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ค าน า 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความส าคัของง

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนงก  ทั้งนี้ เพ่ืงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์องงพระราชบัขขัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และเป็นไปตามนโยบายองงมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นว่า การประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งองงกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้งงด าเนินการงย่างต่งเนื่งง เพ่ืงน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ืงรงงรับการประกันคุณภาพภายนงก 
 รายงานการประเมินตนเงง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 
2557 - 31 กรกฎาคม 2558) องงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ฉบับนี้ จัดท าอึ้นเพื่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับงุดมศึกษา       
ได้พิจารณาประกงบการติดตามตรวจสงบคุณภาพการศึกษาองงคณะ ในวันที่ 10 - 11 กันยายน 2558     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หวังว่าการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาครั้งนี้ คงจะได้รับอ้งคิดเห็นและอ้งเสนงแนะที่เป็นประโยชน์งย่างยิ่งจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ทั้งนี้ เพ่ืงที่คณะจักได้น าอ้งคิดเห็นและอ้งเสนงแนะ  
ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาองงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร         
ให้ดียิ่งๆ อึ้น ในโงกาสต่งไป 

 
 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รงดก าเหนิด 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

31 สิงหาคม 2558 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
ความน า  
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในงดีต คืง คณะวิชามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ ซึ่งจัดตั้งอึ้นตามพระราชบัขขัติวิทยาลัยครู พ .ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ       
ที่งงกตามพระราชบัขขัติดังกล่าว  มีหัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า “หัวหน้าคณะ” ต่งมาเมื่งมีพระราชบัขขัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยงาน เรียกว่าคณบดี  ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับ
คณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548      
ซ่ึงงงกตามพระราชบัขขัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
  ส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตั้งงยู่ที่งาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (หลังใหม่) ซึ่งได้ย้ายมาท าการเมื่งเดืงนสิงหาคม 2558 (เดิมตั้งงยู่ที่งาคารเรียน 3) ซึ่งเป็นงาคาร
หลักในการจัดการเรียนการสงน  และมีงาคารเรียน 3 นงกจากนี้ งาคารดนตรี และงาคารศิลปะ เป็นงาคาร
ประกงบที่ใช้จัดการเรียนการสงนเฉพาะทาง  โดยปีการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
จัดการเรียนการสงน ในระดับปริขขาตรี จ านวน 10 สาอาวิชา และในระดับปริขขาโท 1 สาอาวิชา  โดยมีการ
จัดแบ่งโครงสร้างการบริหาร งานภายในแบบโปรแกรมวิชา  ทั้งนี้ ตามสาอาวิชาที่เปิดสงน ทั้งหมด 10 โปรแกรม
วิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรม
วิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษางังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  และโปรแกรมวิชา
ดนตรีศึกษา (ซึ่งเดิมเป็นโปรแกรมวิชาองงครุศาสตร์)  นงกจากนี้ ยังมีการจัดเป็นกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมงีก 2 กลุ่มวิชา 
ได้แก่ กลุ่มวิชาปรัชขาและศาสนา และกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 
 นงกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ จ านวน 7 ศูนย์  ได้แก่ 1) ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 2) 
ศูนย์คงมพิวเตงร์คณะ 3) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4) ศูนย์วิจัยทางสังคม 5) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
เครืงอ่ายชุมชนท้งงถิ่นด้านประชาธิปไตย 6) ศูนย์ไกล่เกลี่ยอ้งพิพาทในสถานศึกษา 7) ศูนย์ส่งเสริมความรู้
กฎหมาย การเมืงง การปกครงง 8) ห้งงสมุดคณะ/ห้งงสมุดกฎหมาย 

ในปีการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 1,578 คน แบ่งเป็น
นักศึกษาระดับปริขขาตรี ภาคปกติ จ านวน 1,314 คน นักศึกษาระดับปริขขาตรี ภาค กศ.บป. จ านวน 243 คน  
และนักศึกษาระดับปริขขาโท ภาค กศ.บป. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาอาการปกครงงท้งงถิ่น 
จ านวน 21 คน (การจัดการศึกษาในระดับปริขขาโท บริหารจัดการในรูปแบบงนุกรรมการประจ าสาอา และ
ประสานการบริหารโดยฝ่ายประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

ในด้านบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการจ านวนทั้งสิ้น 92 คน      
(ลาศึกษาต่งเต็มเวลา 10 คน) จ าแนกตามประเภทองงต าแหน่ง เป็นอ้าราชการ จ านวน 23 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 25 คน  งาจารย์ประจ าตามสัขขาจ้าง จ านวน 44 คน  และมีบุคลากรสายสนับสนุน 
จ านวนทั้งสิ้น 8 คน 
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ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
  

งงค์ประกงบที่ 1  คะแนนเฉลี่ย  2.82 ผลการประเมินงยู่ในระดับพงใช้ 
งงค์ประกงบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 3.97 ผลการประเมินงยู่ในระดับดี 
งงค์ประกงบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินงยู่ในระดับดีมาก 
งงค์ประกงบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลการประเมินงยู่ในระดับดีมาก 
งงค์ประกงบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลการประเมินงยู่ในระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้องงทุกงงค์ประกงบเท่ากับ 3.75 ผลการประเมินงยู่ในระดับดี 

 
จุดเด่น/แนวทางเสริม 
 

1. ด้านผลงานนักศึกษา งาท ิ
1. นักศึกษาองงคณะฯ ได้รับรางวัลระดับประเทศในการแอ่งอันทักษะทางวิชาการและและการ 

แอ่งอันทักษะทางวิชาชีพ 
   2. นักศึกษาองงคณะได้เป็นตัวแทนองงมหาวิทยาลัยเอ้าร่วมโครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้น าสู่งาเซียน 

ครั้งที่ 2 ร่วมกับนักศึกษาองงไทยและนักศึกษาต่างชาติ  
      3. นักศึกษาองงคณะได้รับการคัดเลืงกจากมหาวิทยาลัยให้เอ้าร่วมกิจกรรม KPRU ASEAN 

AMBASSADOR 2015  
      4. นักศึกษามีความพึงพงใจต่งการจัดการเรียนการสงนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้งยู่ในระดับดี          

 นงกจากรางวัลจากการแอ่งอันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแล้วนี้นักศึกษายังได้รับรางวัลจากการ
เอ้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาองงทางมหาวิทยาลัย ได้แก่ กิจกรรมงบรมมายาทไทย กิจกรรมกีฬาระหว่าง
คณะ และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE KPRU 2015 ครั้งที่ 2 งีกด้วย 

 5. นักศึกษาโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ภายใต้การให้ค าปรึกษาองงคณาจารย์ในโปรแกรมวิชา ได้เอ้าร่วมการประกวด
แผนธุรกิจตามโครงงานการท่งงเที่ยวสร้างสรรค์ในพ้ืนที่พิเศษ  ที่จัดอึ้นโดยงงค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ื งก ารท่ ง งเที่ ย วงย่ า งยั่ งยื น  (ง งค์ ก ารม ห าชน ) ร่ วม กั บ คณ ะสั งคมวิ ท ย าและม านุ ษ ย วิท ย า  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้ชื่งทีมว่า “บริษัทรุ่งงรุณแห่งความสุอจ ากัด มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” 
ในการเสนงแผนธุรกิจครั้งนี้  เป็นแผนการพัฒนาลายสุโอทัยสู่สินค้าผ้าบนโต๊ะงาหารผลการคัดเลืงก ปรากฏว่า  
ทีม “บริษัทรุ่งงรุณแห่งความสุอจ ากัด มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร”  ได้รับการคัดเลืงกรงบแรก  เป็น 1 ใน 
5 ทีม (จาก 13 ทีมทั่วประเทศ)  ประกงบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1ทีม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(1ทีม) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (1ทีม) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต(2ทีม)โดยทั้ง  5  ทีม ได้น าเสนงงานผลงาน
เพ่ืงคัดเลืงกในรงบสุดท้าย  เมื่งวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ผลการประกวด  ปรากฏว่า ทีม  “บริษัทรุ่งงรุณแห่ง
ความสุอจ ากัด มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร”  ได้รับรางวัลชมเชย (ที่ 4) ได้รับเงินรางวัล  20,000 บาท เงิน
รางวัลเอ้ารงบในการน าเสนงงีก 10 ,000  บาท ส่วนที่ 1 เป็นทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 2 จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และท่ี 3 จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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2. ด้านบริการวิชาการ งาท ิ
1. มีแผนโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการที่หลากหลาย และตงบสนงงความต้งงการองง

สังคม เช่น โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงบูรณาการโดยการจัดท าแผนชุมชนร่วมกับแผนท้งงถิ่น ท าให้
ชุมชนมีแผนท้งงถิ่น  

2. มีสาอาวิชาที่หลากหลายและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการให้บริการทางวิชาการ
ด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจองงคณะ ในรูปแบบบริการให้แก่สังคมหรืงท้งงถิ่น (บุคคลภายนงก) และใน
รูปแบบบริการให้แก่นักศึกษา (บุคคลภายใน)  

3. มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี เช่น โครงการโครงการบริการวิชาการถ่ายทงดงงค์ความรู้
ด้านงานวิจัย นวัตกรรมความสุอและอ้งมูลความสุองงค์กร Happy Workplace เพ่ืงการพัฒนาและประยุกต์ใช้
ในงงค์กร, โครงการให้ความรู้ สร้างจิตส านึกและวิถีประชาธิปไตยแก่พลเมืงง  

4. นงกจากนี้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครืงอ่ายท้งงถิ่นด้านประชาธิปไตย ค่ายประชาธิปไตย 
ครั้งที่ 6 “ต้นกล้าประชาธิปไตย” โดยงานบริการวิชาการองงคณะยังได้รับรางวัลที่  3 ในกิจกรรมการน าเสนง
แนวปฏิบัติที่ดีในเก่ียวกับการด าเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย  

 
 3. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งาท ิ
 1. คณะมีศาสตร์และสาอาวิชาที่ช่วยท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  2. คณะมีแหล่งเรียนรู้และสถานที่ที่ช่วยท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     3. คณะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดย เป็นผู้คิดค้นระบ าชา

กังราวซึ่งได้รับการรับรงงมาตรฐานในระดับชาติ  
   4. มีโครงการความร่วมมืงระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับศูนย์จริยศึกษา สธ 
ก าแพงเพชร จัดตั้งชุมนุมนาฏศิลป์และด าเนินการต่งเนื่งงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน  
      5. คณะมีโงกาสจัดกิจกรรม “สร้างเครืงอ่ายความร่วมมืงทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สั งค ม ศ าส ต ร์  กั บ  University Padjadjaran Indonesia , Royal University of Fine Arts Cambodia , 
University Putra Malaysia และ Danang University Vietnam ซึ่งภายในงาน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและ
นาฏศิลป์องงแต่ละประเทศ และมีการ work shop โดยให้นักศึกษา คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ได้ร่วมเรียนรู้ศิลปะการแสดงองงแต่ละชาติภายในงานงีกด้วย  
 
 4. ด้านการจัดการเรียนการสอน งาท ิ

1) จากการใช้ระบบบริหารความเสี่ยงมาก ากับติดตามการด าเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสงน  คณะได้ท าการคัดเลืงกนวัตกรรมดีเด่น เป็นตัวแทนองงคณะ จ านวน 3 ชิ้นงาน เพ่ืง
น าเสนงบนเวที ตามโครงการน าเสนงนวัตกรรมหรืงแนวปฏิบัติที่ดีองงหลักสูตร หน่วยงาน งานบริการวิชาการ
และการน าเสนงคู่มืงการปฏิบัติงานสายสนับสนุน จัดโดยมหาวิทยาลัย เมื่งวันที่  30  มิถุนายน พ.ศ.2558  ผล
ปรากฏว่า  ชิ้นงานนวัตกรรมได้รับรางวัลดังนี้ 

(1) รางวัลชนะเลิศงันดับ 1  นวัตกรรมเรื่งง "การบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้เพ่ืงพัฒนา
รูปแบบการสงนแบบยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวในกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์สนเทศ โดยโปรแกรมวิชา
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(2) รางวัลรงงชนะเลิศงันดับ 1 นวัตกรรมเรื่งง "ชุดการสงนแบบศูนย์การเรียน  
(Learning  Center)  บนพื้นฐานสังคมเศรษฐกิจพงเพียง โดยโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
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 5. ด้านการวิจัย งาท ิ
 คณะมีวารสารวิชาการ (วารสารพิกุล) เป็นที่ยงมรับและเป็นเวทีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/

วิชาการองงบุคลากรภายในคณะ และบุคคลทั่วไป เผยแพร่สู่สาธารณชน และมีคณาจารย์องงคณะส่งบทความเพ่ืง
ตีพิมพ์ทุกฉบับ รวมทั้งมีกงงบรรณาธิการ และผู้ง่านบทความที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 

 
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 

1. ส่งเสริมการศึกษาต่งปริขขาเงกให้มากอ้ึน เช่น การเพ่ิมจ านวนเงินทุนการศึกษา การจัดท าโครงการ
ความร่วมมืงกับมหาวิทยาลัยงื่นที่เปิดสงนปริขขาเงก  และการเปิดสงนปริขขาเงกในมหาวิทยาลัยหลายสาอา 
เป็นต้น 

2. ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ืงเสนงองต าแหน่งทางวิชาการให้มากอึ้น เช่น การเพ่ิม
จ านวนเงินทุนงุดหนุนในการท าผลงานวิชาการ  การฝึกงบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าผลงานทางวิชาการทุก
รูปแบบ เป็นต้น 

 
 

จุดเน้นการปฏิบัติตามพันธกิจพร้อมพัฒนาการ 
 

บทสรุปผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2557  
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  
 “มุ่งเน้นท้งงถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม” เป็นเงกลักษณ์องงคณะ ได้มาโดยผ่านกระบวนการการมีส่วน
ร่วมองงบุคลากรภายในคณะ ที่สะท้งนให้เห็นลักษณะเด่นองงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งสงดคล้งง
กับผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจที่แสดงให้เห็นในส่วนที่ 3 โดยมีเหตุผลดังนี้ 
 “มุ่งเน้นท้องถิ่น”  เนื่งงจากคณะมีสาอาท่ีเกี่ยวอ้งงกับท้งงถิ่นด้านต่างๆ รวมทั้งมีกิจกรรม / โครงการที่
หลากหลายสามารถผลิตและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้งงถิ่นได้งย่างกว้างอวาง 
ประกงบด้วยสาอาต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาสังคม รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์   
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษางังกฤษ  ภาษาจีน  วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
และดนตรศึกษา 
 “สานศิลป์วัฒนธรรม”  เนื่งงจากคณะมีสาอาที่เป็นความเชี่ยวชาขเฉพาะด้านในการงนุรักษ์  เผยแพร่  
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประกงบด้วย  สาอาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   ดนตรีศึกษา  นาฏศิลป์และการ
ละคร และปรัชขาและศาสนา 
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 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงขอเสนอผลงานดีเด่น ดังนี้ 
1. การให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 

   1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครืงอ่ายท้งงถิ่นด้านประชาธิปไตย โดยความร่วมมืงระหว่าง 
3 โปรแกรมวิชา ประกงบด้วย โปรแกรมวิชานิติศาสตร์, โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และโปรแกรมวิชา
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ซึ่งได้ด าเนินโครงการมางย่างต่งเนื่งงเป็นปีที่ 6 และในปีนี้โครงการได้ด าเนินการ
ภายใต้แนวคิด  ต้นกล้าประชาธิปไตย โดยจัดงบรมค่ายประชาธิปไตยส าหรับเยาวชนในระหว่างวันที่ 21-23 
สิงหาคม 2558 และเมื่งวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ได้ส่งโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครืงอ่ายท้งงถิ่น
ด้านประชาธิปไตยเพ่ืงน าเสนงภายในงานการน าเสนงนวัตกรรม  (Innovation) แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
ตามโครงการน าเสนงนวัตกรรมหรืงแนวปฏิบัติที่ดีองงหลักสูตร หน่วยงาน งานบริการวิชาการ และการน าเสนง
คู่มืงการปฏิบัติงานสายสนับสนุน  โดยได้รับรางวัลที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย 
 
 

  

   
 

ภาพการน าเสนอนวัตกรรม  (Innovation) แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 



ฉ 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
                                              

 

 1.2 มีสถานที่หรืงแหล่งให้บริการทางวิชาการท้ังแบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น ห้งงสมุด
กฎหมาย ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์คงมพิวเตงร์ และแบบคิดค่าใช่จ่ายตามความเหมาะสมส าหรับหน่วยงาน
ภายนงก เช่น ห้งงประชุมพิกุล ห้งงประชุมพุทธชาด และห้งงประชุมง่ืนๆ  

 
ภาพอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
นงกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะให้ความส าคัขกับการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยได้จัดโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวอ้งงทั้งระดับคณะและระดับโปรแกรมวิชา และก าหนดให้ทุก
โปรแกรมวิชามีการบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสงนและการจัดกิจกรรม
องงนักศึกษา เพ่ืงให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัขและคุณค่าองงศิลปะและวัฒนธรรม  แล้วคณะยังมี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่  

2.1 จากการลงนามบันทึกความร่วมมืงทางวิชาการ เมื่งระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่าน
มา คณะฯ ได้มีโงกาสจัดกิจกรรม “สร้างเครืงอ่ายความร่วมมืงทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ 
University Padjadjaran Indonesia , Royal University of Fine Arts Cambodia , University Putra 
Malaysia และ Danang University Vietnam เมื่งวันงังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ 
ห้งงประชุมพิกุล งาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ซึ่งภายในงาน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมและ
นาฏศิลป์องงแต่ละประเทศ และมีการ work shop โดยให้นักศึกษา คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้
ร่วมเรียนรู้ศิลปะการแสดงองงแต่ละชาติภายในงานงีกด้วย 
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ภาพกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา (ผู้เชี่ยวชาขด้านนาฏศิลป์)  ผู้ประดิษฐ์

คิดค้นระบ าชากังราว และระบ ารวมเผ่าชาวเอาซึ่งเป็นเป็นศิลปะการแสดงที่มีความเป็นเงกลักษณ์องงจังหวัด
ก าแพงเพชร และยังได้รับการรับรงงมาตรฐานในระดับชาติ 

 
ภาพระบ าชากังราว 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพระบ ารวมเผ่าชาวเขา 
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นงกจากนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา (ผู้เชี่ยวชาขด้านนาฏศิลป์)         
ได้จัดท าโครงการความร่วมมืงระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับศูนย์จริยศึกษา สธ . ก าแพงเพชร 
โดยจัดตั้งชุมนุมนาฏศิลป์ ให้การฝึกงบรมนาฏศิลป์ให้กับเยาวชนในจังหวัดก าแพงเพชร ด าเนินการต่งเนื่งงมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน และได้ให้ความร่วมมืงกับหน่วยงานในระดับจังหวัดในงานแสดงต่างๆ โดย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะงย่างต่งเนื่งง 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพโครงการอบรมนาฏศิลป์และการประกวดนาฏศิลป์ส าหรับเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
                                              

 

2.3 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามพันธกิจ และ
เงกลักษณ์องงคณะ โดยด าเนินการบูรณาการกับพันธกิจในด้านง่ืน เช่น กับการวิจัย การบริการวิชาการโดยมี
ผลงาน ดังนี้ 

1) งานวิจัย เรื่งง มรดกโลก ค.ศ. 1991 : มรดกไทย พ.ศ. 2534  สิ่งล้ าค่าทางวัฒนธรรมฯ 
โดยรงงศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ 

2) จัดโครงการนิทรรศการงานศิลป์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้างยู่หัว      
“งัครศิลปิน : ผู้เป็นใหข่ในศิลปิน เฉลิมพระชนมายุ 87 พรรษา 

3) จัดโครงการนิทรรศการ “มรดกโลก ค.ศ. 1991 : มรดกไทย พ.ศ. 2534 สิ่งล้ าค่าทาง
วัฒนธรรมองงคนท่ัวโลก” 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงการนิทรรศการ “มรดกโลก ค.ศ. 1991 :  
มรดกไทย พ.ศ. 2534 ส่ิงล้ าค่าทางวัฒนธรรมของคนทั่วโลก” 

 
3. การจัดการเรียนการสอน 

3.1 ในปีการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ืงการเรียนการสงน จ านวน 13 เรื่งง ตามรายละเงียดที่ปรากฏในผลงานส่วนที่ 3  อ้ง 3.2 ได้ส่ง
นวัตกรรมการสงนเอ้าร่วมโครงการน าเสนงนวัตกรรม  (Innovation) แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ตาม
โครงการน าเสนงนวัตกรรมหรืงแนวปฏิบัติที่ดีองงหลักสูตร หน่วยงาน งานบริการวิชาการ และการน าเสนงคู่มืง
การปฏิบัติงานสายสนับสนุน เมื่งวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ หงประชุมรัตนงาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัล 2 รางวัล ดังนี้ 

 รางวัลชนะเลิศงันดับ 1  นวัตกรรมเรื่งง "การบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้เพ่ืงพัฒนา
รูปแบบการสงนแบบยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวในกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์สนเทศ โดยโปรแกรมวิชา
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

  รางวัลรงงชนะเลิศงันดับ 1  นวัตกรรมเรื่งง "ชุดการสงนแบบศูนย์การเรียน  (Learning  
Center) บนพื้นฐานสังคมเศรษฐกิจพงเพียง โดยโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
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ภาพการน าเสนอนวัตกรรมการสอน โดยอาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน 

 
3.2 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ส่งนักศึกษาเอ้าร่วมการแอ่งอันตงบปัขหาทางกฎหมายเนื่งงในวัน

รพีองงส านักงานศาลยุติธรรม ภาค 6 ระดับงุดมศึกษา เมื่งวันที่ 3 กันยายน 2557  ได้รับรางวัลรงงชนะเลิศ  
และในระดับประเทศ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ส่งนักศึกษาเอ้าร่วมการแอ่งอันตงบปัขหาทางกฎหมาย เมื่งวันที่ 
27 กันยายน 2557 ณ ส านักงบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพฯ ได้ รับรางวัลที่ 4 จาก 40 ทีม     
ทั่วประเทศ 

 

 
 

 
ภาพการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย 
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ภาคผนวก   
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1 

บทที่ 1  ส่วนน ำ 
 

1. ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในอดีตคือ คณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า “หัวหน้าคณะ”  ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ.2538 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้า
หน่วยงาน เรียกว่าคณบดี ปัจจุบันเป็นหน่วยงานระดับคณะตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
 

  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2522 
มาจนถึงปัจจุบัน มีจ านวน 11 คน ดังนี้ 
 1. อาจารย์สุนทร หิรัญวงศ์  ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
ก าแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2522 - 2528 
  2. อาจารย์สมชาย ตันติสันติสม  หัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร 
ในปี พ.ศ. 2528  ในเวลาต่อมาได้ลาออกจากต าแหน่งเพื่อไปด 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะติยะ  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2552 – 2556  
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดก าเหนิด  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2556  
 

 ในปีการศึกษา 2522  วิทยาลัยครูก าแพงเพชรเปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาขั้นสูง 
(ป.กศ. สูง) เป็นรุ่นที่สอง ในกลุ่มวิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์  พลศึกษา 
อุตสาหกรรมศิลป์ ศิลปะ คหกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ โดยมีอาจารย์สุนทร หิรัญวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะวิชา 
เป็นคนแรก ของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร 
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 พ.ศ.2528 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร อธิการวิทยาลัยครูก าแพงเพชร ย้ายไปด ารงต าแหน่ง
อธิการ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรถ เลิศพิริยกมล อธิการวิทยาลัยครูร าไพพรรณีย้ายมา
ด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูก าแพงเพชรแทน ในช่วงนี้ อาจารย์บุญมี ปาละวงศ์   เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้า
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ซึ่งลาออกจาก
ต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร เพ่ือไปด ารงต าแหน่งรองอธิการ
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา  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) 
ภาควิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
 พ.ศ.2533 อาจารย์เอมอร เนียมน้อย เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
ก าแพงเพชร  โดยในปีนี้ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ประกอบด้วยภาควิชา 11 
ภาควิชา คือ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  (3) ภาควิชาศิลปะ (4) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
(5) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (6) ภาควิชาสังคมวิทยา (7) ภาควิชาประวัติศาสตร์ (8) ภาควิชาดนตรี  (9) ภาควิชา
นาฏศิลป์ (10) ภาควิชาภูมิศาสตร์ (11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  แต่ในเวลาต่อมา อาจารย์เอมอร เนียมน้อย 
ได้ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชา และอาจารย์วิทยา เดชอุดม เข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แทน จนถึงปี พ.ศ.2536  ในระหว่างนี้ ภาควิชาที่สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ยังคงมี 11 ภาควิชาเช่นเดิม ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2535 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
ก 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 วิทยาลัยครู
ก าแพงเพชร (พ.ศ.2536-2538) โดยมีภาควิชาในสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
ก าแพงเพชร จ านวน 11 ภาควิชาเช่นเดิม และ ดร.ภาคภูมิ  อินทวงศ์ ยังได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2538 - 2542 
  พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ ได้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ ด ารงต าแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบัน
ราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 - 2546  ในช่วงนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชร ได้จัดโครงสร้างใหม่ในรูปแบบโปรแกรมวิชา จ านวน 11 โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย (1) โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) (2) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (3) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (4) โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา  (5) 
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ (6) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (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  
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย บุษบา เป็นประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์   
 ในปี พ.ศ.2547 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงส่งผลสถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชร ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ด้วยเหตุนี้
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการด าเนินการตามความเหมาะสม ประกอบกับ 
ในปี พ.ศ.2548 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548 และก าหนดแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 เพ่ือให้การบริหาร
จัดการหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น โปรแกรมวิชาต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ได้ทยอยกันปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ซึ่งใน
ปี พ.ศ. 2549 ต่อเนื่องมาในปี พ.ศ.2550  โปรแกรมวิชาต่าง ๆ จึงเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบแล้ว 

  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 รองคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คนต่อมา (พ.ศ.2552 – 2556) ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
อธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม   
 ในปีการศึกษา 2554 คณะจัดการศึกษา แบ่งเป็น 7 โปรแกรมวิชา  ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาภาษา 
อังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ และหลักสูตรปรับปรุง 2554  จ านวน 5 หลักสูตร ได้แก่ โปรแกรม
วิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
ปกครองท้องถิ่น บริหารจัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจ าสาขา ประสานการบริหารโดยหน่วยประสานการจัด
บัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา และมีศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ าคณะ และห้องสมุดกฎหมาย เป็นแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ  โดยในปีการศึกษา 2554 คณะฯ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพ่ือใช้
ในปีการศึกษา 2555 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จ านวน  3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร์) 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์) และด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีน) เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2555    

ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 9 สาขาวิชาและในระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา โดยมีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในแบบ
โปรแกรมวิชา ตามสาขาวิชาที่เปิดสอน ทั้งหมด 9 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
โปรแกรม วิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  นอกจากนี้ยังมีการจัดเป็นกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมอีก 3 กลุ่ม
วิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา กลุ่มวิชาดนตรี และกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร   

 ในปีการศึกษา 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงศ์บุญมาก ได้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ ที่หมดวาระ โดยรองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ คณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้หมดวาระเช่นกัน และได้เข้าด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและโครงการพิเศษ  ทั้งนี้ อาจารย์สุชิน รอดก าเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้เข้าด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คนต่อมาในวาระปัจจุบัน 

  ในปีการศึกษา 2557 ได้มีการโอนนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาของคณะครุศาสตร์ มาสังกัด               
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษาอยู่ในสังกัดเดียวกันกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าให้ในปีนี้      
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คณะมีการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี จ านวน 10 สาขาวิชา และในระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา โดยมีการ
จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในเป็น 10 โปรแกรมวิชา ได้แก่  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
โปรแกรมวิชาภาษาจีน  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์  โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  และโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา และมีกลุ่มวิชาอีก 2 กลุ่ม
วิชา  ได้แก่  กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร และกลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา  
 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 1. การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้พัฒนา 
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 2. การบริหารและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ใช้
หลักธรรมาภิบาลที่เน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส  มีความรับผิดชอบ  และตรวจสอบได้ เน้นการจัดการความเสี่ยง  
การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้เป็นองค์กรเรียนรู้ ตลอดจนการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 3. การประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน อีกทั้ง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544 - 
2548) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549 - 2553) และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่
สาม (พ.ศ. 2554 - 2558)  โดยส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 4. การพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นในระดับปริญญาเอกซึ่งส าเร็จการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ และด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์มากขึ้น อนึ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ได้ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ ตลอดจนสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าเข้า
รับการอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเอง ท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  และพัฒนาผลงานทาง
วิชาการเพ่ือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 5. งบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับงบประมาณ
เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยได้รับทั้งงบประมาณการพัฒนาอาจารย์ และงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  นอกจากนี้ ยังมีระบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากร
ทางการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพ่ือพิจารณาความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ 
 6. เทคโนโลยีการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้พัฒนา
ระบบสารสนเทศ E-Learning พัฒนา Website ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย และการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
 7. การพัฒนาวารสารทางวิชาการ คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ได้ร่วมมือกันพัฒนาวารสาร “พิกุล” ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือให้เป็นวารสารที่ได้มาตรฐาน 
 8. การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร ได้พัฒนาการเรียนการสอนไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท  
ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   
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 9. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในคณะ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ าคณะ จ านวน 2 ห้อง ห้องสมุดกฎหมาย   ห้องศาล
จ าลอง ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางดนตรี  ห ้องปฏ ิบ ัต ิการศ ิลปะ และ
ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ให้สามารใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10. การผลิตบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ผลิต
บัณฑิตในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เน้นด้านคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
     
2. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  ค่ำนิยมหลัก  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  คุณลักษณะบัณฑิต วัฒนธรรมของ
หน่วยงำน 
 
วิสัยทัศน์ 
 สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
2) สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
  3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพแก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
     4. เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน   
  5. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ค่ำนิยมหลักคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

K – Knowledge – สร้างสรรค์ภูมิปัญญา   
P – Public  Service  and  Productivity – ให้บริการชุมชน สังคม และมีผลิตภาพที่ดี 
R – Ruesponsibility – ยืดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
U – Unity –  มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

 
อัตลักษณ์ของสถำบัน  

“บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 
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เอกลักษณ์  
“มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม” 
 

  เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเนน้และจุดเดน่ที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่นเปน็ทีห่นึ่งของสถาบนั 
โดยคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ไดน้ าเสนอผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการ
ประจ าคณะ โดยใช้ค าว่า “มุ่งเนน้ท้องถิ่น  สานศิลป์วฒันธรรม”  
 “มุ่งเน้นท้องถิ่น” เนื่องจาก คณะมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้านต่างๆ รวมทั้งมีกิจกรรม/โครงการ ที่
หลากหลายสามารถผลิตบุคลากรและให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วยสาขาต่างๆ 
ได้แก่ สาขาการพัฒนาสังคม บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาไทย ภา
อังกฤษ ภาษาจีน สารสนเทศภูมิศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
  “สำนศิลป์วัฒนธรรม” คณะมีศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการอนุรักษ์ เผยแพร่ ท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ตนตรีศึกษา นาฏศิลป์และการละคร ปรัชญาและศาสนา 

 
คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมน าสังคม 
นิยมความเป็นไทย  ใส่ใจวิถีโลก 
 

วัฒนธรรมของหน่วยงำน 
H  =  Humanity มนุษยธรรม 
U  =  Unity  มีน้ าหนึ่งใจเดียว 
S  =  Society  เจตจ านงเพ่ือสังคม 
O  =  Orignity  ด ารงบนฐานภูมิปัญญา 
 
 “มนุษยธรรม มีน้ าหนึ่งใจเดียว เจตจ านงเพ่ือสังคม ด ารงบนฐานภูมิปัญญา” 
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แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ประจ ำปี พ.ศ.2556-2560 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
  1. สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและการวิจัย 
 2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
 3. เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์ 
    4. พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน 
 
เป้ำประสงค์ 
 1.1 มีระบบและกลไกการบริหารบุคลากร 

1.2 มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
1.3 เพ่ิมปริมาณและคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติ 
 

ควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ 2 สร้ำงองค์ควำมรู้ งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนำท้องถิ่น / พันธกิจที่ 5  บริหำร
จัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1. สร้างความเข้มแข็ง
ของบุคลากรและการ
วิจัย 
 

1.1 มีระบบและกลไกการ
บริหารบุคลากร 
1.2 มีระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม 
1.3 เพ่ิมปริมาณและคุณภาพ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติ 

กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
บุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนาระบบระบบและกลไกการบริหาร
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1.3.1 พัฒนาคุณภาพของปัจจัยที่สนับสนุนการ
เพ่ิมปริมาณและคุณภาพงานวิจัย 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ 3 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่ำงยั่งยืน / พันธกิจที่ 4 ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
2. สร้างและพัฒนา
เครือข่ายทางวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม 
 

2.1 คณะมีเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ 
2.2 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข 
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
2.3 นักศึกษา บุคลากร ชุมชน 
ท้องถิ่น มีการท านุบ ารุง ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย และเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมอย่างหลากหลายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2.3.1 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 2.4.1 ระดับความส าเร็จของระบบและกลไก 
การท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ 5  บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. เร่งรัดการสร้าง
ภาพลักษณ์ 

3.1 คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่
ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม   

กลยุทธ์ที่ 3.1.1สร้างภาพลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพมำตรฐำน 
4. พัฒนาการจัด
การศึกษาก้าวไกลสู่
อาเซียน 

4.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  
4.2 คณะมีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพผลผลิตและบริการ 

กลยุทธ์ที่ 4.1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและ
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ 
กลยุทธ์ที่  4.1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่บูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการ หรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่  4.2.1  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่  4.2.2 ปรับปรุงระบบสวัสดิการการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาและศิษย์เก่า 
กลยุทธ์ที่  4.2.3  เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการ
บริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัด
สภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่  4.2.4พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  4.2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัด 
กลยุทธ์ที่  4.2.6  ส่งเสริมการจัดหารายได้ 
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ภำรกิจหลัก 
จัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะ 5 ประการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป ตลอดจนชุมชนใน
ท้องถิ่น 
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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. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

8. สารสนเทศภูมิศาสตร์

9. ภาษาจีน

10.ดนตรีศึกษา

หน่วยกิจกำรนักศึกษำ ศูนย์

1. ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

2. ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ

3. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

4. ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุดกฎหมาย)

5. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา

6. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาความรู้ด้าน
กฏหมาย การเมืองการปกครอง และการ
บิรหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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โครงสร้ำงกำรบริหำร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์
 

 

 

คณบดี 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 

หัวหน้าส านักคณบด ี
 

1. งานบริหารส านักงานคณบดี 
2. งานบริหารและพัฒนา
บุคลากร 
3. งานวางแผนพัฒนาและ
งบประมาณ 
4. งานติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานผู้บริหารคณะ  
 

 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ คณะกรรมกำรบริหำรคณะ 

รองคณบด ี
ฝ่ำยกิจกำรนักศกึษำ บริกำรวิชำกำร 

และศิลปวัฒนธรรม 

1. งานด้านวิจัย 
    - งานวางแผนและพัฒนาด้านวิจัย
คณะ 
    - งานติดตามและพัฒนางานวิจัย 
2. งานด้านสารสนเทศ 
3. งานจัดท าวารสารพิกุล 
4.งานการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
5. งานพัฒนาทักษะทางภาษาและ
การต่างประเทศ 
6. งานวิเทศสัมพันธ์ 
 
 

1. งานด้านวิชาการ 
   - งานปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
   - งานพัฒนาการเรียนการสอน 
การวัดผลและประเมินผล 
2. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. งานระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง  
4. งานการจัดการความรู้ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 
 

1. งานพัฒนานักศึกษา 
2. งานบริการวิชาการ 
3. งานศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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4. คณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำน  

 

 
 

 

 

คณะกรรมกำรบริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 
 

ผศ.สุชิน  รอดก าเหนิด 
คณบดี 

อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน ์
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ บริกำรวิชำกำร 

และศิลปวัฒนธรรม 

อาจารยส์มลักษณ์  วิริยจาร ี
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

ดร.ปรยีานุช พรหมภาสติ 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 
 

ดร. วิชุรา  วินัยธรรม 
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและสำรสนเทศ 
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ดร.ปรยีานุช พรหมภาสติ 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 
รัฐประศำสนศำสตร์ 

อาจารย์อภิชาติ บวบขม 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

นิติศำสตร์ 

อาจารย์ธวชินี ลาลิน 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

กำรพัฒนำสังคม 

ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาต ิ
ประธำนโปรแกรมวิชำ

ภำษำอังกฤษ 

อาจารย์วิยดุา  ทิพย์วิเศษ 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

ภำษำไทย 
 

อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
 

อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

ภำษำจีน 

อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 
สำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล 
ประธำนโปรแกรมวิชำบรรณำรักษศำสตร์

และสำรสนเทศศำสตร์ 
และสำรสนเทศศำสตร์ 
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อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู ้
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

ดนตรีศึกษำ 
 

รศ.ดร. ศรณัย์  วงศ์ค าจันทร ์
หัวหน้ำกลุ่มวิชำปรัชญำและ

ศำสนำ 
 

ผศ. เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธ์ิหรรษา 
หัวหน้ำกลุ่มวิชำนำฏศิลป์และ

กำรละคร 
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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 ซึ่งปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนปริญญาตรี จ านวน 10 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร ตามตาราง  OP-1 ก (1-1)  ดังนี้  
 
ตำรำง OP-1 ก (1-1) หลักสูตรของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

 
ระดับหลกัสูตร 

จ ำนวน
หลักสูตร 

 
วิธีกำรจัดกำรศึกษำ 

 
บริกำรที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้* 

ระดับปรญิญำตรี  จ ำนวน 10 หลักสูตร 
นิติศำสตร์ (น.บ.) 
 
 

1  -  ถ่ายทอดความรู้ โดยอาจารย์ประจ าและ
อาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น ตุลาการ
ศาลปกครอง  ผู้พิพากษา  พนักงานอัยการ 
ทนายความ ต ารวจ พร้อมทั้งจัดให้มีการบรรยาย
สรุปโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งบรรยายที่ส านัก
อบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิ ตยสภา 
นอกจากนี้  ยังเน้นการฝึกปฏิบัติการ ฝึกทักษะใน
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง  
-  การฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการห้องศาล
จ าลอง 
 -  การฝึกทักษะด้านการวิจัย  
 -  การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
-  มีการประเมินผลก่อนและหลงัเรียนมาปรับปรุง 

-  ห้องสมุดกฏหมาย 
- ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง 
- ศึกษาดูงานเนติบัณฑิตยสภา
และสภาทนายความ  
- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
หน่ วยงาน ในกระบวนการ
ยุติธรรม  
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 
 

รัฐประศำสนศำสตร์ 
(รป.บ.) 
 

 

1  -  การสอนแบบบรรยาย 
-  การฝึกปฏิบัติในภาคสนาม  
 -  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 -  การฝึกทักษะด้านการวิจัย 
  -  การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
- เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ Online 
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ใน
กระบวนการวิจัย 

- อาจารย์ผู้สอนจัดท า จัดหา
เอกสารประกอบการสอน  บท
ปฏิบัติการ สื่อการสอน  จัดหา
วัสดุฝึก  
-  อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น จั ด
กระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-  อาจารย์ผู้สอนมีสื่อการสอน
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ระดับหลกัสูตร 

จ ำนวน
หลักสูตร 

 
วิธีกำรจัดกำรศึกษำ 

 
บริกำรที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้* 

- การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย  
-  มีการประเมินผลก่อนและหลงัเรียนมาปรับปรุง 
 

ที่เหมาะสมและทันสมัย 
-  จัดหาทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษา 
-  มีเครือข่ายในการพัฒนาด้าน
วิชาการแก่นักศึกษา 
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 
-  จั ด โครงการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้กับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
- เครือข่ายความร่วมมือกับ 
อปท. / หน่วยงานอิสระ 

สำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ (วท.บ.) 
 

 

1  -  การสอนแบบบรรยาย 
-  การสอนแบบมสีื่อประกอบการบรรยาย 
-  การฝึกปฏิบัติในห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 
-  การศึกษาที่เน้นการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 
-  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 

วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป ์
(ศป.บ.)   
 

 

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

- 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  
- เค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
การศึ กษ ากั บ ต่ า งป ระ เท ศ 
(ประเทศจีน) 
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
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ระดับหลกัสูตร 

จ ำนวน
หลักสูตร 

 
วิธีกำรจัดกำรศึกษำ 

 
บริกำรที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้* 

การแข่งขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 

กำรพัฒนำสังคม 
(ศศ.บ.)   
 

 

1 -  การสอนแบบบรรยาย 
-  การฝึกปฏิบัติวชิาชีพระหว่างเรียน  
-  การเรียนรู้ในชุมชนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น
ฐานในการเรียนรู้ 
-  การสอนโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน   
-  การสอนแบบมสีื่อประกอบการบรรยาย 
-  การฝึกปฏิบัติในห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ 
-  การศึกษาที่เน้นการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 
-  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 
-  มีเครือข่ายในการพัฒนาด้าน
วิชาการแก่นักศึกษา 
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 
 

ภำษำจีน (ศศ.บ.) 
 

 

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

-  มีกิจกรรมนอกเวลาเรียนโดย
ให้ นั ก ศึ ก ษ า ม าฝึ ก ฝ น กั บ
อาจารย์และรุ่นพี่ 
-  มีกิจกรรมชมรมภาษาจีนทุก
วันพุธ 
-  แ น ะน า ห นั งสื อ ต่ า งๆ ที่
เกี่ ย ว กั บ ภ า ษ า จี น   เช่ น  
โปรแกรมสนทนา  QQ  ฟั ง
เพลงจีน  ดูภาพยนต์และดาวน์
โหลดภาพยนต์จีน/เพลงจีนการ
ค้นคว้าข้อมูลที่ เกี่ยวข้องจาก
เว็บไซต์ 
-  มีการทดสอบและเตรียมตัว
ก่ อน การท ดสอบ วั ด ระดั บ
ภาษาจีนจริง 
- มี การจัดการฝึกอบรมกับ
เจ้าของภาษาทั้ งในประเทศ
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 
- อาจารย์ผู้สอนมีสื่อการสอนที่
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 สื่อการสอน
ที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
-  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 า ม ร่ ว ม มื อ
การศึ กษ ากั บ ต่ า งป ระ เท ศ 
(ประเทศจีน) 
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 

บรรณำรักษศำสตร์
และสำรสนเทศ
ศำสตร์ (ศศ.บ.) 
 
 

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

- มีห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็น
ห้องปฏิบัติการ  
- มี โร ง เรี ย น เท ศ บ าล แ ล ะ
โรงเรียนระดับขั้นพื้นฐานเป็น
แหล่งการเรียนรู้ 
- มีห้องปฏิบัติการเป็นเอกเทศ 
- มี สวทช. เป็นแหล่งสนับสนุน
ทรัพยากรการเรียนรู้ 
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ระดับหลกัสูตร 

จ ำนวน
หลักสูตร 

 
วิธีกำรจัดกำรศึกษำ 

 
บริกำรที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้* 

-  มีสื่อการเรียนรู้ที่เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
 

ดนตรีศึกษำ 
(ค.บ.) 

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

- อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น จั ด
กระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- มีห้องปฏิบัติการดนตรี 
-  อาจารย์ผู้สอนมีสื่อการสอน
ที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
-  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 า ม ร่ ว ม มื อ
การศึกษากับต่างประเทศ  
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 

ระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลกัสูตร 
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 ง สื อ เฉ พ า ะ ท า ง ใ ห้
นักศึกษาใช้ศึกษาเพิ่มเติม 
-  มี ก ารให้ ค าป รึ กษ าด้ าน
วิชาการ 
- 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 
-  มีเครือข่ายในการพัฒนาด้าน
วิชาการแก่นักศึกษา 
-  มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษา  
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ระดับหลกัสูตร 

จ ำนวน
หลักสูตร 

 
วิธีกำรจัดกำรศึกษำ 

 
บริกำรที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้* 

- เค รื อ ข่ า ย ค ว า ม 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 - 18 5 - - 2 
ปริญญาโท 13 23 24 - 1 - - 
ปริญญาเอก 7 3 2 - - - - 
รวม 22 26 44 5 1 - 2 
อายุคนเฉลี่ย (ปี) 50 ปี 10 เดือน 35 ปี 4 เดือน  36 ปี 7 เดือน 35 ปี 5 เดือน 31 ปี - 27 ปี 2 เดือน 
อายุ ง าน เฉ ลี่ ย 
(ปี) 

22 ปี 6 เดือน  3 ปี 4 เดือน  5 ปี 10 เดือน 3 ปี 7 เดือน 3 ปี 2 เดือน -  2 ปี 7 
เดือน 

รวม 92 8 
 
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 ความสามารถใน
การปฏิบัติงานอย่างเต็มที ่

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) 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
            

 

21 

ปัจจัยหลัก 

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

มหำวิทยำลัย 
อำจำรย์

ประจ ำตำม
สัญญำจ้ำง 

พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

พนักงำน
รำชกำร 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

5.ได้รับการส่งเสริมให้ไปอบรม/
ประชุม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถทางวิชาชพี 

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.มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทาง
คณะจัดขึ้น 

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) 

 

ตาราง OP-1 ก (3-3) สวัสดิการของบุคลากร 
สวัสดิกำรที่มหำวิทยำลัยและองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดให้ สวัสดิกำรที่คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จัดให ้

บ้านพักอาศัย/สินเชื่อเพื่อที่พักอาศัย การศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
ห้องพยาบาล/ศูนย์แพทย์ทางเลือกของมหาวิทยาลัย/สวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 

ให้โอกาสบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ตามต าแหน่งงาน หรือวิชาชีพ 
 

กองทุนสวัสดิการคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ /กองทุน
ประกันสังคม 

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในคณะ 
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สวัสดิกำรที่มหำวิทยำลัยและองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดให้ สวัสดิกำรที่คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จัดให ้
สวัสดิการใช้ห้องประชุมเพื่อจัดเลี้ยงในงานต่างๆ กองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สนามกีฬา และสถานที่ออกก าลังกาย สวัสดิการใช้ห้องประชุมเพื่อจัดเลี้ยงในงานต่างๆ 
ทุนศึกษาต่อ ทุนสนับสนุนการท าวิจัย 
ประกันสุขภาพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส 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 4 
อาคาร  ได้แก ่

1)  อาคารเรียน 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

ซึ่งเป็นอาคารหลักในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 3 ชัน้ ประกอบด้วย 

- ชั้นที่ 1 ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1 ห้อง ห้องจัดการเรียนการสอน จ านวน 5 ห้อง (ห้อง 
3105-3109)                                                           

-  ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย ห้องจัดการเรียน
การสอน (ห้อง 3205-3208) 

      -  ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องจัดการเรียนการสอน (ห้อง 3301- 3308)   

2)  อาคารหลังใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตึก 38) ซึ่งเป็นอาคารหลักใน
การจัดการเรียนการสอน จ านวน 6 ชั้น ประกอบด้วย 
      -  ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องประชุมพิกุล ห้องประชุมบนุนาค ห้องมุมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ (English  Corner) ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และการละคร ห้องแสดงผล
งานดา้นศลิปะ (Huso  Shop)     
      -  ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ส านักงานคณบดี ห้องพักอาจารยโ์ปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชานิตศิาสตร ์ ห้องศาลจ าลอง ห้องสมุดคณะ  และห้องประชุม
พุทธชาด 
       -  ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาจนี โปรแกรมวิชาวิจิตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป ์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ห้องพักอาจารย์กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ าคณะ 
จ านวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ และศูนยว์จิัยทางสังคม   
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ทรัพยำกร รำยละเอียด 
       -  ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชารฐัประศาสนศาสตร์ 
โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ห้องสัมมนารัฐประศาสนศาสตร ์ห้องประชุมสารภี    
และห้องจัดการเรียนการสอน จ านวน 2 ห้อง (ห้องเรียน 3841-3842) 
        -  ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
และห้องจัดการเรียนการสอน  (ห้องเรียน 3851-3855) 
        -  ชั้น 6 ประกอบด้วย ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ห้อง และห้องจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 6 ห้อง (ห้องเรียน 3861-3866)  
3)  อาคารดนตรี ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการดนตรี ดนตรีไทยและดนตรีสากล 
4) อาคารศิลปะ อาคารเรียน 3 ส าหรับ จัดการเรียนการสอนด้านศิลปะในแขนงตา่งๆ 
เป็นพื้นทีท่างวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น การจัดนทิรรศการทางดา้นศิลปะ เปน็ต้น     

เทคโนโลย ี       -  ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ  CHE QA Online 
       - ระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ MIS   
       -  Website(http://huso.kpru.ac.th)  และ Facebook 
(www.facebook.com/husokpru) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       -  การสื่อสารด้วยระบบ E-mail  
       -  สื่อการเรียนการสอนและสื่อสนับสนุน  เช่น  E-learning 
       -  มีคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์คณะ   
       -  จุดเชื่อมต่อเครือข่าย  Access Point (Wireless) 
       -  เครื่องฉายสื่อผสม เครื่องฉายสามมิติ 
       -  โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBlibio Alice for windows            

อุปกรณ์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  จ านวน  164 เครื่อง แบ่งเป็น 
       1.1 ห้องคอมพิวเตอร์จ านวน 2 ห้อง จ านวน  57  เครื่อง แบ่งเป็น  
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 1  จ านวน 24 เครื่อง 
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 2 จ านวน  33 เครื่อง 
       1.2.ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร ์จ านวน 33 เครื่อง 
       1.3.ห้องปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 33 เครื่อง 
       1.4. ห้องเรียน (ใช้ในการเรียนการสอน) จ านวน 16 ห้อง (ห้องละ 1 เคร่ือง)  
       1.5. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน จ านวน  25 เครื่อง 
 - ห้องส านักงาน จ านวน 7 เคร่ือง  
 - ผู้บริหาร จ านวน 4 เคร่ือง 
 - ห้องพักอาจารย์ในแต่ละโปรแกรมวิชา จ านวน 14 เครื่อง 
2. เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 
3. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  จ านวน  3  เครื่อง 
4. เครื่องโทรศัพท์ภายใน  จ านวน 32 เครื่อง 
5. โทรศัพท์เคลื่อนที่  จ านวน 1 เครื่อง 
6. กล้องถ่ายรูป  จ านวน  2  เครื่อง 
7. กล้องวีดีโอ  จ านวน  2  เครื่อง 
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8. เครื่องพิมพ์  จ านวน  5 เคร่ือง 
9. โปรเจคเตอร์ 13 เครื่อง 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและควำม
ปลอดภัยทั่วไป 

- ที่จอดรถยนต์ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา  
- ที่จอดรถยนต์บริเวณด้านหน้าและด้านหลังคณะ                                              
- ที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ส าหรับบคุลากรและนักศึกษา                                                    
- ลานพิกลุส าหรับจดักิจกรรมและจอดรถยนต์แก่บุคลากร 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 

พระราชบญัญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.2546 

บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
กฤษฎีกา 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.
2548   

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

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

พระราชบญัญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน 

ข้อก าหนดในการจัดการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

สภาสถาบันอุดมศึกษา 

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

ข้อก าหนดในการจัดการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการ
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 านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

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

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ประกาศ  ก.พ.ร. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณ
ที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 
 

ระเบียบจรรยาบรรณวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
สำระส ำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ 
ส่วนรำชกำรที่เป็นผู้ออก หรือ

เจ้ำของกฎหมำย 

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

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

ม าต รฐ าน ก ารป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ ภ าย น อ ก
ระดับอุดมศึกษารอบสี่  พ.ศ.2557   

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประ เมิ น คุณ ภาพ การศึ กษ า 
(องค์การมหาชน)  (สมศ.) 

นโยบายการประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

แนวทางการด า เนิ น งาน ด้ 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 

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ 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 าเนินการที่เป็น
เลิศ  2552-2553 

แนวทางที่สามารถน ามาเป็นกรอบการ
ด าเนินงานบริหารจัดการการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการการ
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 

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

การบริหารงานบุคคลข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้ อ บั งคั บ  ระ เบี ย บ  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
ก าแพงเพชร พ.ศ. 2547-2558 

ข้อบังคับ ระเบียบ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

สภามหาวิทยาลัย 

 
ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร 
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 (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 ประธานโปรแกรมวิชา และมีคณะกรรมการประจ าคณะ               
ซึ่งประกอบด้วย คณบดี เป็นประธาน รองคณบดีคนหนึ่งเป็นรองประธาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  จ านวน 2 คน เป็น
กรรมการ ผู้แทนประธานโปรแกรมวิชา จ านวน 2 คน ผู้แทนคณาจารย์ จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ และหัวหน้าส านักงาน
คณบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ  
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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

งำนวิชำกำรและบริกำรกำรศึกษำ

โปรแกรมวิชำ

1. รัฐประศาสนศาสตร์

2. นิติศาสตร์

3. การพัฒนาสังคม

4. ภาษาอังกฤษ 

5. วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

6. ภาษาไทย

7. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

8. สารสนเทศภูมิศาสตร์

9. ภาษาจีน

10.ดนตรีศึกษา

หน่วยกิจกำรนักศึกษำ ศูนย์

1. ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

2. ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ

3. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

4. ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุดกฎหมาย)

5. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา

6. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาความรู้ด้าน
กฏหมาย การเมืองการปกครอง และการ
บิรหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
            

 

28 

แผนภาพ  OP-1 ข (1-2)  โครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้ำงกำรบริหำร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์

 

 

คณบดี 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ 
 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 

หัวหน้าส านักคณบดี 
 

1. งานบรหิารส านักงานคณบด ี
2. งานบรหิารและพัฒนา
บุคลากร 
3. งานวางแผนพัฒนาและ
งบประมาณ 
4. งานติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานผู้บรหิารคณะ  
 

 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ คณะกรรมกำรบริหำรคณะ 

รองคณบดี 
ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ บริกำรวิชำกำร 

และศิลปวัฒนธรรม 

1. งานด้านวิจัย 
    - งานวางแผนและพัฒนาด้านวิจัย
คณะ 
    - งานติดตามและพัฒนางานวจัิย 
2. งานด้านสารสนเทศ 
3. งานจัดท าวารสารพิกุล 
4.งานการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
5. งานพัฒนาทักษะทางภาษาและ
การต่างประเทศ 
6. งานวิเทศสัมพันธ ์
 
 

1. งานด้านวชิาการ 
   - งานปรับปรงุ/พัฒนาหลักสูตร 
   - งานพัฒนาการเรียนการสอน 
การวัดผลและประเมินผล 
2. งานประกันคณุภาพการศึกษา 
3. งานระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง  
4. งานการจัดการความรู้ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 
 

1. งานพัฒนานักศึกษา 
2. งานบรกิารวิชาการ 
3. งานศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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(2) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้จ ำแนกส่วนตลำด ผู้เรียน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งควำม
ต้องกำร/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 -  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงตามสาขา 
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หลักสูตร ส่วนตลำดที่ส ำคัญ ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
 

 
เทียบเท่า 
 

-  ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ  
-  การได้เข้ารับบรรจุเป็นขา้ราชการ 
-  ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิหรือสูงกว่า  
-  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 
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หลักสูตร ส่วนตลำดที่ส ำคัญ ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
- วุฒิของอาจารย์ผูส้อน 
- รับทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ชื่อเสียง ผลงาน ความโดดเด่นทางด้าน
วิชาการของโปรแกรมวิชา 

- บริการที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
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 
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หลักสูตร ส่วนตลำดที่ส ำคัญ ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
- วุฒิของอาจารย์ผูส้อน 
- บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู ้
- การเปรียบเทียบข้อมูลหลักสูตรกับ
มหาวิทยาลยัที่มีชื่อเสียงอ่ืนๆ 
- มีความรู้/ทักษะที่จ าเปน็ต่อการท างาน  และ
สอบผ่านการวัดระดบัภาษาจนี HSK หรือ 
TOP ระดับ 4-6 

ดนตรีศึกษำ (ค.บ.) - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 (ม.6) หรือ
เทียบเท่า 
- รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างประเทศทีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้  และ
ต้องส าเร็จการศึกษา ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า 

-  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงตามสาขา 
-  ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ  
-  การได้เข้ารับบรรจุเป็นขา้ราชการ 
- เงินเดือนขั้นต้นทีไ่ด้รับหลังจบการศึกษา 
-  ความก้าวหน้าของอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึน้  
-  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพงึพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสงู 
-  เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในระดับวชิาชีพ 
- เครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 
- ทุนสนับสนุนการศึกษา  การอบรมใน

ประเทศและตา่งประเทศ 
- วุฒิของอาจารย์ผูส้อน 
- บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู ้
- การเปรียบเทียบข้อมูลหลักสูตรกับ
มหาวิทยาลยัที่มีชื่อเสียงอ่ืนๆ 

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 
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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. 
- 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  
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หลักสูตร ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
- 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 

ดนตรีศึกษำ (ค.บ.) -  จบการศึกษาตามก าหนดเวลา 
-  มีงานท าเมื่อจบการศึกษา  
-  ได้รับค่าตอบแทนและสวสัดิการทัดเทียมหรือมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานในตลาดแรงงาน 
-  สิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรสนับสนนุการศึกษา เชน่ คอมพิวเตอร์และ
ห้องปฏิบัติการทางดนตร ี
-  กิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ีมาตรฐาน 
-  ได้รับการปฏบิัติจากอาจารย์  เจ้าหน้าที่ และผูบ้ริหารอย่างเป็นธรรม 
-  เงินทุนสนับสนนุการศึกษา 
-  มีความรู้/ทักษะที่จ าเปน็ต่อการท างาน   
-  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 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
-  มีทุนการศึกษาให้ระหว่างเรียน 
-  มีสวัสดิการหอพักภายในมหาวิทยาลัย 

ผู้ปกครอง -  มีเครือข่ายผู้ปกครอง 
-  ทุนช่วยเหลือการศึกษา 
-  บุตร/ธิดาเรียนจบตามเวลาทีก่ าหนดในหลักสูตร 
-  มีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา 
-  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 
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(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 

-   -  มีข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับ
การทดสอบภาษาอังกฤษ  
Chulalongkorn  University  
Test  of  English  
Proficiency  (CU-TEP)  โดย
ให้อาจารย์โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ร่วมกับศูนย์ภาษา  
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร  เป็นเครือข่าย
ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ   
CU-TEP  ให้กับนักศึกษา 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท ์
-  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.) 

