุมาพร  จั่นศรี เลขานุการ 
๒.๑.๘.๙ นางรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง                                         ผูช้่วยเลขานุการ  

  ๒.๑.๙  องค์ประกอบที่ ๗ ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ ๗.๓ ประกอบด้วย 
๒.๑.๙.๑ หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้า 
๒.๑.๙.๒ รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้ช่วย 
๒.๑.๙.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล ผู้ช่วย 
๒.๑.๙.๔ อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ ผู้ช่วย 

๒.๑.๙.๕ อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี ผู้ช่วย 
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๒.๑.๙.๖ อาจารย์ณัฐพล  บ้านไร่ ผู้ช่วย 
๒.๑.๙.๗ อาจารย์ชุตินธร ฉิมสุข ผู้ช่วย 
๒.๑.๙.๘ อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ ผู้ช่วย 
๒.๑.๙.๙ อาจารย์วัชรัศน์  ศรวีิริยะกิจ ผู้ช่วย 
๒.๑.๙.๑๐ อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์ ผู้ช่วย 
๒.๑.๙.๑๑ อาจารย์นารถนรี  พอใจ ผู้ช่วย 
๒.๑.๙.๑๒ อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง ผู้ช่วย 
๒.๑.๙.๑๓ อาจารย์ธีระพล  วรปรีชาพันธุ์ ผู้ช่วย 
๒.๑.๙.๑๔ อาจารย์อัฐพร  คริสต์พระพร ผู้ช่วย 
๒.๑.๙.๑๕ นายจิรพงษ์  เทียนแขก เลขานุการ 
๒.๑.๙.๑๖ นายภัทรพงษ์  ชูชพี                                            ผูช้่วยเลขานุการ 

  ๒.๑.๑๐  องค์ประกอบที่ ๗ ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ ๗.๔ ประกอบด้วย 
๒.๑.๑๐.๑ หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้า 
๒.๑.๑๐.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๓ อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๔ อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๕ อาจารย์ณัฐพล  บ้านไร่ ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๖ อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๗ อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๘ อาจารย์จ าเนียนน้อย  สิงหะรักษ์ ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๙ อาจารย์อิฏฐารมณ์  มิตสุวรรณ  สิงหรา ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๑๐ อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์ ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๑๑ อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๑๒ อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๑๓ อาจารย์นารถนรี  พอใจ ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๑๔ อาจารย์เอกวุฒิ  โลหะการก ช่วย 
๒.๑.๑๐.๑๕ อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๑๖ นางขนิษฐา  ศิริรัตน์                                          เลขานุการ  
๒.๑.๑๐.๑๗ นายตั้ม  ค าพ่วง                                               ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๒.๑.๑๑  องค์ประกอบที่ ๘ ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๑๑.๑ หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้า 
   ๒.๑.๑๑.๒ อาจารย์ปรียานุช  พรหมภาสิต ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑๑.๓ อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑๑.๔ อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี ผู้ช่วย  
   ๒.๑.๑๑.๕ อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์ ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑๑.๖ อาจารย์สุวภัทร  พิรณฤทธิ์ ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๑๑.๗ อาจารย์นารถนรี  พอใจ ผู้ช่วย 
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   ๒.๑.๑๑.๘ อาจารย์ปารวี  เขมโชติกูร                                    ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๑.๙ นางสุมาพร  จั่นศรี                                           เลขานุการ 

   ๒.๑.๑๑.๑๐ นายตั้ม  ค าพ่วง                                                 ผู้ชว่ยเลขานุการ 
   ๒.๑.๑๒  องค์ประกอบที่ ๙  ประกอบด้วย 

   ๒.๑.๑๒.๑ รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้า 
๒.๑.๑๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์  ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๒.๔ อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ ผู้ช่วย   
๒.๑.๑๒.๕ อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๑๒.๖ อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑๒.๗ อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี ผู้ช่วย  
    ๒.๑.๑๒.๘ อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑๒.๙ อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑๒.๑๐ อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์ ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑๒.๑๑ อาจารย์วาสนา  มีศิลป์ ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑๒.๑๒ อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑๒.๑๓ อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑๒.๑๔ อาจารย์นารถนรี  พอใจ ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑๒.๑๕ อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑๒.๑๖ นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ เลขานุการ 
   ๒.๑.๑๒.๑๗ นายตั้ม  ค าพ่วง                                                 ผู้ชว่ยเลขานุการ 