- ให้ความร่วมมือด้าน
การเรียนรู้ทั้งเป็น
ผู้สอน วิทยากร 
- เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
หรือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

-  - มีการลงนามความร่วมมือ 
(MOU) ร่วมกัน 
- สนับสนนุงบประมาณ 

บุคลากร และทรัพยากรการ
เรียนรู ้

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท ์
-  การประสานงาน
ส่วนบุคคล 
-  E-mail 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

- นักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต  สาขาการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพื้นที่จังหวัด
ก าแพงเพชร สุโขทัย  
และตาก จบ
การศึกษา ภายใน 3 
ปี  

- นักศึกษาเรียนตาม
หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต  สาขาการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

 

- ร่วมมือและให้การสนับสนุน
การด าเนินงานพัฒนา
บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และบุคลากร
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในหลักสูตรปริญญา
ตรี ทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ สาขาการปกครอง
ท้องถิ่น 

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

ช่องทำงกำรสื่อสำร 
process innovation 

 - มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร เป็นผู้รบัผิดชอบ
ด าเนินการจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนปริญญาตรี
ทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาการปกครองท้องถิ่น 
พร้อมทั้งอนุมัติปริญญาบัตร
ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาโดย
การสนับสนนุงบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและปรึกษาหารือ
ร่วมกันกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  
- บริหารจัดการเรียนการสอน

เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผล โดย
คณะกรรมการอ านวยการ 
และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรตลอดจนเจ้าหนา้ที่
ของหน่วยงานทัง้สองต้อง
ติดต่อประสานงานร่วมกัน  
- การควบคุมคุณภาพ  และ

มาตรฐานการศึกษาจะ
ด าเนินการภายใต้ค าแนะน า
ของคณะกรรมการ
อ านวยการ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

Honghe University 
(China)   
 

- กระบวนการผลิต  
การพัฒนาคณาจารย์
และนักศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
ที่เหมาะสม 
- จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนดา้น
ศิลปะวฒันธรรม 
- อบรม และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

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

- มีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลยัโดยโปรแกรมวิชา
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
คณาจารย์ในการท างานวิจยั 
การเรียนการสอน และ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาในการ
ฝึกอบรม    
 

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

ช่องทำงกำรสื่อสำร 
process innovation 

ระหว่างสองสถาบัน 
Baise University 
(China)   

- กระบวนการผลิต  
การพัฒนาคณาจารย์
และนักศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
ที่เหมาะสม 

-  หน่วยบริการ
วิชาการ 
-   แหล่งฝึกอบรม 

- มีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลยัโดยโปรแกรมวิชา
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในการฝึกอบรม    

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

Taipei Municipal 
University of 
Education 
(Taiwan) 

- กระบวนการผลิต  
การพัฒนาคณาจารย์
และนักศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
ที่เหมาะสม 

-  หน่วยบริการ
วิชาการ 
-   แหล่งฝึกอบรม 

- มีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลยัโดยแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในการฝึกสอนหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ    

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

National Taiwan 
Normal University 
(Taiwan)  

- กระบวนการผลิต  
การพัฒนาคณาจารย์
และนักศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
ที่เหมาะสม 

-  หน่วยบริการ
วิชาการ 
-   แหล่งฝึกอบรม 

- มีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลยัโดยโปรแกรมวิชา
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
คณาจารย์ในการท างานวิจยั 
การเรียนการสอน และ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาในการ
ฝึกอบรม    

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

Universitas of 
Padjaran (UNPAD) 
ประเทศอินโดนีเซีย 

- เพื่อสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันในด้าน
วิชาการ การท าวิจัย 
การแลกเปลี่ยนของ
อาจารย์ - นักศึกษา 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ทางดา้นศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 บันทึกความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยัและและคณะที่มี
สาขาดา้น มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัย
ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดย
คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร ได้ท าบนัทึกความ
ตกลงร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในประหเทศอินโดนีเซียกับ
มหาวิทยาลยั Universitas of 
Padjaran (UNPAD) ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลยัที่เปิดหลักสูตร
หลากหลายสาขา เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2557  

- หนังสือราชการ 
- เว็บไซต ์
-  E-mail 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

- ก าหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-  นโยบายการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ด าเนินงานตามบทบาทหนา้ที่ 
ซึ่งก าหนดไว้ในโครงสร้างการ
บริหารงานของคณะ

- หนังสือราชการ 
- รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย/
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กลุ่ม/ประเภท บทบำทที่เกี่ยวข้อง ข้อก ำหนดในกำรปฏิบตัิงำน
ร่วมกัน 

ช่องทำงกำรสื่อสำร 
process innovation 

- จัดสรรงบประมาณ
สนับสนนุ 
- จัดสรรอัตราก าลัง
ผู้ปฏิบัตงิานใน
หน่วยงาน 
- จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยี 
สนับสนนุ 

 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
 

คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
- การประชุม 
- โทรศัพท ์
- เว็บไซต ์
-  E-mail 

สน.ประกันคุณภาพ
การศึกษา มรภ.กพ 

-  ประสานดา้นการ
ประกันคุณภาพ 
-  ส่งเสริมสนบัสนุน 
กิจกรรม เป็นที่ปรึกษา 
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

-  คู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน  
ภายนอก 

-  การจัดการความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
-  การให้ค าปรึกษาด้านการ
ประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท ์
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต์
ประชาสัมพนัธ ์
-  Email 

คู่ควำมร่วมมือ  
รัฐบาลเกาหล ี - ขออาสาสมัครสอน

ภาษาเกาหล ี
 ผู้ประสานงานจากรัฐบาล

เกาหลี 
 

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

ส านักงานจดัหางาน
จังหวัดก าแพงเพชร 

จัดตลาดแรงงาน -  - จัดตลาดแรงงานใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร   
- ส่งข้อมูลประกาศรับสมัคร
งานให้มหาวิทยาลัย คณะ 
ประชาสัมพนัธ์ /เผยแพร่ข่าว
ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ได้รับทราบ 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท ์
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต์
ประชาสัมพนัธ ์

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

จัดกิจกรรมต่อต้านยา
เสพติด 

-  - ให้งบประมาณจดักิจกรรม 
- สรุปรายงานต่อหน่วยงานต้น
สังกัด 
- จัดนิทรรศการ  ในระดับ
จังหวัด 
 

- ค าสั่ง 
- ประชุม 
-  หนังสือราชการ 
- โทรศัพท ์
- E-mail 

สถาบนัวิจัย  ส่งเสริมสนบัสนุน -  กฎระเบียบงานวิจัย  - หนังสือราชการ 
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กลุ่ม/ประเภท บทบำทที่เกี่ยวข้อง ข้อก ำหนดในกำรปฏิบตัิงำน
ร่วมกัน 

ช่องทำงกำรสื่อสำร 
process innovation 

ระบบและกลไกการท า
วิจัย 
(งบประมาณแผน่ดนิ
ของมหาวิทยาลัย) 

- รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
- การประชุม 
- โทรศัพท ์
- เว็บไซต ์
- อีเมล์ 

สถาบนั/องค์กร/
หน่วยงานที่รับฝึก
ปฏิบัติงาน 

กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน(การเรียน
การสอนและฝึกปฏิบัติ
ที่สร้างความ
หลากหลายใน
ประสบการณ์และ
ทักษะ) 

การพัฒนาการเรียน
การสอน 

บทบาทหนา้ที่ของนักศึกษา - ติดต่อโดยตรง
ทางโทรศัพท์/
โทรสาร/
จดหมาย/
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส านัก สถาบนั 
มรภ.กพ. 

- -  -  -  

โรงเรียนเทศบาลใน
จังหวัดก าแพงเพชร  

- พัฒนาบุคลากรด้าน
บรรณารักษ์
ผู้ปฏิบัตงิานห้องสมุด 
- ส่งเสริมการอ่าน 
- การพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 

- หลักสูตรการ
อบรมครู
บรรณารักษ์
ผู้ปฏิบัตงิาน
ห้องสมุด 
- รูปแบบกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

- มีข้อตกลงความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน 
- มีคู่มือการปฏิบัติงานร่วมกัน 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท ์
-  การประสานงาน
ส่วนบุคคล 
-  E-mail 
 

หน่วยวิทยบริการ
วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ วัดพระ
บรมธาต ุ

- เป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์และ
กิจกรรมด้าน
บรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศ
ศาสตร ์
- พัฒนาบุคลากรด้าน

ห้องสมุด 
- อบรมและให้ความรู้

การใช้โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัต ิ

-  - มีข้อตกลงความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน 
- มีแนวการปฏิบัตงิานร่วมกัน 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท ์
-  การประสานงาน
ส่วนบุคคล 
 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
คณะมนุษยศาสตร์

- แหล่งฝึกปฏิบัติของ
หลักสูตรสารสนเทศ
ศาสตร ์

- โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ 
(OpenBiblio) 

- สนับสนนุสถานที่ บุคลากร
อุปกรณ์และสื่อการเรียนการ
สอน 

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

ช่องทำงกำรสื่อสำร 
process innovation 

และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- แหล่งทรัพยากร
สนับสนนุการเรียนการ
สอน 
- แหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ส่วนบุคคล 
-  E-mail 
 

ส านักวิทยบริการและ
สารสนเทศในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับอุดมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- แหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
- 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  ความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนน้
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์มรภ.สวนดุสิต 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มรภ.
ก าแพงเพชร 

4.58 
 

4.38 

-  นโยบายของผูบ้ริหาร 
-  นโยบายดา้นผู้ปฏิบตัิงาน 
-  การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่อง 
การประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

1.2  อาจารย์มีต าแหน่งทาง
วิชาการ/หรือคุณวุฒิระดบั
ปริญญาเอก 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มรภ.พิบูล
สงคราม 

1.91/3.24 
 
 

-  ประกาศว่าดว้ยภาระงานและ
เป้าหมายทีช่ัดเจนส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลยั 
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ประเด็นทีใ่ห้ควำมส ำคัญ คู่แข่ง/ประเด็นกำร
เปรียบเทียบ 

ผลกำรด ำเนินงำนใน
ปัจจุบัน 

ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์มรภ.
ก าแพงเพชร 

ร้อยละ 15.22/1.27 
คะแนน 

-  การให้ทุนสนับสนนุการท าผลงานทาง
วิชาการและการศึกษาต่อ 

1.3  การวิจัยบูรณาการ 
การเรียนการสอนและการ
ให้บริการทางวิชาการและ
การน าไปใชป้ระโยชน์ 
- คณะมีงานวิจัยและผลงาน

สร้างสรรค์ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ  
บุคลากรได้รบัเชิญให้เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิระดบัชาติ  

- คณะมีผลงานวจิัย การ
บริการวิชาการด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น ใน
ระดับชาต ิ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.ล าปาง 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์มรภ.
ก าแพงเพชร 

5.00 
 

5.00 
 

-  การมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญทั้งภายใน
และภายนอก 
-  การก าหนดขอบข่ายและภาระงาน
ของคณาจารย์รุ่นใหม่ที่ต้องท าวจิัย 
-  มีทุนสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
-  มีเครือข่ายในการท างานวิจัย 
  
 
 
 
 
 

2.  คุณภำพของบัณฑิตระดับปริญญำตร ี
2.1  การบ่มเพาะและ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์แก่นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์มรภ.สวนดุสิต 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์มรภ.
ก าแพงเพชร 

4.29 
 

4.75 

-  การก าหนดแผนพฒันานักศึกษา 
-  ประกาศข้อก าหนดการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา 
-  ประกาศเกียรติคุณยกย่องนักศึกษา
ดีเด่น 
-  การให้ทุนสนับสนนุนักศึกษา 
-  การจัดสรรงบประมาณพฒันา
นักศึกษา 
-  มีสมุดกิจกรรมบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมและเป็นเงื่อนไขในการผ่านก่อน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.2  ผลการสอบวัดประมวล
ความรู้นักศึกษา 

- 
 
 
 

นักศึกษาสามารถใช้
ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสารไดห้ลาย
ภาษา 
ปี 2555 นักศึกษา
โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ 

-  การสอบประมวลความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์ และวิชาเอก
ก่อนส าเร็จการศึกษา 
-  ประกาศและข้อก าหนดการสอบ
ประมวลความรู้วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
และคอมพิวเตอร์ 
-  กิจกรรมการพัฒนาและเตรียมความ
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ประเด็นทีใ่ห้ควำมส ำคัญ คู่แข่ง/ประเด็นกำร
เปรียบเทียบ 

ผลกำรด ำเนินงำนใน
ปัจจุบัน 

ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ 

3 ภาษา คือ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
และภาษาเกาหล ี

พร้อมก่อนสอบประมวลความรู ้
- ความหลากหลายในการจัดการเรียน
การสอน 
- ศักยภาพ/ความเชี่ยวชาญของ
คณาจารย ์
 

2.3  การมีงานท าของ
บัณฑิต 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์มรภ.
ก าแพงเพชร 

91.16/4.56  - แผนพัฒนาคุณลักษณะบันฑิตจ าแนก
ตามสาขาวิชา 
-  มีงบประมาณสนับสนนุการด าเนินงาน
ตามแผน 
-  มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่
อาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา 

3.  การบริการวิชาการ 
3.1  ความเชี่ยวชาญในการ
ให้บริการวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
มรภ.ก าแพงเพชร 

5.00 -  คณาจารย์และนักศึกษามีความรู้
ความสามารถในการถ่ายทอด
ประสบการณ์และการจัดการเรียนการ
สอนตามสาขาวชิา 
-  คณาจารย์และนักศึกษามีความ
เชี่ยวชาญและมปีระสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน/
ท้องถิ่น 
 -  การถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์การจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่ชุมชน/ท้องถิ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่น
น้องที่มีอย่างต่อเนื่อง 

4.  กำรประกันคุณภำพ 
4.1  ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์มรภ.สวนดุสิต 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์มรภ.
ก าแพงเพชร 

4.76 
 
 

4.66 

-  ผลการด าเนนิงานที่มีการพัฒนาและมี
กิจกรรมการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
-  ความมุ่งมั่น  ความร่วมมือ  ร่วมใจ
ของบุคลากร 
-  มีความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่าง
คณาจารย์และนักศึกษา   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4.2  ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์มรภ.
ก าแพงเพชร 

3.62 -  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพจากบุคลากรภายในคณะ 
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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 
-จัดสรรอัตราก าลัง
ผู้ปฏิบัตงิานในหน่วยงาน 
- จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยี 
สนับสนนุ 

-  นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

ด าเนินงานตามบทบาทหนา้ที่ 
ซึ่งก าหนดไว้ในโครงสร้างการ
บริหารงานของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
 

หนังสือราชการ 
-รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั/
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั 
-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 
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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 

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 
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หัวข้อ วิธีกำร 
Performance Management  
กำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำน 

   กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการกระท าที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่วางไว้ผู้น าองค์กรใช้รูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  360  องศา (360 Degree  Feedback) ของบุคลากร  ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่ง
ในการประเมินผลการท างานซึ่งใช้ผลจากหลายๆ แหล่งประกอบเข้าด้วยกัน 
กระบวนการประเมินผลงานแบบ 360 องศา สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ข้ันตอน 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 ์

-มีการทบทวนแผนกลยุทธ์โดยบุคลากรทุกคนมีสว่นร่วมและมกีารส ารวจข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาเพื่อประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

D : การด าเนิน -มีการควบคุมติดตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปีโดยผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ 
-มีการติดตามงานอย่างเป็นทางการและไม่เปน็ทางการ 

C : การตรวจสอบข้อมูล -มีการประเมินแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ 
-มีการประเมินตนเองในระดบัโปรแกรมวิชา 
-มีการประเมินบุคลากรตามค ารบัรองตามปฏบิัติราชการทั้งสายสนับสนนุและ        
 สายผูส้อน 

A : การปรับปรุง -น าผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงผลการด าเนินงาน เช่น การเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ  
-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรบัปรุง/พฒันางานกับหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย 
-มีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในภายนอก          
  มาปรับปรุงโดยจดัท าเปน็แผนกลยุทธ์ในปีต่อไป 

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  การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้
ภาษาเดียวกัน  การปรับปรุงเนือ้หาให้สมบูรณ์ 
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หัวข้อ วิธีกำร 
5.  กำรเข้ำถึงควำมรู้  (Knowledge  
access)   

    เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นัน้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการไดง้่ายและสะดวก  เชน่  การใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT)  การใช้เคร่ืองมือการสื่อสาร  เช่น  บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์  เว็บไซต์  หรือ  Social  media  เป็นต้น 

6.  กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้  
(Knowledge  sharing) 

    ท าได้หลายวิธีการ  โดยกรณีเป็นความรู้ชัดแจง้  อาจจัดท าเป็นเอกสารฐานความรู้
เทคโนโลยสีารสนเทศหรือกรณีเป็นความรู้ในตัวคนอาจจดัท าเปน็ระบบ  ทีมข้ามสาย
งานกิจกรรม  กลุ่มคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้  ระบบพี่เลี้ยง  การ
สับเปลี่ยนงาน  การยืมตวั  เวทแีลกเปลี่ยนความรู้  เป็นตน้ 

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

 
6. หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2557 (จ าแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา และระดับการศึกษา) 

หลักสูตร/สำขำวิชำ 
หลักสูตร สำขำวิชำที่เปิดสอน 
ปริญญำโท ปริญญำตร ี

1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการปกครองท้องถิ่น   
2. หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต     
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการพฒันาสังคม   
4. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต     
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย   
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ   
7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์   
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจนี   
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสารสนเทศภูมิศาสตร์   
11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาดนตรีศึกษา   

รวม 1 10 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 
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7. จ ำนวนนักศึกษำ/ จ ำวน FTES ของหน่วยงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 (จ าแนกตามสาขาวิชา ประเภทนักศึกษาและ
และระดับการศึกษา) 

หลักสูตร FTES 

FTES 
ปรับเทียบ 

จ ำนวน 
สัดส่วนที่
เหมำะสม FTES/ 

ร้อยละค่ำ
ควำม เทียบ

คะแนน 
เกณฑ์ 25: 1 

อำจำรย์
ประจ ำ 

 (เกณฑ์
มำตรฐำน) 

จน.
อำจำรย์ 

แตกต่ำง
จำกเกณฑ ์

1.น.บ.(นิติศาสตร์) 200.11 100.06 
6.5 

  50 : 1 / 
25 : 0.5 30.79 -38.43 0.00 

2.ศป.บ.(วิจิตรศลิป์ฯ) 95.58 299.18 
6.5 

  8 : 1 /  
25 : 3.13 14.71 83.81 0.00 

3.ศศ.บ.(ภาษาจีน) 216.50 216.50 3.5   25 : 1 61.86 147.43 0.00 

4.ศศ.บ.(ภาษาไทย) 116.94 116.94 7   25 : 1 16.71 -33.18 0.00 

5.ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 341.25 341.25 12   25 : 1 28.44 13.75 3.13 

6.ศศ.บ.(การพัฒนาสังคม)  137.97 137.97 5   25 : 1 27.59 10.38 4.81 

7.ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์ฯ) 142.44 142.44 7.5   25 : 1 18.99 -24.03 0.00 

8.วท.บ.(สารสนเทศภูมศิาสตร์) 130.69 163.37 
5 

  20 : 1 / 
25 : 1.25 26.14 30.69 0.00 

9.รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 425.17 425.17 14   25 : 1 30.37 21.48 0.00 

10.ค.บ.(ดนตรีศึกษา) 156.00 129.48 
12 

  30 : 1 / 
25 : 0.83 13.00 -56.67 0.00 

 กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 117.83 117.83 2   25 : 1 58.92 135.67 0.00 

 กลุ่มวิชานาฏศลิป์และการละคร 36.42 36.42 1   25 : 1 36.42 45.67 0.00 

รวม  2116.91 2226.60 82   25 : 1 27.15 8.61 5.00 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 
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8. จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

 8.1 แสดงรายชื่ออาจารย์ ต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557  

ที่ ชื่อ - สกุล 
จ ำนวน
เดือน 

ปฏิบตัิงำน 
โปรแกรมวิชำ วุฒิกำรศึกษำสูงสุด 

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ประเภท
บุคลำกร 

หมำย
เหต ุ

1 นายสุวิทย ์ วงษ์บุญมาก 12 เดือน บรรณารกัษ -
ศาสตร์ฯ 

กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

2 นางศรีรัตน์ 
เจิงกลิ่น
จันทร์ 

12 เดือน บรรณารกัษ- 
ศาสตร์ฯ 

กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ข้าราชการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร 

3 นางประพิมพร โกศิยะกุล 12 เดือน บรรณารกัษ -
ศาสตร์ฯ 

กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

4 นางอรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ 12 เดือน บรรณารกัษ -
ศาสตร์ฯ 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

รอง
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

5 นางสาวมัลลิกา ทองเอม 12 เดือน บรรณารกัษ -
ศาสตร์ฯ 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์) 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

6 นางสาวนารถนร ี พอใจ 12 เดือน บรรณารกัษ -
ศาสตร์ฯ 

กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
อาจารย ์

อาจารย์ประจ า 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามสัญญาจ้าง 

7 นายธีระพล 
วรปรีชา
พันธุ ์

12 เดือน บรรณารกัษ- 
ศาสตร์ฯ  

กศ.ม. สารสนเทศการศึกษา 
(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า
ตามสัญญาจ้าง  

  
8 นางสาวปารว ี เขมโชติกูร  7 เดือน บรรณารกัษ- 

ศาสตร์ฯ 
ศศ.ม. (การจัดการแหล่งการเรียนรู้) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญาจ้าง   

9 นายสุชิน 
รอด
ก าเหนิด 

12 เดือน นิติศาสตร ์
น.ม.(นิติศาสตร์) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ข้าราชการ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

10 นายอภิชาต ิ บวบขม 12 เดือน นิติศาสตร ์
น.ม.(นิติศาสตร์) 

อาจารย ์ ข้าราชการ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

11 นางสาวจันทิมา 
ก้อนจันทร์
เทศ 

12 เดือน นิติศาสตร ์
น.ม.(นิติศาสตร์) 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

12 นางสาวพัจนภา เพชรรัตน์ 12 เดือน นิติศาสตร ์
น.ม.(นิติศาสตร์) 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

13 นางสาวปาริชาติ สายจันด ี 12 เดือน นิติศาสตร ์
น.ม.(นิติศาสตร์) 
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  

14 นางสาววาสนา มีศิลป์ 12 เดือน นิติศาสตร ์
น.บ. (นิติศาสตร์) 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ตามสัญญาจ้าง 

15 นางสาวนิฐิณ ี ทองแท้ 6 ด. 25 วัน นิติศาสตร ์
น.ม. (นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 
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ที่ ชื่อ - สกุล 
จ ำนวน
เดือน 

ปฏิบตัิงำน 
โปรแกรมวิชำ วุฒิกำรศึกษำสูงสุด 

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ประเภท
บุคลำกร 

หมำย
เหต ุ

16 นางปรียานุช 
พรหมภาสิต 
* 

12 เดือน 
รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ปร.ด.(รัฐศาสตร์) 
อาจารย ์ ข้าราชการ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

17 นายกลา้ณรงค์ สุทธิรอด * 12 เดือน รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย ์

อาจารย์ประจ า 
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ตามสัญญาจ้าง 

18 นายธีรว์ิสิฐ 
มูลงามกูลจ์ 
* 

12 เดือน รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย ์

อาจารย์ประจ า 
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ตามสัญญาจ้าง 

19 นางสาวรัษฏากร วินิจกุล *  12 เดือน 
รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ปร.ด.(รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง อาจารย ์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย  

  
20 นายบุญญาบารม ี สว่างวงศ์ 12 เดือน 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย ์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี

21 นายพิษณ ุ บุญนิยม * 12 เดือน 
รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย ์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

22 นางสาวชาลิสา ศิริธรรมเกตุ 12 เดือน รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  

23 นายเสริมศักดิ์ กิตต ิ
ปาลวรรธก์ *  12 เดือน รัฐประศาสน

ศาสตร ์
ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสิต 

24 นายศุภฤทธิ ์
ธาราทิพย์
นรา 

12 เดือน รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  

25 นางสาวตรรกพร สุขเกษม 12 เดือน รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  

26 นางสาวสมลักษณ ์ วิริยจาร ี 12 เดือน รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย ์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

27 นายวุฒวิัฒน์ 
อนันต์พุฒิ
เมธ 

12 เดือน รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า ลาศึกษา

ต่อเตม็
เวลา ตามสัญญาจ้าง 

28 
นางสาวอรัญญา
รัตน์ 

ศรีสุพัฒนะ
กุล 

12 เดือน 
รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย ์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

29 นางสาวสุวภัทร หนุ่มค า 12 เดือน รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย ์

อาจารย์ประจ า 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามสัญญาจ้าง 

30 นางสาววาสนา 
อาจสาลิ
กรณ์ 

12 เดือน รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย ์

อาจารย์ประจ า 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง ตามสัญญาจ้าง 

31 นายวิทยา คามุณ ี* 12 เดือน การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ด.(พัฒนาสังคม) 
อาจารย ์ ข้าราชการ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

32 นางสาวโอกามา จ่าแกะ 12 เดือน 
การพัฒนา
สังคม 

พช.ม.(การพัฒนาชุมชน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลาศึกษา
ต่อเตม็
เวลา 

33 นางธวชิน ี ลาลิน 12 เดือน การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  
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ที่ ชื่อ - สกุล 
จ ำนวน
เดือน 

ปฏิบตัิงำน 
โปรแกรมวิชำ วุฒิกำรศึกษำสูงสุด 

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ประเภท
บุคลำกร 

หมำย
เหต ุ

34 นางสาวกรรณิกา อุสสาสาร 12 เดือน การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลาศึกษา
ต่อเตม็
เวลา 

 
35 
 

นายสุรศักดิ ์ บุญเทียน * 1 ด. 29 วัน 
การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  

36 นางสาวอสิสราพร อ่อนบุญ 12 เดือน 
การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) 
อาจารย ์

อาจารย์ประจ า 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามสัญญาจ้าง 

37 นางสาววรรณิศา สุโสม 10 เดือน 
การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) 
อาจารย ์

อาจารย์ประจ า 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามสัญญาจ้าง 

38 นายรัฐศาสตร์ สร้อยมาต 10 เดือน การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) 
อาจารย ์

อาจารย์ประจ า 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามสัญญาจ้าง 

39 นางสาวสุนทรี ดวงทิพย ์* 12 เดือน ภาษาไทย 
ค.ด. (อุดมศึกษา) รอง

ศาสตราจารย ์
ข้าราชการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

40 นางเยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์
หรรษา 12 เดือน ภาษาไทย 

ศศ.ม.(ภาษาไทย) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

41 นางสาววยิุดา ทิพย์วิเศษ 12 เดือน ภาษาไทย 
ศศ.ม.(จารึกภาษาตะวันออก) 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

42 นายณัฐพล บ้านไร ่ 12 เดือน ภาษาไทย 

ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต) 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลาศึกษา
ต่อเตม็
เวลา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

43 นางสาวประภัสสรา ห่อทอง 12 เดือน ภาษาไทย 
ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

44 นางสาวทิพย์วรรณ สีสัน 12 เดือน ภาษาไทย 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ตามสัญญาจ้าง 

45 นายพนัส เพ็งเลิก 12 เดือน ภาษาไทย 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ตามสัญญาจ้าง 

46 นายกมลวัฒน์ ภูวิชิต 12 เดือน ภาษาอังกฤษ 
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย ์ ข้าราชการ 
ลาศึกษา
ต่อเตม็
เวลา 

47 นายประดิษฐ ์ นารีรักษ*์ 12 เดือน ภาษาอังกฤษ 
Ph.D.(English comparative 
literature) Madras University, 
India 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

48 นางสาวนิศากร 
ประคอง
ชาติ* 

12 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษศึกษา) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

49 นางสาววิชุรา วินัยธรรม* 12 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษศึกษา) 

อาจารย ์ ข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

50 นางสาวประทับใจ ทัศนแจ่มสุข 12 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร) 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ที่ ชื่อ - สกุล 
จ ำนวน
เดือน 

ปฏิบตัิงำน 
โปรแกรมวิชำ วุฒิกำรศึกษำสูงสุด 

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ประเภท
บุคลำกร 

หมำย
เหต ุ

51 นางสาวนันทนัช ตนบุญ 1 ด.29 วัน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  

52 นางอิฏฐารมณ์ มิตรสุวรรณ
สิงหรา 12 เดือน ภาษาอังกฤษ 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
อาจารย ์

อาจารย์ประจ า 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามสัญญาจ้าง 

53 นางสาวนิศาชล เถิงจ๋าง 12 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

54 นางสาวรัชดาภรณ์ รักษ์ชน 12 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยพายัพ 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

55 นายประสิทธิ ์ สิทธิดา 12 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามสัญญาจ้าง 

56 นางสาวพรชนก นุ่มน้อย 12 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

57 นางสาวอัฐพร 
คริสต์พระ
พร 

12 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกจิ) 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

58 นายบุญญวัฒน ์ ศรีวังราช 12 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกจิ) 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

59 นางสาวชุติมา สังวรินทะ 
11 ด. 19 

วัน 
ภาษาอังกฤษ 

ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร-
มหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) United  
Kingdom (สหราชอาณาจักร) 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

60 นายมัย ตะติยะ 12 เดือน วิจิตรศิลป์ฯ 
กศ.บ.(ศิลปศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รอง
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

61 นายเชวงศักดิ ์ เขียวเขิน 12 เดือน วิจิตรศิลป์ฯ 
คม.(การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

62 นางสาวสายพิณ เขียวมูล 12 เดือน วิจิตรศิลป์ฯ 
ศป.บ.(นิเทศศิลป์)  
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

อาจารย ์ ข้าราชการ  

63 นางสาววนัสนันท ์ นุชนารถ 12 เดือน วิจิตรศิลป์ฯ 
ศป.ม.(ทัศนศิลป์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  

64 นายวัชรัศน ์ ศรีวิริยะกิจ 12 เดือน วิจิตรศิลป์ฯ 
ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศน์ศิลป์) 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

65 นายจิรพงศ์ ยืนยง 12 เดือน วิจิตรศิลป์ฯ 
ศป.ม.(ศิลปะและการออกแบบ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

66 นายพัชวิชญ ์ ปิ่นเกตุ 6 ด. 25 วัน วิจิตรศิลป์ฯ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

67 นางสายพิณ 
พิกุลทอง  กู
รุง 

12 เดือน ภาษาจีน 
M.A.(Literature Chinese 
Philology) Beijing Language 
and Culture University 

อาจารย ์ ข้าราชการ  

68 นางสาวชุตินธร ฉิมสุข 12 เดือน ภาษาจีน 
MBA (Chinese Program) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  
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ที่ ชื่อ - สกุล 
จ ำนวน
เดือน 

ปฏิบตัิงำน 
โปรแกรมวิชำ วุฒิกำรศึกษำสูงสุด 

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ประเภท
บุคลำกร 

หมำย
เหต ุ

69 นางสาวอภิญญา จอมพิจิตร 12 เดือน ภาษาจีน 

ศศ.ม. (การสอนภาษาจีนเป็น
ภาษาตา่งประเทศ)  
South China Normal 
University 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลาศึกษา
ต่อเตม็
เวลา 

70 นางสาวมาลยัรัตน์ 
คณิต
ชยานันท ์

12 เดือน ภาษาจีน 
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) (หลักสูตร
นานาชาติ)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลาศึกษา
ต่อเตม็
เวลา 

71 นายบัญชา วัฒนาทัศนีย ์ 12 เดือน ภาษาจีน 

ศศ.บ.(ภาษาจีน)  
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
 
 

อาจารย ์

อาจารย์ประจ า
ตามสัญญาจ้าง ลาศึกษา

ต่อเตม็
เวลา 

 

72 นางสาวนันทิวัน 
อินหาด
กรวด 

12 เดือน ภาษาจีน 
M.Ed.(Teaching Chinese to 
Speakers of Other) 
 Tianjin Normal University 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

73 นางสาวทิวาพร อุดมวงษ์ 
10 ด. 26 

วัน 
ภาษาจีน 

M.Ed.(Teaching Chinese to 
Speakers of Other) 
 Yunnan Normal University 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

74 นายอธิภัทร ชูศรีทอง 8 ด. 14 วัน ภาษาจีน 
ศศ.ม.(การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ)  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

75 นายวัลลภ ทองอ่อน 12 เดือน สารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

วท.ม.(ภูมิศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย ์ ข้าราชการ  

76 นายสุภาสพงษ ์ รู้ท านอง 12 เดือน 
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

วท.ม.(เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

77 นายฤทธิรงค์ เกาฎีระ 12 เดือน สารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

วท.ม.(การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

78 นางสาวปนัดดา 
พาณิชย
พันธุ ์

12 เดือน 
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

วท.ม.(ภูมิศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

79 นางสาวสุรีรัตน์ ระบอบ 12 เดือน 
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

วท.ม.(เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

80 นายศรัณย ์
วงศ์ค า
จันทร์ * 

12 เดือน ปรัชญาและ
ศาสนา 

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

รอง
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

81 นายจ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์ 12 เดือน ปรัชญาและ
ศาสนา 

ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

82 นายกิตติณัฏฐ ์ ศิริรัตน์ 12 เดือน ปรัชญาและ
ศาสนา 

ศน.ม. (ศาสนาและปรัชญา) 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า ลาศึกษา

ต่อเตม็
เวลา ตามสัญญาจ้าง 

83 นางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง 12 เดือน นาฏศิลป์ 
ศศ.บ.(นาฏศิลป์และการละคร) 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

84 นายชัชชัย พวกด ี 12 เดือน ดนตร ี

ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  
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ที่ ชื่อ - สกุล 
จ ำนวน
เดือน 

ปฏิบตัิงำน 
โปรแกรมวิชำ วุฒิกำรศึกษำสูงสุด 

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ประเภท
บุคลำกร 

หมำย
เหต ุ

85 นายอัครพล ชูเชิด 12 เดือน ดนตร ี
ศศ.ม.(ดุริยางค์ไทย)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย ์ ข้าราชการ 
ลาศึกษา
ต่อเตม็
เวลา 

86 นายกว ี ครองแก้ว 12 เดือน ดนตร ี
ค.ม.(บริหารการศึกษา)  
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

รอง
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

87 นายอนุลักษณ์ อาสาสู ้ 12 เดือน ดนตร ี
ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  

88 นายเมืองจันทร ์ พยอม 12 เดือน ดนตร ี
ค.บ. (ดนตรศึีกษา) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

 
89 

นายบรรเจิด วรรณะ 12 เดือน ดนตร ี
ค.บ.(ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลยั
ราชภัฏก าแพงเพชร 

อาจารย ์
 

อาจารย์ประจ า
ตามสัญญาจ้าง  

 
90 นายเอกวุฒ ิ โลหะการก 12 เดือน ดนตร ี

ค.บ.(ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลยั
ราชภัฏก าแพงเพชร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

91 นางสาวอาทิตยา ธานีรัตน ์ 12 เดือน ดนตร ี
ศศ.บ. (ดนตรีแขนงดนตรีสากล) 
สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

92 นายณัฐพงศ์ บุญครอบ 12 เดือน ดนตร ี
กศ.บ. (ดนตรีศึกษา)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

93 นายฉัตรชัย อยู่เกิด 12 เดือน ดนตร ี
ศศ.บ. (ดุริยางคาสตร์สากล) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

94 นายพลากร ทิพย์มาลา 12 เดือน ดนตร ี
ศศ.บ.(ดนตรีคีตศิลปะไทยศึกษา) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัย
นาฏศิลปสุโขทยั 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

95 นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ 
11 ด. 15 

วัน 
ดนตร ี

ศศ.บ. (ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 

96 นางสาวศศิธร ศิริรัตน์ 12 เดือน ดนตร ี
ศศ.บ. (ดนตรีไทยและดนตรี) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 ตามสัญญาจ้าง 
         

รวม 
ตร ี โท เอก อ. ผศ. รศ. ศ. 

 

22 58 12 78 9 5 0 
คิดเป็นร้อยละ 23.91 63.04 13.04 84.78 9.78 5.43 0.00 
รวมทั้งหมด 92 

หมำยเหตุ   1. ปีการศึกษา 2557 มีจ านวนอาจารย์ทั้งหมด (นบัลาศึกษาต่อเต็มเวลา) จ านวน 92 คน  จาก 96 คน เหลือ 92 
คน เนื่องจากมีอาจารยท์ี่มีอายุงานต่ ากว่า 6 เดือน  มีอาจารยล์าศึกษาต่อแบบเต็มเวลา  จ านวน 10 คน   

   2. * คือ อาจารย์ที่มีวฒุิการศกึษาระดับปริญญาเอก  
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  8.2 จ านวนอาจารย์ (จ าแนกตามการปฏิบัติงาน) 

หลักสูตรสำขำวิชำ 
ประเภท 

นับจ ำนวนอำจำรย์จริง นับตำมกำรปฏิบัตงิำน 
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 10 10 
2. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 8 7 
3. สาขาวิชานิติศาสตร ์ 7 6.5 
4. สาขาวิชาภาษาไทย 7 7 
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 14 13 
6. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์ 7 6.5 
7. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 8 7.5 
8. สาขาวิชาภาษาจีน 8 7.5 
9.สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 5 5 
10. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 5 5 
11. สาขาวชิาดนตรีศึกษา 13 13 
- กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 3 3 
- กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 1 1 

รวมทั้งสิ้น 96 92 

 

8.3 แสดงจ านวนอาจารยป์ระจ าที่ลาศึกษาต่อ เต็มเวลา – บางเวลา ประจ าปีการศึกษา 2557 

  
สำขำวิชำ/กลุ่มวิชา 

  

ระดับกำรศึกษำต่อ  (คน)   
รวม 
  

ศึกษำต่อเต็มเวลำ ศึกษำต่อบำงเวลำ 
ปริญญำโท ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำเอก 

1. ภาษาอังกฤษ  1 6  7 
2. รัฐประศาสนศาสตร ์  1  5 6 
3. นิติศาสตร ์    3 3 
4. วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์   2  2 
5. การพัฒนาสงัคม  2   2 
6. สารสนเทศภูมิศาสตร ์    2 2 
7. ภาษาจีน 1 2   3 
8. ภาษาไทย  1 2  3 
9.สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร ์   

1 
 1 

10. ดนตรีศึกษา  1 9  10 
- ปรัชญาและศาสนา  1   1 
- นาฏศิลป์และการละคร   1  1 

รวม 1 9 21 10 41 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 
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8.4 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทบุคคล ประจ าปีการศึกษา 2557 

ชื่อ – สกุล  ต ำแหน่ง สังกัด 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 
1. นางสุมาพร  จั่นศรี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
2. นางพรวิลัย  วฒันศิริ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
3. นายจิรพงษ์  เทียนแขก นักปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  
4. นางขนิษฐา  ศิริรัตน ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
5. นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  ห้องสมุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
พนักงำนรำชกำร 
1.นายตั้ม  ค าพ่วง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 
1. นายภัทรพงษ์  ชูชีพ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  
2. นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป  ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

จ ำนวนของบุคลำกรและวุฒิกำรศึกษำ 

วุฒิกำรศึกษำ 
 สำยผู้สอน  สำยสนับสนุน 

ข้ำรำชกำร พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

อำจำรย์ประจ ำ
ตำมสัญญำจ้ำง 

พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

พนักงำน 
รำชกำร 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

ปริญญาตรี 2 - 18 5 - - 2 
ปริญญาโท 13 23 24 - 1 - - 
ปริญญาเอก 7 3 2 - - - - 
รวม 22 26 44 5 1 - 2 
อายุคนเฉลี่ย (ปี) 50 ปี 10 เดือน 35 ปี 4 เดือน  36 ปี 7 เดือน 35 ปี 5 เดือน 31 ปี - 27 ปี 2 เดือน 
อายุงานเฉลี่ย (ปี) 22 ปี 6 เดือน  3 ปี 4 เดือน  5 ปี 10 เดือน 3 ปี 7 เดือน 3 ปี 2 เดือน -  2 ปี 7 เดือน 

รวม 92 8 
30 มิ.ย. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
            

 

57 

9. งบประมำณ และอำคำรสถำนที่    
9.1 งบประมำณคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจ ำปงีบประมำณ 2558 
 งบประมาณ (จ าแนกตามหมวดรายจ่าย) 

ประเภท จ ำนวน : บำท 

- บ.กศ. 
- กศ.บป. 

      - งบประมาณแผน่ดิน 

2,134,080 
622,060 

1,400,000 
 

 
งบประมำณจ ำแนกตำมประเดน็ยุทธศำสตร์ ของแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

1,739,140 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจยั งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรรมที่สร้างมลูค่าเพิ่มให้กับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

244,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันาศักยภาพการบริการวิชาการที่มคีุณภาพ
แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสงัคม 

1,115,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยสู่สากลและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 

55,000 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พฒันาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมภิบาล 

1,003,000 

รวม 4,156,140 
 
9.2 อาคารสถานที ่           

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วยอาคารสถานที่ จ านวน 4 อาคาร  ได้แก ่

1)  อาคารเรียน 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
ซึ่งเป็นอาคารหลักในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 3 ชัน้ ประกอบด้วย 
- ชั้นที่ 1 ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   
1 ห้อง ห้องจัดการเรียนการสอน จ านวน 5 ห้อง (ห้อง 3105-3109)                                                           
-  ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย ห้องจัดการเรียนการสอน (ห้อง 3205-3208) 
-  ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องจัดการเรียนการสอน (ห้อง 3301- 3308)   

2)  อาคารหลังใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตึก 38) ซึ่งเป็นอาคารหลักในการจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 6 ชั้น ประกอบด้วย 

  -  ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องประชุมพิกุล ห้องประชุมบนุนาค ห้องมุมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English  
Corner) ห้องปฏิบัติการนาฏศลิป์และการละคร ห้องแสดงผลงานด้านศิลปะ (Huso  Shop)     
  -  ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ส านกังานคณบดี ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชา
นิติศาสตร ์ ห้องศาลจ าลอง ห้องสมุดคณะ  และห้องประชุมพทุธชาด 
  -  ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป ์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ ห้องพักอาจารย์กลุ่มวิชาปรัชญาและ
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ศาสนา ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ าคณะ จ านวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ และศูนย์วิจยัทาง
สังคม   
 -  ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาดนตรศีึกษา 
ห้องสัมมนารัฐประศาสนศาสตร ์ห้องประชุมสารภี    
และห้องจัดการเรียนการสอน จ านวน 2 ห้อง (ห้องเรียน 3841-3842) 
-  ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
และห้องจัดการเรียนการสอน  (ห้องเรียน 3851-3855) 
-  ชั้น 6 ประกอบด้วย ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ห้อง และห้องจัดการเรียนการสอน จ านวน 6 ห้อง (ห้องเรียน 
3861-3866)  

 3)  อาคารดนตรี ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการดนตรี ดนตรีไทยและดนตรีสากล 
4) อาคารศิลปะ อาคารเรียน 3 ส าหรับ จัดการเรียนการสอนด้านศิลปะในแขนงต่างๆ เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือ
ต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ เช่น การจัดนิทรรศการทางด้านศิลปะ เป็นต้น 
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10. แผนกำรปรับปรุงพัฒนำตำมข้อเสนอแนะคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ  2556 
 

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556  
(ส ำหรับด ำเนินกำรในปีกำรศกึษำ 2557) 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 

ข้อเสนอแนะท่ัวไปในกำรเตรียมกำรตรวจประเมินและจัดท ำ SAR 
1. บางตัวบ่งชี้การเขียนผลการด าเนินงานไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ไม่แสดงรายละเอียดที่ชัดเจน บางข้อยังไม่เขียนให้เห็นขั้นตอน กระบวนการท างานที่ ชัดเจน 
3. ควรเชื่อมโยงเอกสารฉบับเต็ม หรือที่เกี่ยวข้องในการใช้เป็นหลักฐานผ่านระบบ Che QA Online ก่อนการประเมิน 
 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนด ำเนินกำร (สกอ.) 

  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ

คณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2557 

(1 มิ.ย.57-31 พ.ค.58) 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในกำรด ำเนินกำร 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

5)
 งบ

ปร
ะม

ำณ
 6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 

ในกำรด ำเนินกำร 
(รำยงำน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

3) 
วัน

เริ่ม
ด า

เน
ินก

าร
 

4) 
วัน

สิ้น
สุด

ด า
เน

ินก
าร

 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. การน าเสนอผลการประเมินการด าเนินการตามตัว

บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์ต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะยังไม่สอดรับกับเวลาที่
เหมาะสม 

 
1) จัดท ารายงานการประเมินผลแผนกล

ยุทธ์ 
- รอบ 6 เดือน 
- รอบ 12 เดือน 
 
2) เสนอผลการด าเนินการตามตัวบ่งช้ีต่อที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
- รอบ 6 เดือน 
- รอบ 12 เดือน 

 
 
 

16มี.ค. 58 
21ก.ย. 58 

 
 
 

30 มี.ค.58 
30 ก.ย.58 

 
 
 

20 มี.ค. 58 
25 ก.ย. 58 

 
 
 

30 มี.ค.58 
30 ก.ย.58 

 
- 

 
100 

 
 
 
 
 
 

100 
 

- หัวหน้าส านักงาน
คณบด ี
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ

คณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2557 

(1 มิ.ย.57-31 พ.ค.58) 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในกำรด ำเนินกำร 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

5)
 งบ

ปร
ะม

ำณ
 6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 

ในกำรด ำเนินกำร 
(รำยงำน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

3) 
วัน

เริ่ม
ด า

เน
ินก

าร
 

4) 
วัน

สิ้น
สุด

ด า
เน

ินก
าร

 

2. การเก็บข้อมูลเกีย่วกับผลการด าเนินงานท่ีก่อให้เกิด
ผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ หรือสรา้งคุณค่าต่อสังคม
ที่เกิดจากการด าเนินงานตามอัตลกัษณ์ เอกลักษณ์ 
ยังไม่เป็นระบบ 

1) ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการที่
ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ หรือสร้าง
คุณค่าต่อสังคม 

2) สร้างแบบเก็บข้อมูลด้านผลกระทบท่ีเป็น
ประโยชน์ และ/หรือการสร้างคณุค่าต่อสังคม 

พ.ย.57 
 
 
 
 

พ.ย.57   
100 

 

3. คณะมีการน าความรู้ไปบริการวชิาการอย่าง
หลากหลาย และมีความต่อเนื่องในการด าเนิน
ให้บริการกับหลายหน่วยงาน แตย่งัไม่ได้พัฒนาเป็น
ข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนนิกิจกรรมร่วมกับ
หน่วยงาน ท าให้การบริการอย่างต่อเนื่อง 

1) จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
เพื่อพิจารณาโครงการที่จัดท าอย่างต่อเนื่องเกิน 
3 ปี และเป็นไปได้ในการเจรจาจัดท าข้อตกลง
ความร่วมมือ เพ่ือร่วมกันด าเนินกจิกรรมและใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

2) ด าเนินการประสานกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อพัฒนาเป็นข้อตกลงความร่วมมือใน
การด าเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน ร 

27 พ.ย.57 
 
 
 
 

1 ธ.ค. 57 

27 พ.ย.57 
 
 
 
 

15 ก.พ.58 

 100 
 
 
 
 

100 
 

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรท าแผนด าเนินการ/ก าหนดการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ และวาระการประชุม
ต่างๆ ล่วงหน้า 

 
1) จัดท าแผนการประชุมคณะกรรมการ

ประชุมคณะฯ อย่างต่อเนื่องทุกเดอืน 

 
ธ.ค.57 

 
ธ.ค.57 

 

  
100 

- หัวหน้าส านักงาน
คณบด ี

2.ควรสร้างระบบกลไกการติดตามผลกระทบท่ีเกิดจาก
การด าเนินงานตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของคณะ 

2) จัดประชุมช้ีแจงเพื่อท าความเขา้ใจในการ
จัดท ารายงานสรุปโครงการ โดยเฉพาะ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการด าเนินงาน 

ธ.ค.57 ธ.ค.57 
 

 100 - หัวหน้าส านักงาน
คณบด ี
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ

คณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2557 

(1 มิ.ย.57-31 พ.ค.58) 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในกำรด ำเนินกำร 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

5)
 งบ

ปร
ะม

ำณ
 6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 

ในกำรด ำเนินกำร 
(รำยงำน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

3) 
วัน

เริ่ม
ด า

เน
ินก

าร
 

4) 
วัน

สิ้น
สุด

ด า
เน

ินก
าร

 

3. ในกรณีโครงการ/กิจกรรม ที่มกีารด าเนินกิจกรรม
บริการวิชาการให้หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
ควรมีการเจรจาจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือ
ร่วมกันด าเนินกิจกรรมและให้ทรพัยากรร่วมกัน 

1) จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
เพื่อพิจารณาโครงการที่จัดท าอย่างต่อเนื่องเกิน 
3 ปี และเป็นไปได้ในการเจรจาจัดท าข้อตกลง
ความร่วมมือ เพ่ือร่วมกันด าเนินกจิกรรมและใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

2) ด าเนินการประสานกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ ด าเนิน
กิจกรรมและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

27 พ.ย57 
 
 
 
 

1 ธ.ค. 57 

27 พ.ย.57 
 
 
 
 

15 ก.พ.58 

 100 
 
 
 
 

100 

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง  
 1. ในการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดท าแผนกล

ยุทธ์ในแต่ละปีงบประมาณ ควรใหผู้้มีส่วนไดส้่วน
เสียเข้าร่วมกระบวนการทบทวนและจัดท าแผนก
ยุทธ์อย่างต่อเนื่องทุกป ี

 
จัดกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยเชิญผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสีย  ได้แก่ ผู้บรหิาร คณาจารย์ บคุลากร 
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง 

 
20ก.ค.58 

 
24 ก.ค.58 

 
10,000 

 
100 

 
- หัวหน้าส านักงาน
คณบด ี

 
ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำน  (รอบ 9 เดือน 1 มิ.ย. 57- 28 ก.พ. 58) 

 

สูตรค านวณ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ𝑥100

กิจกรรมทั้งหมด
 

= ……. 
…x 100

…
 = …. % 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
  1) ข้อเสนอแนะจำก 

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2557 

(1 มิ.ย.57-31 พ.ค.58) 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในกำรด ำเนินกำร 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 5

) 
งบ

ปร
ะม

ำณ
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน 
และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

3) 
วัน

เริ่ม
ด า

เน
ินก

าร
 

4) 
วัน

สิ้น
สุด

ด า
เน

ินก
าร

 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. ควรวิเคราะห์กิจกรรมหรือโครงการให้เห็นชัดเจน

ถึงการพัฒนาด้านวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทาง
วิชาการ และการพัฒนาวิชาชีพ เช่น การพัฒนา
เทคนิคการเรียนการสอน และการวัดผล
ประเมินผล 

 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดท า

แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
2) จัดท าแผนฯ โดยน าข้อเสนอแนะมาเป็น

กรอบในการพิจารณาด าเนินการ 
3) ด าเนินการตามแผนฯ 
4) ประเมินแผนฯ 

 
30 ส.ค.57 

 
1 ก.ย.57 

 
1 ต.ค.57 
1 ก.ย.58 

 
30 ส.ค.57 

 
30 ก.ย.57 

 
30 ก.ย.58 
30 ก.ย.58 

 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
100 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-  ประธานโปรแกรม
วิชา 

2. ตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมายของแผนพัฒนาบุคลากร
ไม่ควรมีมากเกินไป 

3. ควรจัดหมวดหมู่ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายกับ
กิจกรรมหรือโครงการให้สอดคล้องกัน 

4. ควรจัดท าระบบการตดิตามใหค้ณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนน าความรูม้าใช้ในการ
พัฒนางานของตนให้ชัดเจน 

5. ควรก าหนดรอบปีของแผนพัฒนาบุคลากรให้
ชัดเจนและสอดคล้องกับการปฏบิตัิงานจริง เพื่อ
แสดงให้เห็นความต่อเนื่องของการปรับปรุงพัฒนา
แผนฯ ท่ีใช้ข้อมูลของการประเมินแผน 

6. การประเมินแผนควรด าเนินการในรูปของ
กรรมการที่เกี่ยวข้อง 

 
7. กระบวนการวิจัยในช้ันเรยีนควรเน้นท่ีกิจกรรม

หรือเทคนิคการเรียนการสอนที่จะพัฒนา
จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ “เทคนิคการ

เรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  กรณี การเรียนรู้โดย
18 ธ.ค.57 18 ธ.ค.57 5,000 100 - รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและประกัน
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2557 

(1 มิ.ย.57-31 พ.ค.58) 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในกำรด ำเนินกำร 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 5

) 
งบ

ปร
ะม

ำณ
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน 
และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

3) 
วัน

เริ่ม
ด า

เน
ินก

าร
 

4) 
วัน

สิ้น
สุด

ด า
เน

ินก
าร

 

คุณลักษณะของบัณฑิตอย่างชัดเจน ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning ; 
PBL) โดยการบูรณาการรายวิชาในหลักสตูร” 

คุณภาพการศึกษา 
 ประธานโปรแกรม
วิชา 8. กิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาจากการวิจัย

ควรแสดงให้ปรากฏใน มคอ.3 อย่างชัดเจน 
จัดอบรม “แนวทางการจดัท ารายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) 

24 ธ.ค.57 24 ธ.ค.57 3,000 100 

9. ควรให้ความส าคญักับ KM ให้มากข้ึน โดยน าผล
จาก KM มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มาก
ขึ้น 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับ
คณะ 

30 ต.ค.57 30 ต.ค.57 - 100 

2)  วิเคราะห์ประเด็นองค์ความรู้ดา้นการจัดการ
เรียนการสอน 

19 พ.ย.57 19 พ.ย.57 - 100 

3)  เชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้
จากการวิเคราะหม์าอบรมใหค้วามรู้แก่คณาจารย์ 

18 ธ.ค.57 18 ธ.ค.57  
 

8,000 

100 

4)  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่าง
คณาจารย์ในคณะ 

18 ธ.ค.57 18 ธ.ค.57 100 

5)  สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ไดจ้ากกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

18 ธ.ค.57 10 ม.ค.58 2,000 100 

6)  เผยแพร่องค์ความรู ้ 10 ม.ค.58 1 ส.ค.58 100 
7)  ติดตามผลที่ได้จากการน าความรู้ไปใช้ 1 พ.ค.58 31 พ.ค.58 - 100 

10. ควรส่งเสรมิให้นักศึกษาแสดงพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมตามที่คณะก าหนดอย่างจริงจัง
และส่งเสรมิการประกวดแข่งขันดา้นคุณธรรมและ

1) แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ฯ 
2) ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และ

สโมสรนักศึกษา ฯ เพื่อร่วมก าหนดประเด็นข้อก าหนด

22 ก.ย.57 
29 ต.ค.57 

 

22 ก.ย.57 
29 ต.ค.57 

 

- 
 
 

100 
 

100 

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
บริการวิชาการและ
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2557 

(1 มิ.ย.57-31 พ.ค.58) 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในกำรด ำเนินกำร 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 5

) 
งบ

ปร
ะม

ำณ
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน 
และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

3) 
วัน

เริ่ม
ด า

เน
ินก

าร
 

4) 
วัน

สิ้น
สุด

ด า
เน

ินก
าร

 

จริยธรรม พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์/ วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาแสดงพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตามที่คณะก าหนดไว้ข้างต้น  

3) ด าเนินการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  
4) สรุป/ประเมินการด าเนินกิจกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษา 

 
 
 
 
 

12 พ.ย.57 
 
31 พ.ค.58 

 
 
 
 
 

12 พ.ค.58 
 

31 พ.ค.58 

 
 
 
 
 

12,000 
 

3,000 

 
 
 
 
 

100 
 

100 

ศิลปวัฒนธรรม 

 
ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำน   

 

สูตรค านวณ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ𝑥100

กิจกรรมทั้งหมด
 

= ……. 
…x 100

…
 = …. % 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย (สกอ.) 
  1) ข้อเสนอแนะจำก 

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2557 

(1 มิ.ย.57-31 พ.ค.58) 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในกำรด ำเนินกำร 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

5)
 งบ

ปร
ะม

ำณ
 6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 

ในกำรด ำเนินกำร 
(รำยงำน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

3) 
วัน

เริ่ม
ด า

เน
ินก

าร
 

4) 
วัน

สิ้น
สุด

ด า
เน

ินก
าร

 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. วารสารพิกุลยังไมเ่ข้าอยู่ในฐานของ TCI 

 
มีกองบรรณาธิการ ผู้ช่วยกองฯ ท าหน้าท่ี

ตรวจสอบมาตรฐาน เนื้อหา รูปแบบบทความ 
ให้ตรงตามเกณฑม์าตรฐานของ TCI และ APA  

 
8 ต.ค. 57 

 
8 ต.ค. 57 

 100  
- รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และสารสนเทศ  
- คณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดท า
วารสารพิกุล 

2. วารสารพิกุลไมส่ามารถตีพมิพ์ได้ตามก าหนดเวลา ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานประจ ารอบ
ตีพิมพ์วารสาร ก าหนดคณะท างานและรายชื่อ
บุคคลที่รับผิดชอบ แต่ละด้าน พรอ้มท้ังเร่งรัด 
ติดตาม หากพบงานจุดไหนเกินก าหนดตาม
ปฏิทินงาน 

1 ต.ค. 57 8 ต.ค. 57  100 

3. คณาจารย์ไมเ่ขียนบทความทางวิชาการ 
 

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขยีน
บทความทางวิชาการ  

2) จัดสรรค่าตอบแทนผูเ้ขียนวารสารพิกุล 
หรือเขียนบทความลงวารสารอื่นและได้รับการ
ตีพิมพ์  

11 ม.ค. 58 
 

11 ม.ค. 58 
 

 100 

4. พบงานวิจัยในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และ
สารสนเทศภมูิศาสตร ์

จัดสรรงบวิจัยให้คณาจารย์ในสาขา
มนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะด้าน ภาษา ดนตรี 
ศิลปะ ได้ผลิตผลงานวิจยัในช้ันเรยีน หรือ
ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมในรูปอื่น ท่ี
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ กับสาขาวิชาหรือการ
เรียนการสอน อาทิ  

 