 ๒.๒ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรมวิชา มีหน้าที่ วางแผนการ
ด าเนินงาน (P) ปฏิบัติงาน (D) จัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน (C) รวมถึงการน าผล
การประเมินไปวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานในรอบปีถัดไป (A) ประกอบด้วย 

  ๒.๒.๑ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๑.๑ อาจารย์อภิชาติ  บวบขม หัวหน้า 
   ๒.๒.๑.๒ อาจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๑.๓ อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๑.๔ อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๑.๕ อาจารย์วาสนา  มีศิลป์ ผู้ช่วย  
   ๒.๒.๑.๖ อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ                                   เลขานุการ 

  ๒.๒.๒ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๒.๑ อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี หัวหน้า 
   ๒.๒.๒.๒ อาจารย์ปรียานุช  พรหมภาสิต ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๒.๓ อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๒.๔ อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๒.๕ อาจารย์ ดร.ธีร์วิสิฐ  มูลงามกูลจ์ ผู้ช่วย 
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   ๒.๒.๒.๖ อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์  สุทธิรอด ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๒.๗ อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์  สืบสุข ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๒.๘ อาจารย์เสริมศักดิ์  รูปต่ า ผู้ช่วย 

     ๒.๒.๒.๙ อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๒.๑๐ อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม ผู้ช่วย  

   ๒.๒.๒.๑๑ อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ ผู้ช่วย  
   ๒.๒.๒.๑๒ อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์ ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๒.๑๓ อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล เลขานุการ 

  ๒.๒.๒.๑๔ อาจารย์สุวภัทร  พิรณฤทธิ์                                       ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๒.๒.๓ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๓.๑ อาจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ หัวหน้า 
   ๒.๒.๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๓.๓ อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๓.๔ อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข ผู้ช่วย 

   ๒.๒.๓.๕ อาจารย์อิฏฐารมณ์  มิตสุวรรณ สิงหรา ผู้ช่วย 
    ๒.๒.๓.๖ อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน ผู้ช่วย 
    ๒.๒.๓.๗ อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๓.๘ อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย ผู้ช่วย  
   ๒.๒.๓.๙ อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๓.๑๐ อาจารย์อัฐพร  คริสต์พระพร ผู้ช่วย  
   ๒.๒.๓.๑๑ อาจารย์สิริรัตน์  แสงทอง ผู้ช่วย  
   ๒.๒.๓.๑๒ อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง เลขานุการ 

  ๒.๒.๔  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๔.๑ อาจารย์ณัฐพล  บ้านไร่ หัวหน้า 
   ๒.๒.๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๔.๓ อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ  ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๔.๔ อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก ผู้ช่วย 

   ๒.๒.๔.๕ อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน เลขานุการ 

  ๒.๒.๕ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๕.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล หัวหน้า 
   ๒.๒.๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๕.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์  ผู้ช่วย  
   ๒.๒.๕.๔ รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้ช่วย  
    ๒.๒.๕.๕ อาจารย์ธีระพล  วรปรีชาพันธุ์ ผู้ช่วย 
    ๒.๒.๕.๖ อาจารย์ปารวี  เขมโชติกูร ผู้ช่วย  
   ๒.๒.๕.๗ อาจารย์นารถนรี  พอใจ เลขานุการ   
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  ๒.๒.๖ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๖.๑ อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ หัวหน้า 
   ๒.๒.๖.๒ รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ ผู้ช่วย 

   ๒.๒.๖.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน              ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๖.๔ อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๖.๕ อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๖.๖ อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง เลขานุการ  

   ๒.๒.๗ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๗.๑ อาจารย์ธวชินี  ลาลิน หัวหน้า 
   ๒.๒.๗.๒ อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๗.๓ อาจารย์จิราภา  จารุวัฒน์ ผู้ช่วย  
   ๒.๒.๗.๔ อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร  ผู้ช่วย  
   ๒.๒.๗.๕ อาจารย์สิริไพลิน  สิงห์อินทร์ ผู้ช่วย  
   ๒.๒.๗.๖ อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ เลขานุการ  