1 ธ.ค. 57 30 พ.ย. 58  100 

 นวัตกรรมช่วยสอนภาษา การประดิษฐ์เพลง ท่า
ร่ายร า หรือผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยจัด

   100 - รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และสารสนเทศ  
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2557 

(1 มิ.ย.57-31 พ.ค.58) 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในกำรด ำเนินกำร 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

5)
 งบ

ปร
ะม

ำณ
 6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 

ในกำรด ำเนินกำร 
(รำยงำน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

3) 
วัน

เริ่ม
ด า

เน
ินก

าร
 

4) 
วัน

สิ้น
สุด

ด า
เน

ินก
าร

 

อบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น และพิจารณา
ให้ทุนวิจัยของคณะกับคณาจารย์ในสาขาท่ี
กล่าวมา 

- คณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดท า
วารสารพิกุล 

5. ทีมงานคณะท างานวารสารพิกุลประชุมน้อย จัดท า/ก าหนดปฏิทินการประชุมประจ ารอบ
การตีพิมพ์ อย่างต่อเนื่อง 

1 ต.ค. 57 30 มิ.ย. 58  100 

6. คณาจารย์ตีพิมพ์บทความวิจยัที่อยู่ในฐาน TCI ได้
เพียง 1 เรื่อง 

1) สนับสนุนทุนการตีพิมพ์ให้กับคณาจารย์
ที่ส่งผลงานตีพมิพ์ลงวารสารที่อยู่ในฐาน TCI   

2) มีคณะท างานวารสารพิกุลให้การ
ช่วยเหลือ ตรวจพิสูจน์อักษร และรูปแบบการ
เขียน การเขียนอ้างอิง บรรณานุกรม ให้กับ
คณาจารย์ที่ต้องการส่งบทความตพีิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ สกอ.รับรอง อยู่ในฐาน TCI 
วารสารนานาชาติ หรือวารสารที่ผา่นการตรวจ
จากผู้ทรงคณุวุฒิอย่างน้อย 2 คน 

1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 58  100 

7. งานวิจัยสร้างสรรคส์าขานาฏศลิป์สามารถน าไป
จดขอลิขสิทธ์ิเพลง ท่าร า การออกแบบเสื้อผา้หรือ
วรรณกรรมได ้

1)  แต่งตั้งคณะท างานสนับสนุนการจด
ลิขสิทธิ์/อนสุิทธิบัตร 

2)  คณะมอบหมายใหค้ณะท างาน
ด าเนินการฯ 

30 พ.ย.57 31 ส.ค.58  100 

ข้อเสนอแนะ  
1. การประชาสมัพันธ์และการเผยแพร่องค์ความรู้

จากการวิจัย หรืองานสร้างสรรค ์ 

 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท า

วารสารพิกุล  

 
1 ต.ค. 57 

 

 
1 ต.ค. 57  

  
100 

- รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และสารสนเทศ  
- คณะกรรมการ
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2557 

(1 มิ.ย.57-31 พ.ค.58) 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในกำรด ำเนินกำร 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

5)
 งบ

ปร
ะม

ำณ
 6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 

ในกำรด ำเนินกำร 
(รำยงำน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

3) 
วัน

เริ่ม
ด า

เน
ินก

าร
 

4) 
วัน

สิ้น
สุด

ด า
เน

ินก
าร

 

2. วารสารพิกุล เป็นวารสารทีด่ ีควรผลักดันให้เข้า
ฐาน TCI และควรตีพิมพ์วารสารให้ได้มาตรฐาน
ตามก าหนดเวลา  

3. ควรมีมาตรการผลักดันให้วารสารพิกุลเข้าสู่ฐาน 
TCI  

4. ควรมีการก ากับดูแลให้วารสารพิกุลออกตีพิมพ์ ได้
ตามก าหนดเวลา ทั้งฉบับตีพิมพ์และออนไลน ์ 

2)  จัดท าแผนพัฒนาวารสารพิกุล  และ
แผนประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้
คณาจารย์ตีพิมพ์บทความลงวารสารพิกุล และ
ประชาสมัพันธ์เชิญชวนบุคลากรภายนอกด้วย 
เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง มหาวิทยาลยั
ที่เปิดหลักสูตรปรญิญาโทที่บัณฑิตต้องตีพิมพ์
ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอส าเร็จการศึกษา 

1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 58  100 ด าเนินงานจัดท า
วารสารพิกุล 

3) ก าหนดมาตรการจูงใจให้คณาจารย์
ภายในคณะเขียนบทความทางวิชาการเพื่อลง
ตีพิมพ์วในวารสารพิกุล 

31 ต.ค. 57 31 ต.ค. 57 

5. ควรมีกลไกส่งเสริมการเขียนบทความทางวิชาการ 
เช่น 1 สาขาวิชา 1 บทความวิจัย หรือการรีฟัน
การตีพิมพ์บทความวิจยับทความละ 500 บาท แต่
ถ้าตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI 2,000 บาท 

ก าหนดมาตรการใหผู้้ขอทุนวิจัยของคณะ 
ส่งบทความลงวารสารพิกุล หรือวารสารอื่นท่ี 
สกอ.รับรอง อยู่ในฐาน TCI วารสารนานาชาติ 
หรือวารสารที่ผา่นการตรวจจากผูท้รงคุณวุฒิ 
รวมทั้งมีค่าตอบแทนให้ผูเ้ขียนบทความ 

1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 58  100 

6. ควรมีมาตรการให้ทีมงานวารสารพิกุลประชุมและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะเป็นวาระ
ประจ า 

จัดท าแผนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าวารสารพิกุล 

1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 58  100 - รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และสารสนเทศ  
- คณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดท า
วารสารพิกุล 

7. ควรมีมาตรการช่วยให้อาจารยน์ าผลงาน
สร้างสรรค ์เช่น นาฏศิลป ์ศิลปะ ไปจดลิขสิทธ์ิ 

1)  แต่งตั้งคณะท างานสนับสนุนการจด
ลิขสิทธิ์/อนสุิทธิบัตร 

30 พ.ย.57 31 ส.ค.58  100 
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2557 

(1 มิ.ย.57-31 พ.ค.58) 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในกำรด ำเนินกำร 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

5)
 งบ

ปร
ะม

ำณ
 6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 

ในกำรด ำเนินกำร 
(รำยงำน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

3) 
วัน

เริ่ม
ด า

เน
ินก

าร
 

4) 
วัน

สิ้น
สุด

ด า
เน

ินก
าร

 

และผลักดันใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้วิชาการ
กระบวนการ   

2)  คณะมอบหมายใหค้ณะท างาน
ด าเนินการฯ 

 
ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำน   

 

สูตรค านวณ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ𝑥100

กิจกรรมทั้งหมด
 

= ……. 
…x 100

…
 = …. % 
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องค์ประกอบที่ 5   กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (สกอ.) 
  1) ข้อเสนอแนะจำก 

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2557 

(1 มิ.ย.57-31 พ.ค.58) 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในกำรด ำเนินกำร 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

5)
 งบ

ปร
ะม

ำณ
 6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 

ในกำรด ำเนินกำร 
(รำยงำน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

3) 
วัน

เริ่ม
ด า

เน
ินก

าร
 

4) 
วัน

สิ้น
สุด

ด า
เน

ินก
าร

 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. มีการส ารวจความต้องการการบริการทาง

วิชาการในรูปแบบออนไลน์และการท า
วิจัยศึกษาความต้องการการบริการทาง
วิชาการ  

 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ฯ 
2) ปรับปรุงรายละเอียดการส ารวจความต้องการทาง

บริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์ทางหน้าเวบไซต์คณะ
ให้มีความละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

3) ท าวิจัยเพื่อส ารวจความต้องการทางบริการ
วิชาการ  

 
22 ก.ย.57 
1 ธ.ค. 57 

 
 
 

1ธ.ค.57 

 
22 ก.ย.57 
9 ธ.ค.57 

 
 
 

31 ม.ค.58 
 

 

 
- 

3,000 
 
 
 

    15,000 
 

 
100 

 
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ  
 

2. รายงานผลการวิจัยศึกษาความต้องการ
บริการทางวิชาการ การสรุปผลไมต่อบ
โจทย ์การวางยุทธศาสตร ์การบรกิารทาง
วิชาการ เช่น 

2.1 ประเด็นองค์ความรู้ที่ส าคญัทีค่ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มคีวาม
เชี่ยวชาญและสังคม (ภายในภายนอก) 
ต้องการการบริการทางวิชาการ 

2.2 ประเด็นเร่งด่วนท่ีเป็นความ
ต้องการของสังคม 

2.3 ห้วงเวลาที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจไม่
สอดคล้องกับเวลาของคณะ   

ด้ำนบริกำรวิชำกำร 
1) จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ

เพื่อวางแผนการท าวิจัยเพื่อส ารวจความต้องการทาง
บริการวิชาการ 

2)  ท าวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการบริการทาง
วิชาการ โดยน าประเด็นที่ควรพัฒนาตามผลการประเมิน
ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านทั้ง 3 ประเด็นมาใช้เป็นโจทย์
ส าคัญในการเก็บข้อมูล ได้แก่  
* ความเช่ียวชาญในแต่ละศาสตร์ของโปรแกรมวิชา ที่
คณะเปิดท าการเรียนการสอน 
* ความต้องการเร่งด่วนของชุมชนเป้าหมาย  
* ช่วงเวลาที่ต้องการรับบริการวิชาการจากคณะ 
 
กำรสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรด้วย

 
27 พ.ย.57 

 
 

1 ธ.ค. 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 พ.ย.57 

 
 

31 ม.ค. 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ  
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2557 

(1 มิ.ย.57-31 พ.ค.58) 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในกำรด ำเนินกำร 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

5)
 งบ

ปร
ะม

ำณ
 6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 

ในกำรด ำเนินกำร 
(รำยงำน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

3) 
วัน

เริ่ม
ด า

เน
ินก

าร
 

4) 
วัน

สิ้น
สุด

ด า
เน

ินก
าร

 

กระบวนกำรวิจัย 
1) จัดท าแบบสอบถามความต้องการบริการ

งานวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์ฯ โดยลงพื้นที่ท่ี
คณะกรรมการบรหิารวิจัยคณะแนะน า มีการลง
พื้นที่ พูดคุย สอบถาม เก็บข้อมูลเบื้องต้น 

2) จัดเสวนา พูดคุย ระหว่างผู้น าชุมชน 
ตัวแทนชุมชน กับคณาจารย์สาขาต่างๆ ในคณะ 
เพื่อร่วมกันก าหนดโจทย์วิจัย และแนวทางการ
พัฒนาและแก้ปัญหาที่ตรงประเดน็และตอบสนอง
ความต้องการชุมชน  

3) ท าความร่วมมือตกลง ระหว่างคณะกับ
ชุมชน 

4) ก าหนดแผนงาน และแผนวิจยั ให้กับ
ชุมชนในความร่วมมือ 

 
1 ธ.ค. 57 

 
 
 
 

15 ม.ค. 58 
 
 
 
 

15 ม.ค. 58 
 

20 ม.ค. 58 

 
27 ธ.ค. 57 

 
 
 
 

16 ม.ค. 58 
 
 
 
 

16 ม.ค. 58 
 

30 ม.ค. 58 

 
5,000 บาท 

 
 
 
 

10,000 บาท 
 
 
 
 
- 
 

3,000 

 
100 

- รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และสารสนเทศศาสตร ์
 

ข้อเสนอแนะ   
1. ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาความ

ต้องการบริการทางวิชาการ เช่น ลงชุมชน
ศึกษา สัมภาษณ ์Focus Group 
กลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ภารกจิและ
ค าถามปลายเปิดในการจัดบริการทาง
วิชาการที่ผ่านมา 

- จัดประชุมคณะกรรมการบริการวชิาการ
เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบการศึกษา
ความต้องการทางบริการวิชาการ โดยก าหนดให้ 
มีการประเมินผลการจดัโครงการโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ปลายเปดิกับกลุม่เป้าหมายเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจนและตรงกับความตอ้งการในการ
ให้บริการวิชาการมากยิ่งข้ึน 

- จัดโครงการให้บริการวิชาการนอกพื้นที่ 
โดยเน้นลงพื้นที่ชุมชนอย่างน้อย 1 พ้ืนท่ี ได้แก่ 

27 พ.ย.57 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 เม.ย. 58 

27 พ.ย.57 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 เม.ย. 58 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ  
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2557 

(1 มิ.ย.57-31 พ.ค.58) 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในกำรด ำเนินกำร 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

5)
 งบ

ปร
ะม

ำณ
 6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 

ในกำรด ำเนินกำร 
(รำยงำน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

3) 
วัน

เริ่ม
ด า

เน
ินก

าร
 

4) 
วัน

สิ้น
สุด

ด า
เน

ินก
าร

 

ชุมชนคลองลานพัฒนา ซึ่งคณะไดเ้ลยออก
ให้บริการวิชาการในปีการศึกษาทีผ่่านมา หรือ
ชุมชนไตรตรึงษ์ ที่ทางมหาวิทยาลยัมีเครือข่าย
ความร่วมมือ 

- ประเมินผลการจดัโครงการ ฯ 

 
 
 
 
 

30 เม.ย.58 

 
 
 
 
 

30 เม.ย.58 
 

ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำน  
 

สูตรค านวณ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ𝑥100

กิจกรรมทั้งหมด
 

= ……. 
…x 100

…
 = …. % 
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องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร (สกอ.) 
  1) ข้อเสนอแนะจำก 

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2557 

(1 มิ.ย.57-31 พ.ค.58) 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในกำรด ำเนินกำร 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

5)
 งบ

ปร
ะม

ำณ
 6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 

ในกำรด ำเนินกำร 
(รำยงำน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

3) 
วัน

เริ่ม
ด า

เน
ินก

าร
 

4) 
วัน

สิ้น
สุด

ด า
เน

ินก
าร

 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
ควรน าข้อมูลจากแผนพัฒนาตนเองของ

บุคลากรมาวิเคราะห ์เพื่อหาแนวทางพัฒนา 
หรือแนวทางสนับสนุนบุคลากรใหต้รงกับ
ความต้องการและเป็นประโยชน์ตอ่คณะ 

 
1)  แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดท า

แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
2)  จัดท าแผนฯ โดยน าข้อเสนอแนะมาเป็น

กรอบในการพิจารณาด าเนินการ 
3)  ด าเนินการตามแผนฯ 
4)  ประเมินแผนฯ 

 
30 ส.ค.57 

 
1 ก.ย.57 

 
1 ต.ค.57 
1 ก.ย.58 

 
30 ส.ค.57 

 
30 ก.ย.57 

 
30 ก.ย.58 
30 ก.ย.58 

  
100 

 
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2557 

(1 มิ.ย.57-31 พ.ค.58) 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในกำรด ำเนินกำร 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

5)
 งบ

ปร
ะม

ำณ
 6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 

ในกำรด ำเนินกำร 
(รำยงำน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

3) 
วัน

เริ่ม
ด า

เน
ินก

าร
 

4) 
วัน

สิ้น
สุด

ด า
เน

ินก
าร

 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. การสรุปองค์ความรู ้หรือแนวปฏิบัติที่ได้

จากการแลกเปลีย่นเรียนรู ้ยังมี
รายละเอียดไม่ชัดเจน 

2. การเขียนแผนจดัการความรู้ใน 1 แผน ได้
รวมประเด็นจดัการความรู้ทุกประเด็นไว้
ในแผนเดียว จึงท าให้มีไม่ความชดัเจนใน
กิจกรรมแต่ละขั้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. การสรุปองค์ความรู ้หรือแนวปฏิบัติท าได้

จากการแลกเปลีย่นเรียนรู ้ควรระบุถึง
รายละเอียดความรู้ทีส่ามารถน าไปปฏิบัติ
ได ้และควรมีการสรุปความรู้ที่ได้ไว้ในแต่
ละโครงการ 

2. ควรแยกการเขียนแผนจัดการความรู้ตาม
ประเด็นเพื่อให้เห็นกิจกรรมทีด่ าเนินการ
แต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน 

 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ระดับ

คณะ 

 
30 ต.ค.57 

 
30 ต.ค.57 

 
- 

 
100 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และสารสนเทศ 
 

2)  วิเคราะห์ประเด็นองค์ความรู้ดา้นการจัดการ
เรียนการสอน / การวิจัย 

19 พ.ย.57 19 พ.ย.57 - 100 

3)  เชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้
จากการวิเคราะหม์าอบรมใหค้วามรู้แก่คณาจารย์ 

18 ธ.ค.57 18 ธ.ค.57  
 

8,000 

100 

4)  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่าง
คณาจารย์ในคณะ 

18 ธ.ค.57 18 ธ.ค.57 100 

5)  สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ไดจ้ากกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

18 ธ.ค.57 10 ม.ค.58  
2,000 

100 

6)  เผยแพร่องค์ความรู ้ 10 ม.ค.58 1 ส.ค.58 100 

7)  ติดตามผลที่ได้จากการน าความรู้ไปใช้ 1 พ.ค.58 31 พ.ค.58 - 100 
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2557 

(1 มิ.ย.57-31 พ.ค.58) 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในกำรด ำเนินกำร 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 5

) ง
บป

ระ
มำ

ณ
 6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 

ในกำรด ำเนินกำร 
(รำยงำน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

3) 
วัน

เริ่ม
ด า

เน
ินก

าร
 

4) 
วัน

สิ้น
สุด

ด า
เน

ินก
าร

 

 
ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำน   

 

สูตรค านวณ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ𝑥100

กิจกรรมทั้งหมด
 

= ……. 
…x 100

…
 = …. % 
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องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ  (สกอ.) 

  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2557 

(1 มิ.ย.57-31 พ.ค.58) 
 

(ระบุ ว/ด/ป) 
ในกำรด ำเนินกำร 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

5)
 งบ

ปร
ะม

ำณ
 6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 

ในกำรด ำเนินกำร 
(รำยงำน รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

3) 
วัน

เริ่ม
ด า

เน
ินก

าร
 

4) 
วัน

สิ้น
สุด

ด า
เน

ินก
าร

 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
ประสานความร่วมมือเครือข่ายต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกคณะในการใช้ทรัพยากร 

 
1) จัดท าบัญชีครุภณัฑ์ ห้องเรียน ห้องประชุม 

ห้องปฏิบัติการ (ทรัพยากรที่สามารถใช้ร่วมกัน) 
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก  ท้ังด้านการจัดการเรียนการสอน  การ
พัฒนานักศึกษา  การบริการวิชาการ  การวิจัย 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
1 ต.ค.57 

 
 

1 ธ.ค. 57 

 
31 ต.ค.57 

 
 

15 ก.พ.58 

 
- 

 
 
 

 
 

- หัวหน้าส านักงาน
คณบด ี

จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
- 

      

 
ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำน   

 

สูตรค านวณ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ𝑥100

กิจกรรมทั้งหมด
 

= ……. 
…x 100

…
 = …. % 
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ส่วนที่ 2  
ส่วนส ำคัญ  

 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 จ านวนทั้งสิ้น 11 
หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้รับ
การประเมินจากคณะกรรมการประเมินระหว่างวันที่  5 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558  มีผลการประเมิน
คุณภาพ ดังนี้ 
 

ที ่ หลักสูตร ได้มำตรฐำน 
ระดับคุณภำพ 

ค่ำคะแนน ระดับ 
1 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

ท้องถิ่น 
 2.36 ปานกลาง 

2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  2.45 ปานกลาง 

3 นิติศาสตรบัณฑิต  2.73 ปานกลาง 

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  1.79 น้อย 

5 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ 

 2.32 ปานกลาง 

6 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  2.76 ปานกลาง 

7 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  2.99 ปานกลาง 

8 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  2.27 ปานกลาง 

9 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  2.67 ปานกลาง 

10 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

 2.18 ปานกลาง 

11 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  2.16 ปานกลาง 
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ค ำนวณได้ดังนี ้  
 
  คะแนนที่ได้  =   
 
 

  คะแนนที่ได้   = 
26.68

11
 

= 2.43 คะแนน 

หลักฐำน   มส.1.1-0-1 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557  

กำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 
 (,) 

เป้ำหมำย 
ปีถัดไป 

ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 2.43 2.43 คะแนน  ค่าเฉลี่ย 3.51 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
จำกกรรมกำร 

บรรลุเป้ำหมำย(,) 

ค่าเฉลี่ย .... ค่าเฉลี่ย… ... คะแนน  

หมำยเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ำกับดูแลตัว 
บ่งชี้ : 

ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล / รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน :  

นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ 

โทรศัพท์ : 081–0411870 โทรศัพท์ : 090-9848497 
E-mail : preeyanuch.pps@hotmail.com E-mail : sirirat.nian@gmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)   

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

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน โดยการเปลี่ยนแปลงค่าร้อยล่ะของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็น

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

 
ผลการด าเนินงาน 

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ตามสูตร   
   ค านวณได้ดังนี้  
 
 
 

        = 
𝟏𝟐

𝟗𝟐
 x 100    

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 13.04      

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 คะแนนที่ได้ = 

   

= 
𝟏𝟑.𝟎𝟒

𝟒𝟎
 x 5 

= 1.63 คะแนน    

 

หลักฐาน  

  มส.1.2-0-1 ตารางสรุปรายชื่อบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ประจ าปีการศึกษา 2557 (หน้า 49-56) 

 

 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
X 5 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
 

การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

ร้อยละ 12.25 ร้อยละ 13.04 1.63 คะแนน  ค่าเฉลี่ย 13.25 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

ค่าเฉลี่ย .... ร้อยละ .... ... คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแลตัว
บ่งชี้ : 

ดร.ปรียานุช พรหม
ภาสิต 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
/ รายงานผลการ
ด าเนินงาน :  

นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ 

โทรศัพท์ : 081 – 0411870 โทรศัพท์ : 090-9848497 
E-mail : 
preeyanuch.pps@hotmail.com 

E-mail : sirirat.nian@gmail.com 

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

   
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
 

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

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน โดยการเปลี่ยนแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น

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

 
ผลการด าเนินงาน 

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์คณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  ตามสูตร   
   ค านวณได้ดังนี้  
 
 
 

          = 
𝟏𝟒

𝟗𝟐
 x 100 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   = 15.22       

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 คะแนนที่ได้ = 

   

 

        =  
𝟏𝟓.𝟐𝟐

𝟔𝟎
 x 5          

= 1.27 คะแนน    

 

หลักฐาน  

มส.1.3-0-1 ตารางสรุปรายชื่อบุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2557 (หน้า 49-56) 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่คณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม   
   X 5 
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 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
 

การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย (,
) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

ร้อยละ 14.45 ร้อยละ 15.22 1.27 คะแนน  ค่าเฉลี่ย 15.25 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

ค่าเฉลี่ย .... ร้อยละ .... ... คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ: - 
ผู้ก ากับดูแลตัว
บ่งชี้ : 

ดร.ปรียานุช พรหม
ภาสิต 

ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล / รายงานผล
การด าเนินงาน   

นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ 

โทรศัพท์ : 081 – 0411870  โทรศัพท์ : 090-9848497 
E-mail :  
preeyanuch.pps@hotmail.com 

E-mail : sirirat.nian@gmail.com 

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

   
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน ค ำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำกับ

เกณฑ์มำตรฐำนและน ำมำเทียบกับค่ำควำมต่ำงทั้งด้ำนสูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำที่ก ำหนดเป็น 0 
และ 5 คะแนนและใช้กำรเปรียบเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ดังนี้ 
-ค่ำควำมแตกต่ำงทั้งด้ำนสูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนไม่เกินร้อยล่ะ 10ก ำหนดเป็น
คะแนน5 
-ค่ำควำมแตกต่ำงทั้งด้ำนสูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนตั้งแต่ร้อยละ20ก ำหนดเป็น
คะแนน0 
-ค่ำควำมแตกต่ำงทั้งด้ำนสูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนตั้งแต่ร้อยล่ะ 10.01 และไม่
เกินร้อยล่ะ20ให้น ำบัญญัติไตรยำงศ์ตำมสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 1. ค ำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำนและน ำมำคิดเป็นร้อยละ ตำมสูตร   
 
   ค านวณได้ดังนี้ 
  
 
 
 
 

   ร้อยละท่ีได้จำกกำรค ำนวณ = 
(𝟐𝟗.𝟐𝟐−𝟐𝟓)

𝟐𝟓
 x 100 

       = 0.1688 x 100 

       = 16.88  

 
 2. น ำค่ำร้อยละจำกข้อ  1 มำค ำนวณ คะแนน ดังนี้ 
    2.1) ค่ำร้อยละน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ ร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 
    2.2) ค่ำร้อยละมำกกว่ำหรือเท่ำกับ ร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
    2.3) ค่ำร้อยละมำกกว่ำร้อยละ 10  แต่น้อยกว่ำร้อยละ 20    ให้น ำมำคิดคะแนน ดังนี้ 
  
 คะแนนที่ได้ = 

   

สัดส่วนจ ำนวนนกัศึกษำเต็มเวลำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่เป็นจริง -สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

สัดส่วนจ ำนวนนกัศึกษำเต็มเวลำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
X 100 

(20-ค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้จำกข้อ 1) 

10 

X 5 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
 

     = 
(𝟐𝟎−𝟏𝟔.𝟖𝟖)

𝟏𝟎
 x 5 

     =  0.312 x 5 

คะแนนที่ได้   =  1.56  คะแนน 

ตัวอย่าง  การค านวณ 

 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อปี (FTES) ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำของหลักสูตรหนึ่งทำงด้ำน
สังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์ = 24   

ค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำน  =      = ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน 

 

จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อปี (FTES)  ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำของหลักสูตรหนึ่งทำงด้ำน
สังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์ = 32  

ค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำน =     = ร้อยละ 28 ได้คะแนน  0  คะแนน 

จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อปี  (FTES) ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำของหลักสูตรหนึ่งทำงด้ำน
สังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์ = 28 

ค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำน =      = ร้อยละ 12  

 

แปลงค่ำควำมแตกต่ำงเป็นคะแนน เท่ำกับ 20-12 = 8 ได้คะแนน  =     = 4 คะแนน 

 

หลักฐาน  

  มส.1.4-0-1 รำยงำนกำรค ำนวณจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2557 (หน้ำ 48) 

การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 16.88 1.56 คะแนน  ค่ำเฉลี่ย  
ร้อยละ 10 

24-25 

25 

X 100 

32-25 

25 

X 100 

28-25 

25 

X 100 

8 x 5  

10 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย (,) 

ค่ำเฉลี่ย .... ร้อยละ .... ... คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแลตัว
บ่งชี้ : 

ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงานผล
การด าเนินงาน :  

นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์ 

โทรศัพท์ : 081 – 0411870  โทรศัพท์ : 090-9848497 
E-mail :  preeyanuch.pps@hotmail.com E-mail : sirirat.nian@gmail.com 

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

   
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

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

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 การจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ 
และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 

คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคม ศาสตร์ มี
กระบวนการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ ดังต่อไปนี้ 

1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกหมู่เรียนเพ่ือท า
หน้าที่ ให้ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ในด้าน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้  

1.1 ด้านการเรียน แนะน านักศึกษาถึงวิธีการ
เรียน กรณีนักศึกษามีผลการเรียนต่ า และก าลังจะ
พ้นสภาพนักศึกษา วิธีคิดเกรดเฉลี่ย การแบ่งเวลา
เรียนกับการท ากิจกรรม วิธีการจดบันทึก การ
ค้นคว้าข้อมูล การเขียนรายงาน การน าเสนองาน
หน้าชั้นเรียน การวางแผนการเรียนให้จบการศึกษา
ตามหลักสูตร  

1 .2  ด้ าน ทุ น ก ารศึ ก ษ า  แ น ะน า แ ห ล่ ง
ทุนการศึกษาภายในและภายนอกหน่ วยงาน 
ช่วงเวลาการให้กู้ยืมเงิน ช่วงเวลาการเปิดสมัคร
ขอรับทุนเช่น ทุนการศึกษาจากกองพัฒนานักศึกษา 
กรณีนักศึกษามีปัญหาค่าเล่าเรียน ซึ่งปัจจุบันกอง
พัฒนานักศึกษามีเปิดให้กู้ยืมเงินฉุกเฉิน กู้ยืมเงินท า
ธุรกิจ หรือทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก เช่น 
ทุนSet ทุนปตท.สผ. ทุนกู้ยืมเงิน กยศ.  ซึ่งช่วยให้
นักศึกษาที่รับทุนได้มีโอกาสเรียนต่อ ไม่ลาออก
กลางคัน และมีก าลังใจในการเรียนมากขึ้น 

1.3 ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา   
แนะน าแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ควร
ปฏิบัติตัวอย่างไร วิธีการแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่อง เช่น 
นักศึกษาปรับตัวเข้ากับเพ่ือนไม่ได้ นักศึกษาต้องรู้จัก
เปิดใจรับฟังความคิดเห็น ต้องเข้าร่วมกิจกรรม เพราะ

มส.1.5-1-1ค าสั่งแต่งตั้ง 
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ า
หมู่เรียน 

มส.1.5-1-2 ตัวอย่างแบบ
บันทึกการให้ค าปรึกษาและ
ข้อมูลการให้ค าปรึกษา 

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

มส.1.5-1-4 การให้
ค าปรึกษา ของหลักสูตร 

มส.1.5-1-5 ตารางเวลาเข้า
พบอาจารย์ 

มส.1.5-1-6  รายงานสรุป
โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2557 

มส.1.5-1-7 คู่มือปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2557 
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กิจกรรมท าให้นักศึกษาเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน 
หรือปัญหาความรัก นักศึกษาควรรู้จักแบ่งเวลา สร้าง
คุณค่าให้ตนเอง  
ซึ่งการให้ค าปรึกษาในเรื่องดังกล่าวช่วยให้นักศึกษา
วางตัวได้อย่างเหมาะสม และใช้ชีวิตการเรียนได้อย่าง
มีความสุข 
(มส.1.5-1-1และมส.1.5-1-2)     

2. จัดท าฐานข้อมูลนักศึกษา เพ่ือเก็บประวัติ
นักศึกษา ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลด้านการเรียน 
ครอบครัว ที่พักอาศัยและบุคคลใกล้ชิด ที่สามารถ
ติดต่อได้เมื่อเกิดปัญหา (มส.1.5-1-3)     
      3. จัดท าช่องทางให้นักศึกษาได้เข้ามาปรึกษา
ปัญหาทั้งด้านวิชาการ แนวทางการใช้ชีวิต แจ้งข้อ
ร้องเรียน ข้อคิดเห็นต่างๆ และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาที่หลากหลาย 
เพ่ือสะดวกต่อการขอรับบริการ เช่น ตารางเวลาเข้า
พบอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละหลักสูตร, Facebook 
คณะ, Facebook หลักสูตร ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้า
ไปขอค าปรึกษาได้ทางกล่องข้อความ (มส.1.5-1-4 
และมส.1.5-1-5 )    

 นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดโครงการปฐมนิเทศ 
จัดท าคู่มือนักศึกษา เพ่ือแนะน าทางด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาที่เข้าเรียนในชั้นปีที่ 1  
(มส.1.5-1-6 และมส.1.5-1-7 )     

 2 มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการให้
ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงานทั้ง
ภายในภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านทางเว็บไซต์ ใน
ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา และ หน้า Facebook 
คณะ ได้แก่ 

   1.1 แจ้งข้อมูลการประกวดแข่งขัน ที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก เช่น การแข่งขันประกวดร้อง
เพลง ประกวดวาดภาพ  
          1.2 แจ้งข้อมูลการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
การฝึกอบรม ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เช่น 

มส. 1.5-2-1 เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์        

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

Facebook คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 1.5-2-3 ภาพถ่ายบอร์ด
ประชาสัมพันธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 1.5-2-4 แฟ้มรวบรวม
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ส่งนั กศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมชม
นิทรรศการต่าง ๆ 
           1.3 แจ้งข้อมูลแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา เช่น ข่าวการรับสมัครงาน รับ
สมัครนักศึกษาฝึกงาน 

 (มส. 1.5-2-1และมส. 1.5-2-2) 
2. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงานทั้ง

ภายในภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของคณะ ที่ชั้น 1 ของอาคาร (มส. 
1.5-2-3) 

3. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงานทั้ง
ภายในภายนอกมหาวิทยาลัย แก่ทุกหลักสูตรเพ่ือให้
ประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาในหลักสูตร Facebook 
หลักสูตร เช่น 

-หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ศาสตร์แจ้ง
ข้อมูลรับสมัคร 

 - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตแจ้งข้อมูลรับ
สมัครสอบเข้ารับราชการต ารวจชั้นประทวน 

(มส. 1.5-2-4 และมส. 1.5-2-5) 
4. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงานทั้ง

ภายในภายนอกมหาวิทยาลัย  ผ่านทางสโมสร
นักศึกษาคณะ  

นอกเหนือจากการให้ข้อมูลข้างต้นนักศึกษายัง
สามารถขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้ งเต็มเวลาและนอกเวลา
เพ่ิมเติม โดยสอบถามยัง ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านงานกิจการนักศึกษา
ของแต่ละหลักสูตร 

 

เอกสารที่ได้รับจาก
หน่วยงานภายใน
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

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

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
    1. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความ
พร้อมบัณฑิตสู่แหล่งงาน ให้แก่นักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม2557 ณ ห้องลีลาวดี 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีลักษณะกิจกรรม 
ดังนี้ 

มส. 1.5-3-1 รายงานสรุป  
โครงการปัจฉิมนิเทศและ
เตรียมความพร้อม
บัณฑิตสู่แหล่งงาน 

มส. 1.5-3-2 รายงานสรุป  
โครงการศึกษาดูงานของ
แต่ละหลักสูตร 
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         1.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท า
ประวัติส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
         1.2  แนะน าแหล่งงานที่น่าสนใจ ออกบูธ
แหล่งงาน และการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานและ
เทคนิคการตอบค าถาม โดยวิทยากรจากส านักงาน
จัดหางานจังหวัดก าแพงเพชร (มส. 1.5-3-1) 
     2.จัดโครงการศึกษาดูงานโดยแต่ละหลักสูตร
เป็นผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูล
หน่วยงานและเรียนรู้ระบบการท างานจากสถานที่ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น เช่น โครงการศึกษาดูงาน
ของหลักสูตรรัฐประศาสนสาสตร์บัณฑิต โครงการ
ศึกษาดูงานของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   
(มส. 1.5-3-2) 

 4 ประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการ
บริการในข้อ1-3 ทุกข้อไม่
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดท าแบบประเมินคุณภาพของ การบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา    การจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
     1. การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
ประเมินภายหลังสิ้นภาคเรียนที่  1/2557 โดย
สอบถามนักศึกษาที่ขอรับค าปรึกษา  
         - ในรายที่ขอค าปรึกษาเรื่องทุนการศึกษา 
พบว่า ภายหลังจากอาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าแหล่ง
ทุนการศึกษา นักศึกษาได้สมัครขอรับทุน และได้รับ
การพิจารณา ส่งผลให้นักศึกษายังคงอยู่ไม่ออก
กลางคัน 
         - ในรายที่ขอค าปรึกษาด้านการเรียน พบว่า 
ภายหลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าวิธีการเรียน 
การคิดเกรดเฉลี่ย นักศึกษาสามารถวางแผนการ
เรียนได้ และมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตร
ก าหนด 
        - ในรายที่ขอค าปรึกษาด้านปัญหาส่วนตัว 
พบว่า ภายหลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน า

มส. 1.5-4-1 รายงานสรุป  
โครงการปัจฉิมนิเทศและ
เตรียมความพร้อม
บัณฑิตสู่แหล่งงาน 
(เอกสารเดียวกับ มส. 
1.5-3-1) 

มส. 1.5-4-2 รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการ
บริการนักศึกษา 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

วิธีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมชั้น นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวได้และร่วมกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น 
       แต่นักศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า บางครั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาติดภารกิจไม่สะดวกให้นักศึกษา
เข้าพบ หรือนักศึกษาโทรติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ไม่ได้ อยากให้หลักสูตรจัดกิจกรรมโฮมรูมอย่างน้อย
เดือนละครั้ง เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักใกล้ชิดกับ
อาจารย์ทุกคนที่สอนในหลักสูตรนอกเหนือจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและสะดวกใจในการขอค าปรึกษา 
      2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษาประเมินภายหลังสิ้นภาค
เรียนที่ 1/2557 โดยการสอบถามนักศึกษา และ
ตรวจสอบจากจ านวนผู้เข้าชมในหน้า Facebook 
จ านวนนักศึกษาที่ได้งานท า ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
หรือ ตอบกลับข้อความภายหลังการแจ้งข้อมูล 
พบว่านักศึกษารับรู้ข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต
มากที่สุด  
แต่นักศึกษาอยากให้อาจารย์เพ่ิมช่องประชาสัมพันธ์
ทาง Line และการเชื่อมต่อข้อมูลหน้าเว็บไซต์คณะ
ไปยังเว็บไซต์ และหน้า Facebook หลักสูตรด้วย 
     3.การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ประเมิน 
โดยการท าแบบสอบถามภายหลังการจัดกิจกรรม 
พบว่า นักศึกษาทราบถึงวิธีการเตรียมตัวในการ
สมัครงาน ทราบข้อมูลแหล่งงานตามสายอาชีพ การ
เขียนประวัติส่วนตัวเพ่ือสมัครงานทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  
     แต่นักศึกษามีข้อเสนอแนะว่าในการจัดกิจกรรม
ครั้งต่อไป ควรจัดเสวนาโดยเชิญผู้ประกอบการจาก
สาขาต่าง ๆตัวแทนหน่วยงานรัฐ เอกชนมาพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบัณฑิตที่หน่วยงาน
ต้องการควรมีลักษณะอย่างไร 
       นอกจากนี้ภายหลังสิ้นภาคการศึกษา 2557 
คณะประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
บริการนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการโดยมีผลการประเมินเฉลี่ยรวม เท่ากับ 
3.63 ซึ่งสามารถแยกเป็นข้อ ดังนี้ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

    1. การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.66 
    2. การให้ ข้อมูลของหน่ วยงานที่ ให้ บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.60 
    3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.64  
(มส. 1.5-4-1) 

 5 น าผลการประเมินจากข้อ 
4  มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้
ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไป
ตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่าย
กิจการนักศึกษา น าผลการประเมินข้างต้นมา
ประชุม เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการให้บริการ ใน
ภาคเรียนที่ 2/2557  โดยที่ประชุมเห็นว่าควรให้
หลักสูตร และคณะ ปรับปรุงการให้บริการ ดังนี้ 
      1.ด้านการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ ให้หลักสูตร
จัดกิจกรรมโฮมรูมอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือให้
นักศึกษาได้รู้จักใกล้ชิดกับอาจารย์ทุกคนที่สอนใน
หลักสูตรนอกเหนือจากอาจารย์ที่ปรึกษาและสะดวก
ใจในการขอค าปรึกษา  (มส. 1.5-5-1) 
     2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
แ ล ะ น อ ก เว ล า แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า โด ย เ พ่ิ ม ช่ อ ง
ประชาสัมพันธ์ทาง Line และการเชื่อมต่อข้อมูล
ห น้ า เว็ บ ไซ ต์ ค ณ ะ ไป ยั ง เว็ บ ไซ ต์  แ ล ะห น้ า 
Facebook หลักสูตร (มส. 1.5-5-2) 
   3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเมื่ อส าเร็จการศึกษาแก่นั กศึกษา  วาง
แผนการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและเตรียมความ
พร้อมบัณฑิตสู่แหล่งงาน ในปีการศึกษา 2558 โดย
ก าหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมจัดท าค าขอตั้ ง
งบประมาณ และก าหนดตัวผู้รับผิดชอบโครงการ 
โด ย จั ด รู ป แ บ บ กิ จ ก ร ร ม เส ว น า โด ย เชิ ญ
ผู้ประกอบการจากสาขาต่าง ๆตัวแทนหน่วยงานรัฐ 
เอกชนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

มส. 1.5-5-1รายงานการ
ประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มส. 1.5-5-2  ภาพถ่ายหน้า 
Line คณะ 
มส. 1.5-5-3 ปกิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559   
มส. 1.5-5-4 ปฏิทินกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1/2558 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

บัณฑิตที่หน่วยงานต้องการควรมีลักษณะอย่างไร 
(มส. 1.5-5-3 ถึง มส. 1.5-5-4) 

 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการให้
ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า ดังต่อไปนี้ 
     1. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
เช่น  
        1.1 ข้อมูลการรับสมัครงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน  
        1.2 ข่าวการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ     
        1.3 ข่าวทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
ผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook คณะ  
       ซึ่งข้อมูลข้างต้นนอกจากจะปรากฏทางทาง
เว็บไซต์ คณะแล้วยังสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษาเพ่ือดูข่าวสาร
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับแหล่งงานจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ได้
ด้วย  
 (มส. 1.5-6-1และมส. 1.5-6-2) 
    2. จัดโครงการอบรมสัมมนา ให้ความรู้แก่ โดย
เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าที่สนใจ เข้ารับการอบรม เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้รวมถึงเตรียมตัวสมัครงาน ได้แก่ 
      2.1 โครงการเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ
ต ารวจชั้นประทวนส าหรับศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป  
มีศิษย์เก่าของคณะเข้าร่วมอบรมกฎหมายและ
ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่ได้ในการสอบ เช่น งานสาร
บรรณ  จริ ยธรรม  และธรรมาภิ บ าล  ความรู้
ความสามารถทั่วไป  
    โดยภายหลังการอบรม ประมาณ 1 เดือน ทาง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เปิดสมัครสอบเข้ารับ
ราชการต ารวจ และมีศิษย์เก่าที่เข้ารับการอบรม
หลายรายสนใจสมัครสอบดังกล่าวด้วย 
      (มส. 1.5-6-3) 
 

มส. 1.5-6-1เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์        

     http:// 202.29.15.30/  
(เอกสารเดียวกับ มส. 
1.5-2-1) 

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

มส. 1.5-6-3 รายงานสรุป
โครงการเตรียมตัวสอบ
เข้ารับราชการต ารวจชั้น
ประทวนส าหรับศิษย์เก่า
และบุคคลทั่วไป   
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การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

… ข้อ    

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

รายงานผลการด าเนินงาน :   ศรีสุพัฒนะกุล 
โทรศัพท์ : 089-4882081 โทรศัพท์ :  086-9318883 
E-mail :  phatchanapha@gmail.com E-mail : Aranyarath_nine@hotmail.com   

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

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

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนและ
การจัดกิจกรรม 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
กระบวนการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสร
นักศึกษาจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 
     1.จั ดประชุมคณ ะกรรมการฝ่ ายกิจการ
นักศึกษาโดยให้สโมสรนักศึกษาเข้าร่วมประชุม 
เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ ส่ งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี
การศึกษา 2557 ได้แก่  
        (1) คุณธรรม จริยธรรม 
        (2) ความรู้ 
        (3) ทักษะทางปัญญา 
        (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
         (5) ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสอดคล้องกับคุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ตที่ พึ ง
ประสงค์ของคณะ ได้แก่  มีความรู้คู่คุณธรรม 
น้อมน าความเป็นไทย ใส่ใจวิถีโลก 
     2. ก าหนดตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของ
แผนพัฒนานักศึกษา 2558 จ านวน 13 ตัวชี้วัด 
ดังต่อไปนี้  
        1. ระดับความส าเร็จในการบริหารสถาบัน
ให้เกิดอัตลักษณ์(สมศ. 16.1) 
       2. ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์(สมศ. 

มส.1.6-1-1 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ 019/2557
เรื่อง คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2557  

มส.1.6-1-2 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ 025/2557
เรื่อง แต่งตั้งสโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2557  

มส.1.6-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  

มส.1.6-1-4 แผนปฏิบัติงาน/
โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

มส.1.6-1-5 แผนพัฒนานักศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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16.2) 
        3. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนถึงเอกลักษณ์
ของสถาบัน (สมศ. 17) 
        4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบ
กลไก เครือข่ายศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
         5. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1) 
         6. ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา   
(สมศ. 2) 
         7. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
        8 . จ าน วน นั ก ศึ ก ษ าห รื อ กิ จ ก รรม ที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
       9. ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ  
      10.ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่สอบผ่าน
เกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
       11.จ านวนกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณ ฑิ ตที่ ส่ ง เส ริมผลการ เรี ยน รู้ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาครบทุกด้าน 
       12 .จ านวนกิจกรรมการพัฒ นาทั กษะ
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
       13.ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง
ระบบสวัสดิการและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
    3. น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจาณา
ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4 /2557 
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557  
    4.ในการน าไปสู่การปฏิบัติรองคณบดี ฯ จัดท า
ค าของบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
      5. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
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สโมสรนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนานักศึกษาที่วางไว้  
(มส.1.6-1-1 ถึง มส.1.6-1-1) 
 

 2 ในแผนการจัดการกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 (5) ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ต าม แ ผ น พั ฒ น านั ก ศึ ก ษ า  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มีการก าหนดให้มี
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บันฑิ ตตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ แห่ งชาติ  5 ประการ และ
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตของคณะ โดยใน
ส่วนที่คณะรับผิดชอบ  ได้แก่  

1.        1. โครงการอยู่อย่างสุขใจ ใต้ร่มพิกุล โดย
จัดกิจกรรมสานต่อความคิดสร้างจิตพิสัยที่ดี 
โค ร งก าร ไห ว้ ค รู ค ณ ะม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์  ส่งเสริมคุณลักษณะบันฑิตตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และสอดคล้อง
กับคุณลักษณะบัณฑิตของคณะด้านคุณธรรม 
ความเป็นไทย(มส.1.6-2-1และมส.1.6-2-2) 

2.        2. โครงการปฐมนิเทศ โครงการปัจฉิมนิเทศ 
ฯ ส่งเสริมคุณลักษณะบันฑิตตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ด้าน
ความรู้ และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตของ
คณะด้านความรู้ (มส.1.6-2-3 และมส.1.6-2-4) 

3.        3. โครงการเปิดโลกชุมนุม/กิจกรรมชุมนุม
ของนักศึกษาส่งเสริมคุณลักษณะบันฑิตตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ ด้านทักษะทางปัญญา และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตของคณะด้านคุณธรรม 

4. (มส.1.6-2-5 และมส.1.6-2-6) 
5.        4. กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

ส่งเสริมคุณลักษณะบันฑิตตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ด้าน
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต
ของคณะด้านคุณธรรม(มส.1.6-2-7 และมส.1.6-
2-8) 

มส.1.6-2-1 รายงานสรุป
โครงการอยู่อย่างสุขใจใต้ร่ม
พิกุล 

มส.1.6-2-2 รายงานสรุป
โครงการไหว้ครูคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ปีการศึกษา 
2557 

มส.1.6-2-3 รายงานสรุป
โครงการปฐมนิเทศ 

มส.1.6-2-4 รายงานสรุป
โครงการปัจฉิมนิเทศ 

ม ส .1.6-2-5 ร า ย ง า น ส รุ ป
โครงการเปิดโลกชุมนุม 

ม ส .1.6-2-6 ร า ย ง า น ส รุ ป
กิ จ ก ร ร ม ชุ ม นุ ม ข อ ง
นักศึกษา 

ม ส .1.6-2-7 ร า ย ง า น ส รุ ป
กิ จ ก ร รม เลื อ ก ตั้ งน าย ก
สโมสรนักศึกษา  

ม ส .1.6-2-8 ร า ย ง า น ส รุ ป
กิจกรรมเข้าค่ายอาสาพัฒนา 

ม ส .1.6-2-9 ร า ย ง า น ส รุ ป
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์
แก่นักศึกษา 

มส.1.6-2-9 ตารางสรุปกิจกรรม
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติและคุณลักษณะ
บัณฑิตของหลักสูตร 



96 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

     5.กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา
ส่งเสริมคุณลักษณะบันฑิตตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ด้าน
ทักษะวิเคราะห์ เชิงตัวเลข และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตของคณะด้านใส่ใจวิถีโลก(มส.
1.6-2-9) 
    นอกจากนี้ ยั งมีกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
หลักสู ตรที่ ส่ งเสริมคุณ ลักษณ ะบัณ ฑิตตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติและคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร 
(มส.1.6-2-10) 

 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา 
 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัด
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
      1. ร่วมกับส านักประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยและกองพัฒนานักศึกษา จัด
กิจกรรมเพ่ือให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภายใต้ชื่อโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภ าย ในม ห าวิท ยาลั ย ในกั บ นั ก ศึ กษ า โดย
กระบวนการจัดการความรู้ (QA.KM.) ประจ าปี
การศึกษา 2557 
(มส.1.6-3-1) 
        2 นักศึกษาน าเอาความรู้ที่ได้รับมาข้างต้น 
จัดกิจกรรมเปิดโลกชุมนุม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
เป็นกิจกรรมที่ ให้นักศึกษาแต่ละหลักสูตรได้
น าเสนอกิจกรรมชุมนุมของตนเอง หาสมาชิก วาง
แผนการด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ
ชุมนุม ด าเนินกิจกรรม ประเมินผลภายหลังจัด
กิจกรรมเพ่ือน าเอาผลที่ ได้มาปรับปรุงการ
ด า เนิ น การของชุ มนุ ม ตน เองใน ครั้ งต่ อ ไป          
ซึ่งกิจกรรมชุมนุมนั้นเป็นกิจกรรมบังคับของคณะ
ที่ นั ก ศึ ก ษ าทุ ก ค น ต้ อ ง เข้ า ไป มี ส่ ว น ร่ ว ม         
(มส.1.6-3-2 และ มส.1.6-3-3) 
      นอกจากนี้คณะยังได้สอดแทรกความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมระหว่างเรียน 

 มส.1.6-3-1 รายงานสรุป
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยในกับนักศึกษา 
โดยกระบวนการจัดการ
ความรู้ (QA.KM.) ประจ าปี
การศึกษา 2557 

ม ส .1.6-3-2 ร า ย ง า น ส รุ ป
โค รงก าร เปิ ด โล กชุ มนุ ม 
(เอกสารเดียวกับ มส.1.6-2-
4) 

ม ส .1.6-3-3 ร า ย ง า น ส รุ ป
กิจกรรมชุมนุมของนักศึกษา
(เอกสารเดียวกับ 1.6-2-5) 
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ในคราที่คณะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศอีกด้วย 

 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มี
การประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน า 
ผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานครั้งต่อไป 

    ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมผู้รับผิดชอบได้
ด า เนิ น ก ารป ระ เมิ น ผ ล ค ว าม ส า เร็ จ ต าม
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม 
พบว่าทุกกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

6.      1. โครงการอยู่อย่างสุขใจ ใต้ร่มพิกุล โดยจัด
กิจกรรมสานต่อความคิดสร้างจิตพิสัยที่ดี พบว่า
นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ใช้เวลาว่างให้เกิดพระโยชน์ เกิด
จิตพิสัยที่ดี  น าหลักค าสอนมาประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน  

7.      2.โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ นักศึกษา พบว่า นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทย ระลึก
ถึงพระคุณครู   

8.      3.โครงการปฐมนิเทศ  พบว่า นักศึกษาได้
รับทราบแนวทางการเรี ยน  การใช้ ชี วิ ต ใน
มหาวิท ยาลั ย ได้ อย่ าง เหม าะสม  รับ ท ราบ
กฎระเบียบการเป็นนักศึกษาที่ดี  เตรียมความ
พร้อมด้านการเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
    4. โครงการปัจฉิมนิเทศ ฯ พบว่า นักศึกษา
ทราบถึงวิธีการเตรียมตัวในการสมัครงาน ทราบ
ข้อมูลแหล่งงานตามสายอาชีพ การเขียนประวัติ
ส่วนตัวเพ่ือสมัครงานทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

9.      5.โครงการเปิดโลกชุมนุม พบว่า นักศึกษาได้
แนวทางการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA    

10.      6. กิจกรรมชุมนุม  ออกค่ายอาสาพัฒนา 
พบว่า นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และความรับผิดชอบต่อสังคม 

11.       7. กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
พบว่า นักศึกษาได้เรียนบทบาทหน้าที่ของตนที่มี
ต่อสังคม หลักการประชาธิปไตย  
     8.กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา 
พบว่า นักศึกษาเกิดทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มส.1.6-4-1 รายงานสรุป
โครงการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  

    (เอกสารเดียวกับมส.1.6-2-1 
ถึง มส.1.6-2-1) 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

(มส.1.6-4-1) 
 
 

 5 ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาการศึกษา 

     คณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 พบว่า ใน
ปีการศึกษา 2557 คณะมีตัวบ่งชี้ที่ต้องด าเนินการ
ทั้งหมด 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งคณะได้ด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ โดยได้น าเสนอรายงานผล
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 4 
กันยายน 2558 (มส.1.6-5-1) 

มส.1.6-5-1 รายงานการ
ประเมินผลแผนพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 6 น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

  คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาน าผลที่ ได้จากการประเมินกิจกรรม
รวมทั้ งข้ อ เสนอแนะ  และผลการประ เมิ น
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
นักศึกษา ปีงบประมาณ 2558 มาประชุมร่วมกัน
เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษาประจ าปี
งบประมาณ 2559 และปรับปรุงการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี
การศึกษา 2558  (มส.1.6-6-1) 

มส.1.6-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  

 

 
การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

… ข้อ    

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

รายงานผลการด าเนินงาน :   ศรีสุพัฒนะกุล 
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โทรศัพท์ : 089-4882081 โทรศัพท์ :  086-9318883 
E-mail :  phatchanapha@gmail.com E-mail : Aranyarath_nine@hotmail.com   

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

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

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

     คณ ะมี ระบ บ แ ละกล ไก สนั บ สนุ น ด้ าน
สารสนเทศ เพ่ืองานวิจัยของคณาจารย์ โดยปี
การศึกษาที่ผ่านมา คณะได้ใช้สารสนเทศร่วมกับ
ส ถ า บั น วิ จั ย  เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://research.kpru.ac.th/ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
ข้อมูลประชาสัมพันธ์แหล่งทุน  วารสารงานวิจัย  
เช่น วารสารสักทอง และวารสารพิกุลของคณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
www.huso.kpru.ac.th ร ว ม ถึ ง แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล
ค้นคว้าทางด้านวิจัยโดยใช้สารสนเทศร่วมกับ
ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
http://arit.kpru.ac.th/arit/index.php  

 

มส. 2.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

มส. 2.1-1-2 หน้าเว็บไซต์
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

มส. 2.1-1-3 หน้าเว็บไซต์
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา (หน้าเอกสาร
ระเบียบ/ค าสั่งต่างๆ) 

มส. 2.1-1-4 หน้าเว็บไซต์
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา (ข่าวสาร/ทุน
วิจัยภายนอก/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง) 

 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
  -ห้องปฏิบัติการหรือห้อง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
  -ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ

     ในปีการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีสิ่งสนับสนุนด้านงานและงาน
สร้างสรรค ์

1. คณะได้จัดห้องวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือ
สนับสนุนให้นักวิจัยจัดท าผลงาน และศูนย์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS   

2. คณะได้จัดเครื่องมือ คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
ห้อง เพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อท างานวิจัย  

มส. 2.1-2-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงาน  

    -ศูนย์สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์,  

    -ศูนย์พัฒนาความรู้
ด้านกฎหมาย 
การเมืองการปกครอง 
และการวิจัยทางสังคม 

    - ห้องสมุดคณะและ
กฎหมาย 

มส. 2.1-2-2 เอกสาร
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

งานสร้างสรรค ์
  -สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
  -กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจัยหรืงานสร้างสรรค์ 
เช่น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor) 

3. คณะได้จัดแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านงานวิจัย 
ประเภทหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ และวารสาร ณ 
ห้องสมุดกฎหมายและห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

     ทั้ งนี้  สิ่ งสนับสนุนการผลิตงานสร้างสรรค์ 
คณะได้จัดห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย 

1. ห้องปฏิบัติการดนตรี จ านวน 1 ห้อง 
2. ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ จ านวน 1 ห้อง 
3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 1 ห้อง 
4. ห้ อ งจั ด แ ส ด งสิ น ค้ า แ ล ะ จ า ห น่ า ย

ผลิตภัณฑ์  เพ่ือเผยแพร่และจัดแสดง
นิทรรศการผลงานเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 
1 ห้อง  

     คณะได้จัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา รวม
จ านวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 

1. คณะได้จัดสัมมนาทางวิชาการ โดย
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ในโครงการ 
“สวัสดิการ และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้าและความยากจน ใน
บริบทของอาเซียน” ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก ประกอบด้วย  

- ศ.ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์  
- รศ.ดร.พัชรินทร์  สิรสุนทร  
- Professor Dr. Robert Doyle 

2. คณะได้จัดนิทรรศการ โดยโปรแกรมวิชา
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ในชื่องาน 
“มรดกโลก ค.ศ. 1991 : มรดกไทย พ.ศ. 
2534 สิ่งล้ าค่าทางวัฒนธรรมของคนทั่ว
โลก” โดย ณ มรภ.ก าแพงเพชร วันที่ 24-
27 ธันวาคม 2557”  
 

 

เดียวกับ มส. 2.1-2-5 
ค าสั่งแต่งตั้ง (งานศูนย์
คอมพิวเตอร์) 

มส. 2.1-2-3 หน้าเว็บไซต์
คณะ 

มส. 2.1-2-4 โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 (พัฒนาระบบ
และกลไกการบริหาร
งานวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มส. 2.1-2-5 แบบส ารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการสารสนเทศ
ของคณะ  
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 3. 
 