  ๒.๒.๘ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๘.๑ อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน หัวหน้า 
   ๒.๒.๘.๒ อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฎีระ ผู้ช่วย  
   ๒.๒.๘.๓ อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๘.๔  อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๘.๕ อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ เลขานุการ 

  ๒.๒.๙ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๙.๑ อาจารย์สายพิณ  พิกุลทอง กูรุง หัวหน้า 
   ๒.๒.๙.๒ อาจารย์ชิดชนก  ไช่ ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๙.๓ อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์ ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๙.๔ อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๙.๕ อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข เลขานุการ 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                           

 
 

(อาจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด) 
            คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ที่  ๐๑๔/๒๕๕๗ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนสังเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเอง 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 

……………………………………….. 
  เพื่อให้การด าเนินการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง  ในตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. ประจ า               

ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุอย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ .๒๕๔๗              
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงแต่งตั้งคณะท างานสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ ๑ และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๖, ๑๗ ประกอบด้วย 
๑. รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา      หัวหน้า 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ ผู้ช่วย 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล  ผู้ช่วย 
๔. อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน ผู้ช่วย 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ ผู้ช่วย 

  ๖. อาจารย์อภิชาติ  บวบขม ผู้ช่วย 
๗. อาจารย์สายพิณ  พิกุลทอง กูรุง ผู้ช่วย 
๘. อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม ผู้ช่วย 
๙. อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ ผู้ช่วย 
๑๐. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ ผู้ช่วย 
๑๑. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ ผู้ช่วย 
๑๒. อาจารย์ณัฐพล  บ้านไร่ ผู้ช่วย 
๑๓. อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ ผู้ช่วย 
๑๔. อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง ผู้ช่วย  
๑๕. อาจารย์ธวชินี  ลาลิน ผู้ช่วย 
๑๖. อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี เลขานุการ 
๑๗. อาจารย์สุวภัทร  พิรณฤทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘. นายตั้ม  ค าพ่วง ผู้ช่วยเลขานุการ  

องค์ประกอบที่ ๒ ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗  องค์ประกอบที่ ๗  ตัวบ่งชี้ สกอ.       
ที่ ๗.๒ และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๑๔ ประกอบด้วย    

๑. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หัวหน้า 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์  ผู้ช่วย 
                          ๓. อาจารย์จิราภา  จารุวฒัน ์      ผู้ช่วย 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์  ผู้ช่วย 
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๕. อาจารย์ ดร.พิษณุ บุญนยิม  ผู้ช่วย 
๖. อาจารย์เสริมศักดิ์   รูปต่ า  ผู้ช่วย 
๗. อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ  ผู้ช่วย 
๘. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทรเ์ทศ  ผู้ช่วย  
๙. อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง  ผู้ช่วย 
๑๐. อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข  ผู้ช่วย 
๑๑. อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์  ผู้ช่วย 
๑๒. อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์  ผู้ช่วย 
๑๓. อาจารย์ปารวี  เขมโชติกูร  ผู้ช่วย 
๑๔. อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบญุ  ผู้ช่วย 
๑๕. อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์  ผู้ช่วย 
๑๖. อาจารย์ณัฐธยา  รังสยิานนท์  ผู้ช่วย 
๑๗. อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข  เลขานุการ 
๑๘. อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร      ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐. นางพรวิลัย  วฒันศิริ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๑. นายจิรพงษ์  เทียนแขก   ผู้ช่วยเลขานุการ  

 องค์ประกอบที่ ๒ ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ ๒.๔ ประกอบด้วย 
๑. รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้า 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์ ผู้ช่วย 

๓. อาจารย์สายพิณ  พิกุลทอง  กูรุง ผู้ช่วย 

๔. อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ ผู้ช่วย 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ ผู้ช่วย  
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ ผู้ช่วย 
๗. อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม ผู้ช่วย 