 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดสรร
ทุนอุดหนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ให้กับนักวิจัย
ของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวนเงิน 
93,000 บาท ดังนี้ 

- อุดหนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ วิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ห รื อ จ ากสภ าพ ปั ญ ห าขอ งสั งค ม เพ่ื อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม จ านวน 3ทุน ๆ ละ 20,000 บาท 
เป็นเงิน 60,000 บาท 

- ทุนอุดหนุนการท าวิจัยในชั้นเรียน จ านวน 
2 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 
บาท 

- ทุนอุดหนุนการท าเอกสารประกอบการ
สอน / เอกสารค าสอน / ต ารา / หนังสือ 
จ านวน 3 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 
15,000 บาท 

- เงินทุน อุดหนุนการตี พิมพ์  / เผยแพร่
งานวิจัย / งานสร้างสรรค์ / บทความ
วิชาการ อย่างน้อย  6  เรื่อง จ านวน 
12,000 บาท 
   

      บุ ค ล าก รขอ งค ณ ะม นุ ษ ยศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ได้รับสนับสนุนงบประมาณด้าน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 2 แหล่ง
ทุน  

1. งบประมาณ แผ่นดิน  ประจ าปี  2557 
จ านวนเงิน 647,020 บาท จ านวน 5 ทุน 
ประกอบด้วย 
1.1 อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม  จ านวน 

2 ทุน แบ่งเป็น จ านวนเงิน 200,000 
บาท และจ านวนเงิน 72,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 272,000 บาท 

1.2 อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี  จ านวน 

มส. 2.1-3-1 โครงการ 
ทุนอุดหนุนบุคลากร
ผลิตผลงานวิจัย 
นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ และ
ผลงานวิชาการอ่ืน ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

มส. 2.1-3-2 ประกาศว่า
ด้วยแนวปฏิบัติในการ
ขอรับทุนอุดหนุนวิจัย 
งานสร้างสรรค์ และ
ผลงานวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน ประจ าปี
งบประมาณ 2557 

มส. 2.1-3-3  การส่ง
ข้อเสนอวิจัยเพ่ือขอรับ
ทุนอุดหนุนงานวิจัย 
นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์                        
สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

มส. 2.1-3-4 บันทึกความ
แจ้งขยายเวลาส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

มส. 2.1-3-5 โครงการ
ทุนอุดหนุนบุคลากร
ผลิตผลงานวิจัย 
นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ และ
ผลงานวิชาการอ่ืน ๆ
ประจ าปีงบประมาณ 
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200,000 บาท 
1.3 อาจารย์ ว าสน า  อาจส าลิ ก รณ์ 

จ านวน 72,000 บาท 
2. งบบ ารุงการศึกษา (บก.ศ.) ประจ าปี 2557 

จ านวน 11 ทุน เป็น เงินจ านวนทั้ งสิ้น 
210,950 บาท ประกอบด้วย 
2.1 ผศ.ดร.นิศากร  ประคองชาติ จ านวน 

11,500 บาท 
2.2 อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม จ านวน 

40,000 บาท 
2.3 ผศ.ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์  จ านวน 

21,450 บาท 
2.4 รศ.มัย  ตะติยะ จ านวน 96,000 

บาท 
2.5 อาจารย์จ าเนียนน้อย  สิงหะรักษ์  

จ านวน 6,000 บาท 
2.6 อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม จ านวน 

6,000 บาท 
2.7 อาจารย์ณั ฐพล  บ้ าน ไร่  จ านวน 

6,000 บาท 
2.8 อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี  จ านวน 

6,000 บาท  
2.9 อ าจ าร ย์ ช าลิ ส า   สิ ริ ธ ร รม เก ตุ  

จ านวน 6,000 บาท  
2.10  อ าจ าร ย์ อิ ส ส ร าพ ร   อ่ อ น บุ ญ  

จ านวน 6,000 บาท 
2.11  อาจารย์ อิฎฐารมณ์   มิตสุ วรรณ 

สิงหรา จ านวน 6,000 บาท 
3. งบประมาณแผ่นดินเพ่ิมเติม ประจ าปี 

2557 จ านวน 10 ทุนๆ ละ 25,000 บาท 
รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 250,000 บาท 
ประกอบด้วย 
3.1 อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ  
3.2 อาจารย์จ าเนียนน้อย  สิงหะรักษ์ 
3.3 อาจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด 
3.4 อาจารย์สายพิณ พิกุลทอง กูรุง 
3.5 ผศ.ประพิมพร  โกศิยะกุล 

2558 
มส. 2.1-3-6 ประกาศ

รายชื่อผู้ได้รับ
ทุนอุดหนุนท างานวิจัย  
งานสร้างสรรค์  และ
ผลงานวิชาการอ่ืน ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558 

มส. 2.1-3-7 ผลการ
พิจารณาทุนอุดหนุน
การจัดท านวัตกรรม
การเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

มส. 2.1-3-8 ผลการ
พิจารณาทุนอุดหนุน
การจัดท านวัตกรรม
การเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2558 
(เพ่ิมเติม 3 เรื่อง) 

มส. 2.1-3-9 ตารางสรุป
งบวิจัยที่ได้รับ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ประจ าปี
งบประมาณ 2557        
( 1 ตุลาคม 2556 – 
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3.6 อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ 
3.7 อาจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต 
3.8 อาจารย์ อิฎฐารมณ์   มิ ตสุ วรรณ 

สิงหรา 
3.9 ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา 
3.10  อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ  

4. งบบ ารุงการศึกษา (ทุนอุดหนุนท างาน
วิ จั ย / ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ )  ข อ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 
2557 จ านวน 2 ทุนๆ ละ 20,000 บาท 
ประกอบด้วย 
4.1 อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม 
4.2 อาจารย์ชาลิสา  สิริธรรมเกตุ 

5. ทุนอุดหนุนวิจัยในชั้นเรียน (ทุนอุดหนุน
ท างานวิจัย/งานสร้างสรรค์) ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  จาก
งบประมาณ บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ 
2557 จ านวน 5 ทุนๆ ละ 3,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท ประกอบด้วย 
5.1 อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ 
5.2 อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี 
5.3 อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ 
5.4 อาจารย์วิจิตร  ศิริรัตน์ 
5.5 อาจารย์ธีระพล  วรปรีชาพันธุ์ 

6. งบประมาณของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ  
2557 จ านวน 2 เรื่อง จ านวนทั้ งสิ้ น 
18,000 บาท ประกอบด้วย 
6.1 รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ จ านวน 

8,000 บาท 
6.2 ผศ.ประพิมพร  โกศิยะกุล จ านวน 

10,000 บาท 
7. งบประมาณของส านักงานงานการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) จ านวน 1 เรื่อง เป็นเงิน 
750,000 บาท นักวิจัย  อาจารย์วัลลภ     
ทองอ่อน 

30  กันยายน  2557) 

 มส. 2.1-3-10  ตาราง
รายชื่อคณาจารย์ที่
ได้รับอนุมัติ
ทุนอุดหนุนวิจัย จาก
งบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

มส. 2.1-3-11  สัญญาการ
รับทุนอุดหนุนวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ม ส . 2 .1 -3 -12 บั น ทึ ก
ข้ อ ค ว า ม ติ ด ต า ม
ความก้ า วห น้ าก าร
จั ด ท า ผ ล ง า น วิ จั ย 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
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8. งบประมาณของส านักงาน สสส. จ านวน 3 
เรื่องๆ ละ 150,000 บาท รวมทั้ งสิ้ น 
450,000 บาท 
8.1 อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม 
8.2 อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม 
8.3 อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ 

      9 .  โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ รับบ ริการ  ตามมิ ติ ที่  2  ด้ านคุณ ภาพการ
ให้ บ ริการขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 คณะมนุษยศาสตร์
แ ล ะสั ง ค ม ศ าส ต ร์  ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ
ก าแพงเพชร จ านวน 11 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
214,368.92 บาท ประกอบด้วย 
        9.1 รศ.ดร.ศรัณย์  วงศ์ค าจันทร์ และคณะ 
จ านวน 15,000 บาท 
        9.2 อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ และคณะ 
จ านวน  36,000 บาท 
        9.3 อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน และคณะ 
จ านวน 17,500 บาท 
       9.4  อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ และคณะ 
จ านวน 30,000 บาท 
      9.5  ดร.พิษณุ  บุญนิยม  และคณะ จ านวน 
37,000 บาท 
       9.6 อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ และคณะ 
จ านวน 13,333.20 บาท 
       9 .7  อาจารย์ ธวชินี   ลาลิน  และคณ ะ 
จ านวน 15,000 บาท 
       9.8  อาจารย์อภิชาติ   บวบขม และคณะ 
จ านวน 18,000 บาท 
       9.9  อาจารย์ณั ฐพล  บ้านไร่ และคณะ 
จ านวน 20,000 บาท 
      9.10  อาจารย์สมลักษณ์ วิริยจารี และคณะ 
จ านวน 24,750 บาท 
      9.11  รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ และคณะ 
จ านวน 4,285.72 บาท 

 4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือ             ส าหรับเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย มส. 2.1-4-1 โครงการ
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สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

หรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการ การตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ คณะฯ มีโครงการ
งบประมาณสนับสนุนรายการดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง  
โดยในปีการศึกษา 2557 คณะฯ ได้ด าเนินงานตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

4.1 คณะฯ ได้จัดท าค าโครงการงบประมาณ
ส าหรับเป็นงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

4.2 คณะฯ ได้จัดท าระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการในการจัดสรรเงินสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติประจ าปีงบประมาณ 2557 และได้มี
การปรับปรุงระเบียบฯ ขึ้น ในปีงบประมาณ 2558 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนวิจัยประจ าปีงบประมาณ 
2558 ของคณะฯ และสอดคล้องกับเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ สกอ. 
      4.3 คณะได้จัดท าประกาศรับข้อเสนอเพ่ือ
ขอรับทุนอุดหนุนประเภทต่างๆ แจ้งแก่คณาจารย์
และบุคลากรภายในคณะทราบ 
   
       ส าหรับโครงการงบประมาณส าหรับเป็นเงิน
สนั บสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2557 เป็นเงินทั้ งสิ้น 54,000 บาท
ประกอบด้วย 
         - ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์/บทความวิชาการ จ านวน 12,000 
บาท  
         - ทุนอุดหนุนการเขียนและตรวจบทความ
ลงวารสารพิกุลฯ จ านวน 42,000 บาท (ให้ทุน
บุคลากรในคณะส าหรับการเขียนบทความ เรื่อง
ละ 1,000 บาท และค่าตรวจบทความ เรื่องละ 
1,000 บาท)   
       ส าหรับโครงการงบประมาณส าหรับเป็นเงิน
สนั บสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจ าปี

ทุนอุดหนุนผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ผลงานวิจัย/
นวัตกรรม /งาน
สร้างสรรค์/บทความ
วิชาการ/ การจด
สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

มส. 2.1-4-2 โครงการ
พัฒนาวารสารวิชาการ 
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งบ ป ระม าณ  2558 เป็ น เงิ น ทั้ งสิ้ น  56,400 
ประกอบด้วย 
      - ทุ น อุดหนุนผลงานที่ ได้ รับการตี พิ ม พ์
เผยแพร่ ผลงานวิจัย/นวัตกรรม /งานสร้างสรรค์/
บทความวิชาการ/ การจดสิทธิบั ตรหรืออนุ
สิทธิบัตรงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
จ านวน 13,000 บาท (โดยแยกออกเป็น  1) 
ทุนอุดหนุนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือ
ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 2) ทุนอุดหนุน
ก ารน า เส น อ ผ ล งาน ใน เวที ร ะ ดั บ ช าติ  3) 
ทุน อุดหนุนการน าเสนอผลงานในเวที ระดับ
นานาชาติ 
       ทั้งนี้ คณาจารย์ที่ต้องการของบสนับสนุน
การเดินทาง ค่าลงทะเบียน ส าหรับการน าเสนอ
ผลงาน สามารถขอรับงบประมาณเพ่ิมเติมได้จาก
งบพัฒนาบุคลากรของคณะฯ หรืองบประมาณ
สนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  
      - ทุนอุดหนุนการเขียนและตรวจบทความลง
วารสารพิกุลฯ จ านวน 43,400 บาท (ให้ทุน
บุคลากรในคณะส าหรับการเขียนบทความ เรื่อง
ละ 1,000 บาท และค่าตรวจบทความ เรื่องละ 
1,100 บาท และค่าตรวจบทคัดย่อจ านวน เรื่องละ 
400 บาท)   
 

ทั้งนี้ รวมงบประมาณที่คณะฯ จัดสรรให้
บุคลากรเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
ในปี การศึกษา 2557 (ปี งบประมาณ  พ .ศ . 
2557-2558) เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 110,400 
บาท (มส. 2.1-4-1) 

4.4 เมื่อคณะฯ ได้ประกาศรายเกณฑ์การ
ขอรับทุนอุดหนุนดังกล่าวแล้ว ผู้ขอรับทุนสามารถ
ขอรับทุนอุดหนุนได้ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
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- ผู้ขอรับทุนอุดหนุนรับทราบระเบียบและ
เกณฑ์การขอทุนที่ออกโดยคณะฯ  

- ผู้ขอรับทุนอุดหนุน น าหลักฐานต่างๆมายื่น
ประกอบการเบิ ก เงินทุน อุดหนุน  อาทิ 
ผลงานการตีพิมพ์ ฉบับสมบูรณ์  ที่มีชื่อผู้
ขอรับทุนอยู่ในวารสาร หนังสือตอบรับการ
ตีพิมพ์  ใบเสร็จค่าลงทะเบียนการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ หรือใบประกาศนียบัตรที่
รับรองว่าได้น าเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่
จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก   

  4.5 คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูล
ส าหรับการเผยแพร่ฯ และตีพิมพ์รวมถึงการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ อย่างสม่ าเสมอ โดย
คณะฯ ได้ด าเนินการดังนี้ 

-   ท าบันทึกข้อความแจ้งประธานโปรแกรม
วิ ช า  ใน ก ร ณี เป็ น ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใน
มหาวิทยาลัย 

-   คณ ะฯ ท าหนั งสือ เวียนแจ้ งประธาน
โปรแกรมวิชา ในกรณีเป็นหน่วยงานภายนอก 

-   คณะฯ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เกี่ยวกับ
การเผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บไซต์  และ
Facebook ของคณะฯ ให้คณาจารย์ได้รับ
ทราบอย่างต่อเนื่อง 

4.6 คณะฯ ได้สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการ
อบรมการพัฒนาศักยภาพส าหรับการเขียน
บทความ อาทิ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการ
เขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ กับสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึง
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ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 
เพ่ือศึกษาดูงานโดยเบื้องต้น โดยคณะมีงบพัฒนา
บุคลากร ในการศึกษาดูงานและเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการ คนละไม่น้อยกว่า 3,000 บาท 
(มส. 2.1-4-2) 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ดีเด่น 

ในปีการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ได้ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย ตลอดจนมีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น ดังนี้ 

5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
โดยคัดเลือกคณาจารย์จากทุกโปรแกรมวิชา เพ่ือ
เป็นตัวแทนและประสานงานด้านงานวิจัยของ
โปรแกรมวิชา รวมทั้งเพ่ือร่วมแก้ปัญหา และหา
แนวทางด าเนินงานร่วมกัน  (มส. 2.1-5-1, มส. 
2.1-5-2)   

5.2 ส ารวจผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่
มีการเผยแพร่โดยเบื้องต้น รวมทั้งส ารวจโปรแกรม
วิชาที่มีนักวิจัยน้อย และผลงานวิชาการน้อย เพ่ือ
หาแนวทางผลักดันในมีการท าวิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
       5.3 ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม 
สัมมนา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย
ให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น โดยในแต่ละครั้งที่มีการจัดอบรม
สัมมนาด้านวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ ดังนี้  
       - ส าหรับการจัดอบรม สัมมนา โดยคณะฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน คณะฯ 
จะจัดท าบันทึกข้อความแจ้งหรือหนังสือเวียนแจ้ง
ขอให้ประธานโปรแกรมวิชาจัดส่งรายชื่ออาจารย์ใน
โปรแกรมเข้าร่วมอบรม  
       - คณะ ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม สัมมนา
ผ่านสื่อมีเดีย อาทิ เว็บไซต์คณะ Facebook คณะ 
ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วที่อาจารย์ส่วน
ใหญ่จะได้รับทราบข่าวสารและข้อมูลพร้อมทั้งจะ
แนบไฟล์เอกสารและติดป้ายเว็บไซต์ผู้จัดอบรม

มส. 2.1-5-1  ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารงานการ
สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

 มส. 2.1-5-2  ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

มส. 2.1-5-3 Facebook
คณะ, HUSO NEWS   

มส. 2.1-5-4 บันทึก
ข้อความขอจัดส่ง
รายชื่อนักวิจัยดีเด่น
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
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สัมมนาส าหรับเชื่อมโยงได้ง่ายยิ่งขึ้น (มส. 2.1-5-
3) 

5.4 ด้านการสร้างขวัญก าลังใจละการยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัย คณะฯ ด าเนินงานดังนี้ 

- คณะสร้างแรงจูงใจยกย่องเชิดชูเกียรติโดย
พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนให้กับคณาจารย์ที่มี
ผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ
หรือนานาชาติ และวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI ก่อนเป็นอันดับแรก 

- คณะฯ จะพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยของ
คณะฯ ให้กับนักวิจัยหน้าใหม่หรือบุคลากรยังไม่
เคยด าเนินงานวิจัยก่อน เพ่ือเป็นการสนับสนุน
และให้ก าลังใจในการท าวิจัย 

- คณะฯ ท าการคัดเลือกบุคลากรของคณะ
เพ่ื อ เสน อ ให้ รั บ รางวั ล นั ก วิ จั ย ดี เด่ น ระดั บ
มหาวิทยาลัย ในงานนิทรรศการราชภัฏวิชาการ 
ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ .. มกราคม 2558 โดยอาจารย์
ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ได้แก่ อ.สุภาสพงษ์  รู้
ท านอง อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ รวมถึงเมื่อมีการประกาศให้รางวัล ยก
ย่องนักวิจัย คณะฯ ก็จะด าเนินงานประสานงาน
และพิจารณานักวิจัยในคณะฯ ที่มีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนท้องถิ่น และท าการจัดส่งรายชื่อเพ่ือเข้ารับ
การคัดเลือก อาทิ การยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย
ดีเด่น ที่จัดขึ้นโดย สกอ. (มส. 2.1-5-4) 

ส าหรับการด าเนิ นงานดั งกล่ าวข้ างต้น 
คณะฯ ได้ท าการคัดเลือก โดยคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นของคณะฯ  

 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรือสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

      ในปี งบประมาณ  2557  ที่ ผ่ านมาคณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีระบบและกลไก
เพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
       ด้านการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์ 
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1. การคุ้ ม ค รอ งสิ ท ธิ ข อ งงาน วิ จั ย ห รื อ
สร้างสรรค์ คณะ ได้มีส่วนร่วมกับสถาบันวิจัยฯ 
โดยมีอาจารย์     สุชิน  รอดก าเหนิด, อาจารย์
สายพิณ พิกุลทอง กูรุง และอาจารย์ปาริชาติ 
สายจันดี  ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตามค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ 1878/2556 
ล งวั น ที่  3  ตุ ล า ค ม  2 5 5 6  เรื่ อ ง  แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการส่ งเสริมการด าเนินงานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

2. คณะร่วมกับสถาบันวิจัยฯ ในการจัดการ
ประชุมเพ่ือน าผลงานเข้าจดข้อมูลลิขสิทธิ์ /
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

3. คณะร่วมกับสถาบันวิจัยฯ ในการตรวจร่าง
ค าขอแจ้ งจดข้อมู ลลิ ขสิ ท ธิ์  ของคณ ะและ
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
ผลงานด าเนินการที่ ได้ รับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
จ านวน 2 ผลงาน ประกอบด้วย 

1. งานวิจัย “ทุนทางสังคมกับการจัดการขยะ
มูลฝอย แบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร” จัด เป็นผลงาน ประเภทงาน 
วรรณกรรม 

2. ง าน วิ จั ย  “ ชุ ด สื่ อ ส่ ง เส ริ ม ก า ร อ่ า น
ภาษาอังกฤษ เรื่อง สถานที่ ท่ องเที่ ยวเมือง
ก าแพงเพชร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น เขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร
เขตท่ี 1” ประเภทงาน วรรณกรรม 

 
       ด้านการน าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. หนังสือรับรองการท างานผลงานไปใช้
ประโยชน์ จากหน่วยงาน องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบ่อค า อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร วิจัย เรื่อง 
“กระบวนการพัฒนาสื่อกระจายเสียง หมู่บ้าน
เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า กรณีศึกษา : ชุมชน
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

กลุ่มผู้ ใช้น้ า ฝายหนองปิ้งไก่ จ.ก าแพงเพชร” 
นักวิจัย อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน 

2. หนังสือรับรองการท างานผลงานไปใช้
ประโยชน์ จากหน่วยงาน เทศบาลต าบลบ้าน
พราน อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร วิจัยเรื่อง 
“การประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการ
เทศบาลต าบลบ้านพราน อ.พรานกระต่าย จ.
ก าแพงเพชร” นักวิจัย อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ 
และคณะ  

3. หนังสือรับรองการท างานผลงานไปใช้
ประโยชน์ จากหน่วยงานส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดก าแพงเพชร วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานยุติธรรม
ชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาล
เมืองก าแพงเพชร” นักวิจัย อาจารย์สุชิน  รอด
ก าเหนิด  

4. หนังสือรับรองการท างานผลงานไปใช้
ประโยชน์ จากหน่วยงาน โรงเรียนบางมูลนากภูมิ
วิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร วิจัย เรื่อง 
“ความสัมพันธ์ ของวัฒนธรรมองค์กรกับระดับ
ความสุขของบุคลากรในสถานศึกษา จ.พิจิตร” 
นักวิจัย อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม และคณะ 

 
 
การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

… ข้อ    

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
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ผู้ก ากับดูแล  
ตัวบ่งชี้ :  

ดร.วิชุรา วินัยธรรม ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงานผล
การด าเนินงาน:  

ดร.พิษณุ  บุญนิยม  
อ.สุภาสพงษ์  รู้ท านอง 
อ.ตรรกพร  สุขเกษม 
อ.อิสสราพร  อ่อนบุญ 

โทรศัพท์ : 089-7072721 โทรศัพท์ : 089-7072721 
E-mail : similan77@gmail.com E-mail : IS-MK@hotmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  คณะฯ มีงบประมาณในการสนับสนุนการท าวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องทุกปี 
ทั้งงบประมาณที่จัดสรรขึ้นในคณะฯ งบประมาณจากมหาวิทยาลัย และงบประมาณภายนอกอย่างเพียงพอให้
คณาจารย์ได้ด าเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะฯ ยังขาดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานวิจัย จึงท าให้ขาดฐานข้อมูลด้าน
งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ในคณะ โดยในปีการศึกษา 2558 คณะฯ จะได้จัดท า
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานวิจัยขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดท าค าของบประมาณ และ
จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานวิจัย 

2. นักวิจัยหน้าใหม่ของคณะยังมีน้อย เนื่องจากยังขาดแรงจูงใจและทักษะในการท างานวิจัย จึงท า
ให้คณะฯ มีแต่ผลงานวิจัยของนักวิจัยเดิมเป็นส่วนมาก โดยในปีการศึกษาหน้า คณะฯ จะขอความร่วมมือ
โปรแกรมวิชาในการจัดท างานวิจัยอย่างน้อย 1 โปรแกรม 1 งานวิจัย โดยขอให้เริ่มจากการท างานวิจัยในชั้น
เรียนก่อน 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

คณะฯ มีแผนการจัดการความรู้ที่ดี 2 เรื่อง ได้แก่ การจัดการความรู้ เรื่อง การบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอน และนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน ซึ่งจากการจัดท าโครงการทั้ง 2 โครงการ คณะฯ มี
ผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น โดยได้หัวข้อวิจัยที่บูรณาการเรียนการสอนจากทุกโปรแกรมวิชา และนวัตกรรมส่งเสริม
การเรียนการสอนจากเกือบทุกโปรแกรมวิชา 
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องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงจ านวนเงนิต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  
 
 
ผลการด าเนินงาน 

โดยค านวณตามสูตร ได้ดังนี้ 

 1. ค านวณจ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ไมน่ับรวมวิจัย อบต.) 
 
 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ  =    
    (รวม วิจัย อบต.) 
 
 

     ไมน่ับรวมวิจัย อบต.  =  
𝟐,𝟑𝟖𝟎,𝟗𝟕𝟎

𝟖𝟐
  

  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   =   29,036.22  บาท 

 2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

 คะแนนที่ได้ = 

     

  สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  = 
𝟐𝟗,𝟎𝟑𝟔.𝟐𝟐

𝟐𝟓,𝟎𝟎𝟎
 x 5 

=  5.81  คะแนน 

= 5 คะแนน  

หลักฐาน  

  มส. 2.2-0-1 ตารางสรุปจ านวนเงินที่สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

X 5 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ  จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 



115 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย (,
) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

25,000 บาท/คน    จ านวนเงิน  29,036.22  บาท/คน 5 คะแนน  ร้อยละ 25,000 
บาท/คน    

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ .... จ านวนเงิน  .............บาท/คน .... คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 

ผู้ก ากับดูแล  
ตัวบ่งชี ้:  

ดร.วิชุรา วินัยธรรม ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการด าเนินงาน:  

ดร.พิษณุ  บุญนิยม  
อ.สุภาสพงษ์  รู้ท านอง 
อ.อิสสราพร  อ่อนบุญ 

โทรศัพท์ : 089-7072721 โทรศัพท์ : 089-7072721 
E-mail : similan77@gmail.com E-mail : IS-MK@hotmail.com 

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

   
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจ้าและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
 

 
ผลการด าเนินงาน 

 1. ค้านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้า และนักวิจัย
ตามสูตร 
 
 
 
     

    ร้อยละ  =  
7.00

92
 x 100          

       = 7.61       

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค้านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

  

   

 

 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      = 
7.61

20
 x 5        

     = 1.90  คะแนน     

หลักฐาน  

  มส. 2.3-0-1 ตารางสรุปรายจ้านวนการตีพิมพ์บทความวิจัย/วิชาการ ของคณาจารย์คณะมนุษย์ฯ ประจ้าปี 
พ.ศ. 2557   

 

 

ผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าและนกัวิจัย 

จ้านวนอาจารย์ประจ้าและนักวิจยัทั งหมด 
X 100 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าและนักวิจัย 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าและนักวิจัยที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

X 5 
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การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย (,
) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

ร้อยละ 10    ร้อยละ 7.61 1.90 คะแนน   ร้อยละ 11 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ .... ร้อยละ……………… .... คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแล   
ตัวบ่งชี้ : 

ดร.วิชุรา  วินัยธรรม 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการด าเนินงาน:  

ดร.พิษณุ  บุญนิยม 
อ.อิสสราพร  อ่อนบุญ  
อ.วาสนา  อาจสาลิกรณ์ 

โทรศัพท์ : 0897072721 โทรศัพท์ : 082-1716285 
E-mail : similan77@gmail.com E-mail : IS-MK@hotmail.com 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

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

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 จัดท าแผนการบริการ
วิชาการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม
และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมและเสนอกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

    คณ ะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มี
กระบวนการจัดท าแผนการบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ดังต่อไปนี้ 

1. แต่งตั้ งคณะกรรมการบริการวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 (มส.3.1-1-1) 

2. ส ารวจความต้องการการรับบริการทาง
วิชาการ โดยแบ่งเป็น 

- มหาวิทยาลัย โดยส านักบริการวิชาการ
และจัดหารายได้ เป็นผู้ส ารวจจากบุคลากรใน
หน่ วยงานราชการ หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานเอกชนต่างๆในจังหวัดก าแพงเพชร 

- คณะเป็นผู้ส ารวจความต้องการในการรับ
บริการวิช าการจาก พ้ืนที่ กลุ่ ม เป้ าหมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (พ้ืนที่ต าบลไตรตรึงษ์) 
(มส.3.1-1-2และมส.3.1-1-3) 
3. น าผลการส ารวจที่ได้มาวางแผนในการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ
ภายในคณะ 
4. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปี โดย
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่จะด าเนินการ
ในปีการศึกษา 2557 (มส.3.1-1-4) 
5. น า เสนอแผนบ ริก ารวิ ช าก ารป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 แก่กรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ(มส.3.1-1-5) 
 

มส.3.1-1-1 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที ่020/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการ ประจ าปี
การศึกษา 2557 

มส.3.1-1-2 รายงานสรุปผล
ความต้องการรับบริการ
วิชาการ โดยส านักบริการ
วิชาการและจัดหารายได้ 

มส.3.1-1-3 ผลการส ารวจ
ความต้องการในการรับ
บริการวิชาการจากพ้ืนที่
กลุ่มเป้าหมายต าบล
ไตรตรึงษโ์ดยงานบริการิชา
การคณะ 

มส.3.1-1-4 แผนบริการ
วิชาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

มส.3.1-1-5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 2 โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการเพ่ือให้
เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ โดย
ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงาน/โครงการบริการวิชาการ
ประจ าปี งบประมาณ 2558 และแผนบริการ
วิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ว่า
โครงการที่ด าเนินการนั้นจะน าไปใช้ประโยชน์ต่อ 
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม (มส.3.1-2-1 และ 
มส.3.1-2-2และ มส.3.1-2-3) 

มส.3.1-2-1 แผนปฏิบัติงาน/
โครงการบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

มส.3.1-2-2 แผนบริการ
วิชาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
(เอกสารเดียวกับ มส.3.1-
1-4) 

มส.3.1-2-3 โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ที่มีการบูร
ณาการกับการเรียนการ
สอน และพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 

 3 โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้อง
มีโครงการที่บริการแบบให้
เปล่า 

    โครงการบริการวิชาการที่คณะจัดขึ้นตามแผน
บริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2558 ในข้อ 
1 มีทั้งสิ้น 21โครงการ โดยทุกโครงการเป็นการ
บริการวิชาการแบบให้เปล่า (มส.3.1-3-1) 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่มีส่วนพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง และมีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนทั้งสิ้น 12 โครงการ (มส.3.1-3-2)
ดังนี้  