๘. อาจารย์เสริมศักดิ์  รูปต่ า ผู้ช่วย 

๙. อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร ผู้ช่วย 
๑๐. อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข ผู้ช่วย 
๑๑. อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข ผู้ช่วย 
๑๒. อาจารย์ธวชินี  ลาลิน ผู้ช่วย  
๑๓. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจนัทร์เทศ ผู้ช่วย 
๑๔. อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน ผู้ช่วย 
๑๕. อาจารย์ชาลสิา  ศิริธรรมเกตุ ผู้ช่วย 
๑๖. อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ ผู้ช่วย                                                                           

๑๗. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ      ผู้ช่วย 
๑๘. อาจารย์มาลัยรัตน์  คณติชยานนัท์       ผู้ช่วย 
๑๙. อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสนั     ผู้ช่วย 
๒๐. อาจารย์ธีระพล  วรปรีชาพนัธุ์     ผู้ช่วย 
๒๑. นางสุมาพร  จั่นศรี     ผู้ช่วย 
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๒๒. นางพรวิลัย  วฒันศิริ ผู้ช่วย 
๒๓. นายจิรพงษ์  เทียนแขก ผู้ช่วย 
๒๔. นายตั้ม  ค าพ่วง ผู้ช่วย 
๒๕. นายภัทรพงษ์  ชูชีพ ผู้ช่วย 
๒๖. นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง ผู้ช่วย 
๒๗. อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี เลขานุการ 
๒๘. อาจารย์สุวภัทร  พิรณฤทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๙. นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๐. นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม ผู้ช่วยเลขานุการ 

 องค์ประกอบที่ ๓ องค์ประกอบที่ ๒ ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ ๒.๘ และองค์ประกอบที่ ๑๐  ประกอบด้วย 
๑. รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ ที่ปรึกษา 
๒. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม   หัวหน้า . 
๓. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ  ผู้ช่วย 

๔. อาจารย์ธวชินี  ลาลิน ผู้ช่วย  

๕. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ ผู้ช่วย  

๖. อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นารา ผู้ช่วย 

๗. อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์ ผู้ช่วย 

๘. อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี ผู้ช่วย 

๙. อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง ผู้ช่วย  

๑๐. อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ ผู้ช่วย  

๑๑. อาจารย์วาสนา  มีศิลป์ ผู้ช่วย 

๑๒. อาจารย์ธีระพล  วรปรีชาพันธุ์ ผู้ช่วย 

๑๓. อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา ผู้ช่วย  

๑๔. อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก ผู้ช่วย 

๑๕. อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน ผู้ช่วย 

๑๖. อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล เลขานุการ 
๑๗. นายภัทรพงษ์  ชูชีพ                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

 องค์ประกอบที่ ๔ และ ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๕, ๖, ๗ ประกอบด้วย 
๑. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิัย หัวหน้า 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  วงศ์ค าจันทร์ ผู้ช่วย 
๓. รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้ช่วย 
๔. อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณ ี ผู้ช่วย 
๕. อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน ผู้ช่วย 
๖. อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม ผู้ช่วย 
๗. อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนยิม ผู้ช่วย  
๘. อาจารย์ ดร.ธีร์วิสิฐ  มูลงามกูลจ์ ผู้ช่วย 
๙. อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์  สุทธิรอด ผู้ช่วย 
๑๐. อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์  สบืสุข ผู้ช่วย 
๑๑. อาจารย์อิฎฐารมณ์  มิตสุวรรณ สิงหรา ผู้ช่วย  
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๑๒. อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ ผู้ช่วย 
๑๓. อาจารย์ณัฐพล  บา้นไร่  ผู้ช่วย 
๑๔. อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร ผู้ช่วย 
๑๕. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ ผู้ช่วย 
๑๖. อาจารย์ปาริชาติ  สายจนัดี ผู้ช่วย  
๑๗. อาจารย์ธีระพล  วรปรีชาพนัธุ์ ผู้ช่วย  

๑๘. อาจารย์จ าเนียนน้อย  สิงหะรักษ์ ผู้ช่วย 
๑๙. อาจารย์วิจิตร  ศิริรัตน์ ผู้ช่วย 
๒๐. อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์ ผู้ช่วย 
๒๑. อาจารย์อภิญญา  แซ่ยั้ง ผู้ช่วย 
๒๒. อาจารย์อัฐพร  คริสต์พระพร ผู้ช่วย  

๒๓. อาจารย์สิริรัตน์  แสงทอง  ผู้ช่วย 
๒๔. อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์  ผู้ช่วย 
๒๕. อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม  เลขานุการ 
๒๖. อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๗. นางพรวิลัย  วฒันศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๘. นายจิรพงษ์  เทียนแขก ผู้ช่วยเลขานุการ 

 องค์ประกอบที่ ๕ และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๘, ๙, ๑๘ ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี  ที่ปรึกษา 

 ๒. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม หัวหน้า  
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ ผู้ช่วย  
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ ผู้ช่วย 
  ๕. อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ ผู้ช่วย 
  ๖. อาจารย์ธวชินี  ลาลิน ผู้ช่วย 
  ๗. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้ช่วย 
  ๘. อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ ผู้ช่วย 

 ๙. อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์ ผู้ช่วย 
 ๑๐. อาจารย์เมืองจันทร์  พยอม ผู้ช่วย                                                                        

๑๑. อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา ผู้ช่วย                                                                          
  ๑๒. อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์ ผู้ช่วย 
  ๑๓. อาจารย์ธีระพล  วรปรีชาพันธุ์ ผู้ช่วย 
  ๑๔. อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ ผู้ช่วย 
  ๑๕. อาจารย์สิริไพลิน  สิงห์อินทร์ ผู้ช่วย 
  ๑๖. อาจารย์วาสนา  มีศิลป์ ผู้ช่วย 
  ๑๗. อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ ผู้ช่วย 
  ๑๘. อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช ผู้ช่วย 

 ๑๙. อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน ผู้ช่วย 

 ๒๐. อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก  ผู้ช่วย 
 ๒๑. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ เลขานุการ 

  ๒๒. อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ๒๓. นายภัทรพงษ์  ชูชีพ                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

   องค์ประกอบที่ ๖ และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๐, ๑๑ ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี ที่ปรึกษา 

  ๒. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม หัวหน้า   
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน ผู้ช่วย 

 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว ผู้ช่วย 

  ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้ช่วย 
  ๖. อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล ผู้ช่วย   

๗. อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ ผู้ช่วย 

๘. อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี ผู้ช่วย 
   ๙. อาจารย์เมืองจันทร์  พยอม ผู้ช่วย  

 ๑๐. อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน ผู้ช่วย  
  ๑๑. อาจารย์วาสนา  อาจาสาลิกรณ์ ผู้ช่วย  
  ๑๒. อาจารย์พลากร  ทิพย์มาลา ผู้ช่วย 

   ๑๓. อาจารย์ฉัตรชัย  อยู่เกิด ผู้ช่วย 
๑๔. อาจารย์วาสนา  มีศิลป์ ผู้ช่วย 
๑๕. อาจารย์บรรเจิด  วรรณะ ผู้ช่วย 
๑๖. อาจารย์อภิญญา  แซ่ยั้ง ผู้ช่วย 

  ๑๗. อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน ผู้ช่วย  
  ๑๘. อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก ผู้ช่วย 

  ๑๙. อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ เลขานุการ 
   ๒๐. นายภัทรพงษ์ ชูชีพ                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 องค์ประกอบที่ ๗ ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ ๗.๑ และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๓ ประกอบด้วย 
 ๑. หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้า 
 ๒. นางพรวิลัย  วัฒนศิริ ผู้ช่วย 

๓. นายจิรพงษ์  เทียนแขก ผู้ช่วย 
๔. นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ ผู้ช่วย 
๕. นายตั้ม  ค าพ่วง ผู้ช่วย 
๖. นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม ผู้ช่วย 
๗. นายภัทรพงษ์  ชูชีพ ผู้ช่วย 
๘. นางสุมาพร  จั่นศรี เลขานุการ 
๙. นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง                                                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 องค์ประกอบที่ ๗ ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ ๗.๓ ประกอบด้วย 
๑. หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้า 
๒. รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้ช่วย 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล ผู้ช่วย 
๔. อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ ผู้ช่วย 

๕. อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี ผู้ช่วย 
๖. อาจารย์ณัฐพล  บา้นไร ่ ผู้ช่วย 
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๗. อาจารย์ชุตินธร ฉิมสุข ผู้ช่วย 
๘. อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ ผู้ช่วย 
๙. อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ ผู้ช่วย 
๑๐. อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์ ผู้ช่วย 
๑๑. อาจารย์นารถนรี  พอใจ ผู้ช่วย 
๑๒. อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง ผู้ช่วย 
๑๓. อาจารย์ธีระพล  วรปรีชาพนัธุ์ ผู้ช่วย 
๑๔. อาจารย์อัฐพร  คริสต์พระพร ผู้ช่วย 
๑๕. นายจิรพงษ์  เทียนแขก เลขานุการ 
๑๖. นายภัทรพงษ์  ชูชีพ                                                                            ผู้ช่วยเลขานุการ 

 องค์ประกอบที่ ๗ ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ ๗.๔ ประกอบด้วย 
๑. หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้า 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ ผู้ช่วย 
๓. อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม ผู้ช่วย 
๔. อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี ผู้ช่วย 
๕. อาจารย์ณัฐพล  บา้นไร ่ ผู้ช่วย 
๖. อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร ผู้ช่วย 
๗. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทรเ์ทศ ผู้ช่วย 
๘. อาจารย์จ าเนียนน้อย  สิงหะรักษ์ ผู้ช่วย     
๙. อาจารย์อิฏฐารมณ์  มิตสุวรรณ  สิงหรา ผู้ช่วย 
๑๐. อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์ ผู้ช่วย 
๑๑. อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกจิ ผู้ช่วย 
๑๒. อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย ์ ผู้ช่วย 
๑๓. อาจารย์นารถนรี  พอใจ ผู้ช่วย 
๑๔. อาจารย์เอกวุฒิ  โลหะการก ช่วย 
๑๕. อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ ผู้ช่วย 
๑๖. นางขนิษฐา  ศิริรัตน ์ เลขานุการ  
๑๗. นายตั้ม  ค าพ่วง                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 

 องค์ประกอบที่ ๘ ประกอบด้วย 
  ๑. หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้า 
  ๒. อาจารย์ปรียานุช  พรหมภาสิต ผู้ช่วย 
  ๓. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้ช่วย 
  ๔. อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี ผู้ช่วย  
  ๕. อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์ ผู้ช่วย 
  ๖. อาจารย์สุวภัทร  พิรณฤทธิ์ ผู้ช่วย 

  ๗. อาจารย์นารถนรี  พอใจ ผู้ช่วย 
  ๘. อาจารย์ปารวี  เขมโชติกูร ผู้ช่วย 
  ๙. นางสุมาพร  จั่นศรี เลขานุการ 
  ๑๐. นายตั้ม  ค าพ่วง                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ  
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 องค์ประกอบที่ ๙  ประกอบด้วย 
  ๑. รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้า 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล ผู้ช่วย 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์  ผู้ช่วย 
๔. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ ผู้ช่วย   

  ๕. อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี ผู้ช่วย 
  ๖. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ ผู้ช่วย 
  ๗. อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี ผู้ช่วย  
   ๘. อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง ผู้ช่วย 
  ๙. อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย ผู้ช่วย 
  ๑๐. อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์ ผู้ช่วย 
  ๑๑. อาจารย์วาสนา  มีศิลป์ ผู้ช่วย 
  ๑๒. อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ ผู้ช่วย 
  ๑๓. อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ   ผู้ช่วย 
  ๑๔. อาจารย์นารถนรี  พอใจ ผู้ช่วย  
         ๑๕. อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช ผู้ช่วย 
  ๑๖. นางขนิษฐา  ศิริรัตน ์ เลขานุการ 
      ๑๗. นายตั้ม  ค าพ่วง                                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
สั่ง  ณ  วันที่  ๙  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

(นายสุชนิ  รอดก าเหนิด)  
คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
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