ที่ ชื่อโครงการ 

1 นิทรรศการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(โครงการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการครั้งที่ 11 
ประจ าปกีารศึกษา 2557 “เทิดไท้องค์ราชันสาน
สัมพันธ์สู่อาเซียน”) 

2 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อประโยชน์ใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร/ชุมชน 

3 บริหารพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย (ศูนย์สง่เสริม) 

4 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงบูรณาการโดยการ
จัดท าแผนชุมชนร่วมกบัแผนท้องถิ่น 

5 บริการวิชาการโปรแกรมวิชาภาษาจีน (อบรม
สัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีน) 

6 กิจกรรมนิทรรศการงานศิลป์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว “อัครศิลปิน : ผู้
เป็นใหญ่ในศิลปิน เฉลิมพระชนมาย ุ๘๗ พรรษา” 

7 กิจกรรมนิทรรศการผลงานศิลปะสู่ชุมชนและการ

มส.3.1-3-1 รายงานสรุป
โครงการบริการวิชาการ 
ปีงบประมาณ 2558 
มส.3.1-3-2 โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม ที่มี
ส่วนพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
และมีบูรณาการกับการ
เรียน 
มส.3.1-3-3 โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม ที่
มีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน และพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีในหัวข้อ 
“ทิวทัศน์เมืองมรดกโลกชากังราว” 

8 สัมมนาทางวิชาการ เศรษฐกิจวัฒนธรรมอาเซียน : 
ความยากจน ความเหลื่อมล้ า และสวัสดิการ
ชุมชน 

9 เศรษฐกิจพอเพียง : มิติเศรษฐกิจและวฒันธรรม
บนวิถีการเป็นประชาคมอาเซียน 

10 อบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายส าหรบั
ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่น 

11 พัฒนาศักยภาพชุมชนดา้นการจัดการน้ าโดยใช้ภูมิ
สารสนเทศ (การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 

12 โครงการสร้างคู่มือท่องเท่ียวชุมชนจากการ
สังเคราะห์งานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ 

 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่มีการบูรณา
การกับการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาทั้งสิ้น 6 โครงการ (มส.3.1-3-3) ดังนี้  

 
ที่ ชื่อโครงการ 

1 บริการวิชาการโปรแกรมวิชาภาษาจีน (อบรม
สัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีน) 

2 กิจกรรมนิทรรศการงานศิลป์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว “อัครศิลปิน : ผู้
เป็นใหญ่ในศิลปิน เฉลิมพระชนมาย ุ๘๗ พรรษา” 

3 กิจกรรมนิทรรศการผลงานศิลปะสู่ชุมชนและการ
ประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีในหัวข้อ 
“ทิวทัศน์เมืองมรดกโลกชากังราว” 

4 สัมมนาทางวิชาการ เศรษฐกิจวัฒนธรรมอาเซียน : 
ความยากจน ความเหลื่อมล้ า และสวัสดิการ
ชุมชน 

5 เศรษฐกิจพอเพียง : มิติเศรษฐกิจและวฒันธรรม
บนวิถีการเป็นประชาคมอาเซียน 

6 โครงการสร้างคู่มือท่องเท่ียวชุมชนจากการ
สังเคราะห์งานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ  

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมใน
ข้อ1และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

คณะมีการประเมินความส าเร็จของการบริการ
วิชาการแก่สังคม ดังต่อไปนี้ 
      1. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
บริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
โดยพบว่า คณะมีตัวบ่ งชี้ที่ ต้องด าเนินการ
ทั้งหมด 5 ตัวบ่งชี้ ซึ่งคณะได้ด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ (มส.3.1-4-1) 
2. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

มส.3.1-4-1 รายงานการ
ประเมินผลแผนบริการ
วิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2558 

มส.3.1-4-2 รายงานสรุป
โครงการบริการวิชาการ 
ของปีงบประมาณ 2558 
(เอกสารเดียวกับ มส.3.1-
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่จัดขึ้นใน
ปีงบประมาณ 2558 พบว่า บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ทุกโครงการ แต่บางโครงการมี
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดโครงการครั้ง
ต่อไป เช่น โครงการที่กลุ่มเป้าหมายประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ควรเลือกช่วงเวลาการจัด
กิจกรรมให้เหมาะสมกับฤดูกาล (มส.3.1-4-2)(
มส.3.1-4-3) 
คณะจึงได้น าเสนอผลการประเมินข้างต้นแก่
กรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 
(มส.3.1-4-4) 

3-1) 
มส.3.1-4-3 สรุปผลการ

ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 
ตุลาคม 2557 – 30 
กันยายน 2558) 

มส.3.1-4-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 

 5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 
มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม 

  คณะจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
โดยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของการ
ด าเนินโครงการแต่ละโครงการข้างต้น และผล
การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
มาร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการ โดยที่ประชุมเห็นว่า 
    1. ทุกโครงการควรเลือกช่วงเวลาการจัด
กิจกรรมโดยค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 
    2. ควรปรับลดตัวบ่งชี้ของแผนการบริการ
วิชาการ จากเดิม 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
1. ระดับความส าเร็จของระบบและกลไกการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
2. ร้อยละของกิจกรรม/ โครงการที่ได้น าความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน/งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์
3. จ านวนกิจกรรม/ โครงการที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย 
4. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.9) 
5.ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    คงเหลือ3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
             1. ระดับความส าเร็จของระบบและ

มส.3.1-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการ  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

กลไกการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
             2. ร้อยละของกิจกรรม/ โครงการที่ได้
น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน/
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
            3.ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
   ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนกับการประเมินผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรท าให้คณะสามารถ
ด า เนิ น การต ามตั วบ่ งชี้ ที่ เห ลื อ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(มส.3.1-5-1) 

 6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับ
สถาบัน 

  ในปีการศึกษา 2557 คณะมีส่วนร่วมในการ
บริการวิ ช าการแก่ สั งคมใน ระดั บสถาบั น 
ดังต่อไปนี้ 
1.บุคลากรของคณะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
บริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
(มส.3.1-6-1) 
2. บุ ค ล า ก ร ข อ งค ณ ะ เป็ น ตั ว แ ท น ข อ ง
มหาวิทยาลัยในการเป็นวิทยากรรับเชิญจาก
หน่วยงานภายนอก 
(มส.3.1-6-2) 
3. คณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการจัด
โครงการบริการวิชาการ ดังนี้(มส.3.1-6-3) 
       3.1 โครงการ ราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ 
ครั้งที่ 11 ประจ าปีการศึกษา 2557 “เทิดไท้องค์
ราชัน สานสัมพันธ์สู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 21-
23 มกราคม 2558 โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 
 
- นิทรรศการ จ านวน 11 บูธ 

ที่ โปรแกรมวิชา ชื่อบูธ 

1 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์
และประยกุต์ศิลป์ 

“นิทรรศการงานศิลป์
เฉลิมพระเกียรติ

มส.3.1-6-1 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แต่งตั้ง
บุคลากรของคณะเป็น
กรรมการด าเนินงานด้าน
บริการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย 

มส.3.1-6-2 แฟ้มรวบรวม
ข้อมูลการได้รับเชิญให้เป็น
วิทยากร 

มส.3.1-6-3 สรุปผลการ
ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 
ตุลาคม 2557 – 30 
กันยายน 2558) 

มส.3.1-6-4 รายงานสรุป 
โครงการ เรื่อง “การ
บริหารจัดการกลุ่มอาชีพ
เชิงกลยุทธ์  เพื่อรองรับ 
AEC ในมิติ : มั่นคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืน” 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ผู้เป็นใหญ่ใน
ศิลปิน เฉลิม
พระชนมาย ุ87 
พรรษา” 

2 โปรแกรมวิชาภาษาไทย ทศพิธราชธรรม น้อม
น าสู่อาเซียน 

3 โปรแกรมวิชาภาษาจีน นิทรรศการศิลปะและ
วัฒนธรรมจีน :  
ระบายสีหนา้กากจีน 

4 โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม นิทรรศการ “รู้ รักษ์ 
พัฒนา” 

5 โปรแกรมวิชารัฐประศาสน-
ศาสตร์ 

เปิดถ้ าสิงห์สักทอง  
โปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์   

6 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ นิทรรศการนิติศาสตร์  
“ปรัชญากฎหมายใน
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั” 

7 โปรแกรมวิชาสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

นิทรรศการ เรียนรู้
ชุมชนผ่านเทคโนโลยี
อวกาศ “นครชุม” 

8 โปรแกรมวิชาบรรณารักษ์
และสารสนเทศศาสตร์ 

ผลิตสื่อส่งเสริมการ
อ่าน 

9 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว Long 
live the King 

10 กลุ่มวิชาปรัชญาและ
ศาสนา 

จัดแสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกบัพุทธศาสน์ 

11 กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการ
ละคร 

การจัดนิทรรศการ 
นาฏยรังสรรค์ เทิดไท้
องค์ราชัน 

 
- การจัดอบรม/สัมมนาทางวิชาการ จ านวน 3 
กิจกรรม 

ที่ โปรแกรมวิชา หัวข้อ 

1 การพัฒนาสังคม สัมมนาและฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง : มิติ
เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมบนวิถกีาร
เป็นประชาคมอาเซียน 

2 การพัฒนาสังคม สัมมนาทางวิชาการ 
เศรษฐกิจวัฒนธรรม
อาเซียน : ความยากจน 
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ความเหลื่อมล้ า และ
สวัสดิการชุมชน 

3 วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ 

กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เทคนิคการ
ระบายสีน้ า  

 
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ จ านวน 4 
กิจกรรม  

ที่ โปรแกรมวิชา หัวข้อการแข่งขัน 
1 นิติศาสตร์ การแข่งขันวา่ความศาล

จ าลอง 
2 นิติศาสตร์ การแข่งขันตอบปญัหา

กฎหมายระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

3 ภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา 

4 รัฐประศาสนศาสตร์ การแข่งขันตอบปญัหา
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
3.2 โครงการการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเชิงกล
ยุทธ์ เพ่ื อรองรับ  AEC ในมิติ  “มั่ นคง มั่ งคั่ ง 
ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558 
โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ร่วมกับมหาวิทยาลัยลงนามความร่วมมือกับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลไตรตรึงษ์ ในการ
ให้บริการวิชาการ ดังนี้ 
- ส ารวจปัญหาและความต้องการในการรับ
บริการวิชาการ ของประชาชนในพ้ืนที่  13 
หมู่บ้าน 
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ ด าเนินการจัดอบรมตาม
ความต้องการของชุมชน เรื่อง การบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพเชิงกลยุทธ์เพ่ือรองรับ AEC ในมิติ 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
- ด าเนินการโครงการวิจัย เรื่อง การส ารวจความ
ต้องการ การรับบริการวิชาการของชุมชนในเขต
พ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบ ล ไต รต รึ งษ์  ต .ไต รต รึ งษ์  อ .เมื อ ง  จ .
ก าแพงเพชร (มส.3.1-6-4) 
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การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

… ข้อ    

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /     นางสาวชาลิสา  ศิริธรรมเกต ุ

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

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

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

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6-7ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ
ในการท านุ
บ ารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

คณบดีมอบหมายงานให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้ก ากับดูแลงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของโปรแกรมวิชาต่าง ๆ จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปี
การศึกษา2557เพ่ือให้ร่วมวางแผนและด าเนินกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (มส.4.1-1-1) 

มส.4.1-1-1 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ 
023/2557 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2557 

 2 จัดท าแผน
ด้านท านุ
บ ารุงศิลปะ
และ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา
2557 (มส.4.1-2-1) เพ่ือจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนฯ (มส.4.1-2-1)จ านวน4 ตัวชี้วัดโดยน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2557 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ คณะกรรมการได้จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัด

มส.4.1-2-1รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
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 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

มี ข้อ 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

วัฒนธรรม 
และก าหนด
ตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของแผน 
รวมทั้ง
จัดสรร
งบประมาณ
เพ่ือให้
สามารถ
ด าเนินการ
ได้ตามแผน 

โครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ โดยในปีงบประมาณ 2558 มีโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด7โครงการ 
(มส.4.1-2-2)ได้แก่ 

1. นิทรรศการทางวิชาการ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่น” (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
2. ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการฯ) 
3. การบริการวิชาการด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
4. โครงการค่ายเยาวชนGIS “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” (โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์) 
5. โครงการ/กิจกรรมส่งสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมของโปรแกรมวิชา (ทุกโปรแกรมวิชา) 
6. โครงการอบรมนาฏศิลป์และประกวดนาฏศิลป์เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 60 พรรษา (กลุ่มวิชานาฏศิลป์และ

การละคร) 
7. โครงการอบรมนาฏศิลป์เพ่ือสร้างความเป็นเลิศส าหรับเด็กและเยาวชน (กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร) 

 

วัฒนธรรม 
มส.4.1-2-2 แผนท านุ

บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2558 

มส.4.1-2-3 แผนปฏิบัติ
งาน/โครงการ
เกี่ยวกับศิลปะและ
วัฒนธรรมประจ าปี
งบประมาณ 2558 

 3 ก ากับ
ติดตามให้มี
การ
ด าเนินงาน
ตามแผน
ด้านท านุ
บ ารุงศิลปะ

คณะมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยก าหนดให้คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 –มีนาคม2558) โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุตามแผน จ านวน1 ตัวชี้วัด จาก 4 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ25 และมีการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วจ านวน5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 โดยเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน 
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 (มส.4.1-3-1) 

มส.4.1-3-1 รายงานผล
การประเมินผล
แผนการท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม รอบ 6 
เดือน 
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มี ข้อ 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

และ
วัฒนธรรม 

 4 ประเมิน
ความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชี้
ที่วัด
ความส าเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของแผน
ด้านท านุ
บ ารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมแต่ละโครงการ มีผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงาน ดังนี้  
1. นิทรรศการวิชาการ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่น” และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
1) นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนได้รับความรู้ และ

ประสบการณ์จากกจิกรรมศิลปะและวัฒนธรรมตามศาสตร์ของแต่ละโปรแกรมวิชา 
2) นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 
3) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

2. โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1) นักศึกษาได้แสดงความเคารพนบนอบและระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ 
2) นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3) นักศึกษาได้ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์และศิษย์ ตลอดจนได้สร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา 

3. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมของโปรแกรมวิชาดังนี้ 
1) การบริการวิชาการด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ของโปรแกรมวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

(1) ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักและซาบซึ้งส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ ผ่านผลงานจิตรกรรมที่จัดแสดง 
(3) ครู อาจารย์ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สามารถน าประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการเรียนการ

สอนได้เป็นอย่างด ี
2) โครงการกิจกรรมนิทรรศการผลงานศลิปะสู่ชุมชน และการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ทิวทัศน์เมืองมรดกโลกชากังราว” ของ

โปรแกรมวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

มส.4.1-4-1 รายงาน
การประเมินผล
แผนการท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2558 
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 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

มี ข้อ 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

(1) นักเรียนหรือเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
(2) นักเรียนหรือเยาวชนได้รับการส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

3) โครงการค่ายเยาวชน GIS “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม”ของโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(1) นักศึกษาสามารถน าความรู้จากการปฏิบัติภาคสนามมาประยุกต์ใช้กับการเรียนได้ 
(2) นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเครื่องมือด้านภูมิสารสนเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของชุมชนได้ 

4) โครงการสร้างคู่มือท่องเที่ยวชุมชนจากการสังเคราะห์งานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ ของโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(1) ชุมชนมีความรักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนมากยิ่งขึ้น 

5) โครงการพัฒนาทกัษะภาษาไทยส าหรับเยาวชน  บูรณาการกับการสอน รายวิชาการพูดเพ่ือสังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรม
นักศึกษา ของโปรแกรมวิชาภาษาไทย 

(1) นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้รับการเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้ภาษาไทย จ านวน 100 คน 
(2) นักศึกษาได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ภาษาไทย 

6) โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยส าหรับเยาวชน บูรณาการกับการสอน รายวิชา คติชนวิทยาของโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
(1) นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้พัฒนาความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาไทย 
(2) นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดก าแพงเพชร 

7) กิจกรรมชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมจีน ของโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
(1) นักศึกษาและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับภาษา และขนบประเพณีวัฒนธรรมจีนมากขึ้น 
(2) นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาษาจีนและมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาจีน 

8) กิจกรรมไหว้ครูโปรแกรมวิชา “ดื่มน้ าชา คารวะอาจารย์” และกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ี ของโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
(1) นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดี 
(2) นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ 

9) โครงการตรุษจีน แข่งขันทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ของโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
(1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมจีน 
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มี ข้อ 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

(2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาจีน  
4. โครงการอบรมนาฏศิลป์และประกวดนาฏศิลป์เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครบ 60 พรรษา 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ เรื่อง นาฏศิลป์ไทย ในโครงการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของUnesco 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติและมีทักษะนาฏศิลป์จากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน  
3) ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักและซาบซึ้งส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

8. โครงการอบรมนาฏศิลป์เพ่ือสร้างความเป็นเลิศส าหรับเด็กและเยาวชน 
1) เป็นโครงการที่ส่งเสริมนโยบายด้านการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป์ 
2) ผู้เข้ารับการอบรมเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์ไทย 
3) เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์ความเป็นไทย 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ มีดังนี้ 
1. ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับความส าเร็จของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป้าหมายบรรลุเกณฑ์การให้คะแนน 5 ข้อ คณะมีผลการด าเนิน 5 

ข้อ ถือว่า บรรลุเป้าหมายซึ่งคณะมีแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และได้ด าเนินโครงการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเรียนรู้ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย UNPAD อินโดนีเซีย โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปกรรมแห่งชาติกัมพูชา, มหาวิทยาลัย PUTRA มาเลเซีย และ
มหาวิทยาลัย DANANG เวียดนาม เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึง   ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา บุคลากรของคณะที่ประดิษฐ์และคิดค้นระบ าชา
กังราวซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับชาติตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งถือว่าคณะด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกตัวชี้วัด 

2. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม คณะตั้งเป้าหมายไว้ 4 รายวิชา มีผลการด าเนินงาน 5 รายวิชา ถือว่า บรรลุ
เป้าหมาย ได้แก่  

1) รายวิชาการพูดเพ่ือสังคมไทย บูรณาการกับโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยส าหรับเยาวชนบูรณาการกับการสอน รายวิชา การพูด
เพ่ือสังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมนักศึกษา 

2) รายวิชาวัฒนธรรมจีน บูรณาการกับโครงการตรุษจีน แข่งขันทักษะทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน 
3) รายวิชาโครงการศิลปะนิพนธ์ บูรณาการกับโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 
4) รายวิชานิติกรรมสัญญา บูรณาการกับกิจกรรมที่จัดในงานนิทรรศการวิชาการ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
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มี ข้อ 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ท้องถิ่น” ของโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
5) รายวิชาประชาสังคมและการมีส่วนร่วม บูรณาการกับโครงการบริการวิชาการแผนที่เดินดิน รปศ. เพ่ือชุมชน 

3. จ านวนหน่วยงาน/องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม คณะตั้งเป้าหมาย
จ านวน 5 หน่วยงาน มีผลการด าเนินงาน 5 หน่วยงาน ถือว่า บรรลุเป้าหมาย ซึ่งคณะมีหน่วยงาน/องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่  

1) มหาวิทยาลัย UNPAD อินโดนีเซีย 
2) มหาวิทยาลัย PUTRA มาเลเซีย 
3) CSD เครือข่ายพัฒนาสังคมชุมชนแห่งชาติ 
4) มหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศจีน 
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 สถาบัน 

4. จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน คณะตั้งเป้าหมาย จ านวน 5 กิจกรรม/โครงการ มีผลการ
ด าเนินงาน 5 กิจกรรม/โครงการ ถือว่า บรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีกิจกรรม/โครงการ ดังต่อไปนี้ 

1) โครงการอบรมนาฏศิลป์และประกวดนาฏศิลป์เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครบ 60 พรรษา (นาฏศิลป์
อาเซียน) 

2) กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยร่วมเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย UNPAD อินโดนีเซีย 
3)นิทรรศการวิชาการ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่น” 
4) โครงการสวัสดิการและเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและความยากจนในบริบทของอาเซียน 
5) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง : มิติเศรษฐกิจและวัฒนธรรมบนวิถีการเป็นประชาคมอาเซียน(มส.4.1-4-1) 

 5 น าผลการ
ประเมินไป
ปรับปรุง

จัดประชุมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยน าผลการประเมินผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนมาร่วมกันพิจารณา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ โดยที่ประชุมเห็นว่าแม้คณะจะด าเนินการบรรลุในทุกตัวบ่งชี้ แต่เพ่ือให้การด าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน ประกอบกับคณะมีความพร้อมด้านศาสตร์สาขาวิชาที่เอ้ือต่อการด าเนินงานด้านนี้ และคณะมีเครือข่ายความร่วมมือด้าน

มส.4.1-5-1 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการท านุ
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มี ข้อ 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

แผนหรือ
กิจกรรม
ด้านท านุ
บ ารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 

ศิลปวัฒนธรรมกับนานาชาติ ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงได้มีการปรับตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจากเดิม ได้แก่ 
       - ระดับความส าเร็จของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       - จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
        - จ านวนหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
        -จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 
ปรับเป็น 
      - จ านวนหน่วยงาน/องค์กรภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่คณะมีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม 
      -จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ ที่คณะมีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม 
     - ระดับความส าเร็จของระบบและกลไก การท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม 
      - จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน (มส.4.1-5-1) 

บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 6 เผยแพร่
กิจกรรม
หรือการ
บริการด้าน
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ต่อ
สาธารณชน 

คณะมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ดังต่อไปนี้ 
    1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งระดับคณะและหลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมแข่งขัน
ตกแต่งพานไหว้ครู กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมสงกรานต์ กิจกรรมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาโดยโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ จัด
กิจกรรมอบรมนาฎศิลป์โดยกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละครเป็นต้น (มส.4.1-6-1) 
2. มีสถานที่ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือให้บริการแก่ผู้สนใจ ได้แก่ ห้องนาฏศิลป์ และห้องแสดงผลงานของนักศึกษา 
(HUSO SHOP) (มส.4.1-6-2)ตลอดจนได้มีการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะผ่านทางเฟสบุ๊คคณะ
และ เว็บไซด์คณะและมหาวิทยาลัย(มส.4.1-6-3) 

มส.4.1-6-1 ภาพถ่าย
กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งระดับ
คณะและหลักสูตร 

มส .4.1-6-2 ภาพถ่าย
ห้องนาฏศิลป์  และ
ห้องแสดงผลงานของ
นั ก ศึ ก ษ า  (HUSO 
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มี ข้อ 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

SHOP) 
ม ส . 4.1-6-3 
เฟสบุ๊ คคณะ เว็บไซด์
คณะและมหาวิทยาลัย 

 7 ก าหนดหรือ
สร้าง
มาตรฐาน
ด้านศิลปะ
และ
วัฒนธรรม
ซึ่งเป็นที่
ยอมรับใน
ระดับชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ดังนี้ ผศ.เยาวลักษณ์ใจ
วิสุทธิ์หรรษา ไดป้ระดิษฐ์และคิดค้นระบ าชากังราวซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับชาติ โดยมีเกณฑ์และข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ผศ.เยาวลักษณ์ คิดประดิษฐ์ระบ าที่เน้นความเป็นอัตลักษณ์ของจังวัดก าแพงเพชร โดยเริ่มศึกษาข้อมูลจากประวัติศาสตร์ของเมือง
ก าแพงเพชร ซึ่งเดิมชื่อ เมืองชากังราว ดังนั้น ชื่อชุดการแสดงจึงตั้งขึ้นเพ่ือบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ โดยได้รับแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์
เครื่องแต่งกายมาจากรูป เทวสตรีที่มีคู่มาคู่กับรูปเทวพระอิศวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดก าแพงเพชร และประดิษฐ์ท่าร่ายร าโดย
แนวคิดการน าท่าทางจากพุทธลีลาที่เป็นลักษณะเด่นเช่น ท่าปางลีลา ท่าปางประทานพร ท่าปางเปิดโลก เป็นต้น มาผสมผสานประดิษฐ์เป็น
นาฏลีลาท่าร าที่สวยงาม 

2. ด าเนินการ สร้างสรรค์ดนตรีและเพลงประกอบการแสดงและออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับความร่วมมือและประสานงานจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 1.อาจารย์ศิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ (ต าแหน่งก่อนเกษียณอายุราชการคือ 
อธิบดีกรมศิลปากร ให้เกียรติบรรจุเพลงและสร้างสรรค์ดนตรีประกอบการแสดง (ระบ าชากังราวใช้วงมโหรีโบราณเครื่องหก ในการบันทึกเสียง    

3. อาจารย์รุ่งธรรม ธรรมปิยานนันท์ จากวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะงานประดิษฐ์ มาออกแบบเครื่องแต่งกายใน
ชุดแสดง 

4. ชุดระบ าชากังราวได้รับการวิพากษ์องค์ประกอบของการแสดงท่าร าเพ่ือสร้างมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย ดังนี้  
1. รศ.อมรา กล่ าเจริญ ข้าราชการบ านาญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. รศ. นิศา เมสานนท์  
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
3. รศ. ฉันทนา เอี่ยมสกุล 

มส.4.1-7-1 ภาพถ่าย
กิ จ ก ร รม เผ ย แ พ ร่
ศิ ลปวัฒ นธรรมแก่
นานาชาติ 

ม ส .4.1-7-2 ร าย งาน
การด าเนินโครงการ
ชุมนุมนาฏศิป์ศูนย์จ
ริ ย ศึ ก ษ า  ส ธ .
ก าแพงเพชร 

ม ส .4.1-7-3 เอ ก ส า ร
แ ล ะ เท ป วี ดิ ทั ศ น์
ระบ าชากังราว 
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มี ข้อ 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
      5.ระบ าชากังราว ได้รับการบรรจุให้เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ส าหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาและน าไปใช้
เป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญของท้องถิ่น 
     6. ระบ าชากังราวได้รับการน าไปแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมในต่างประเทศได้แก่  ประเทศสวีเดน ประเทศตุรกี ประเทศ สหรัฐอเมริกา 
ประเทศสิงคโปร์  ประเทศเดนมาร์ก  ประเทศกรีซ  ประเทศเวียดนาม  ประเทศไต้หวัน ประเทศจีนประเทศญี่ปุ่น และประเทศอินโดนีเซีย   
(มส.4.1-7-2) 

 

ผลการประเมินตนเอง 
การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

… ข้อ    

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :นางสาวพัจนภา   เพชรรัตน์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /     นายวัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ 
รายงานผลการด าเนินงาน : 

โทรศัพท์ : 089-4882081 โทรศัพท์ : 088-5462219 
E-mail : phatchanapha@gmail.com E-mail : - 

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

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

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 - 3ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

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

คณ ะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ได้
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่ สอดคล้องกับ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มาอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปีการศึกษา 2557 อยู่ระหว่างช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ในปีงบประมาณ 2557คณะฯมีการจัดท าแผน
กลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560(มส. 
5.1 -1 -1) จัดท าแผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557(มส. 5.1-1-2) โดยได้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสังเคราะห์แผนกล
ยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560(มส. 
5.1-1-3 และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า(ร่าง)
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ) (มส . 5 .1 -1 -4)โดยจั ดท า เมื่ อ วันที่  2 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 พิจารณาก่อนที่จะน าเสนอ
ต่อคณะกรรมบริหารคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 
1 /2 5 5 6  วั น ที่  2 9  ก รก ฎ าค ม  2 5 5 6  แ ล ะ
คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ 
1/2556 วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 (มส. 5.1-1-5) 
ก่อนที่จะเผยแพร่แผนฯและน าแผนฯสู่การปฏิบัติ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป 

และได้มีการทบทวนแผนดังกล่าว โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์
ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2557 และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
โดยมีการประชุมคณ ะกรรมการเมื่ อวันที่  29 
เมษายน พ.ศ. 2557 (มส. 5.1-1-6) และน าเสนอ

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

มส. 5.1-1-2 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2557 

มส. 5.1-1-3 เอกสาร
ประกอบการประชุม 
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 
2556 

มส. 5.1-1-4 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สังเคราะห์แผนกลยุทธ์ 
พ.ศ. 2556-2560 และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

มส. 5.1-1-5 รายงานการ
ประชุม 31 กรกฎาคม 
2556 

มส. 5.1-1-6 เอกสาร
ประกอบการประชุม 
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 
2557 

มส. 5.1-1-7 เอกสาร
ประกอบการประชุม 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ต่อคณะกรรมประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2557 วันที่ 2 มิถุนายน 2557 (มส. 5.1-1-7) 
และเมื่อวันที่  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 แต่งตั้ ง
คณ ะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (มส. 5.1-1-8)
และแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปี พ.ศ. 2557,  
แล ะประจ าปี   พ .ศ .  2558โดยน า เสน อต่ อ
คณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 (มส. 5.1-1-9) 

ทั้งนี้แผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบาย
การก ากับดูแลองค์กรของคณะฯ (มส. 5.1-1-10) มี
ความเชื่อมโยงกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจุดเน้นของ
คณะฯตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) (มส. 5.1-1-11) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่  11 
(พ .ศ .2555-2559) (ม ส . 5 .1 -1 -1 2 )  อ นึ่ ง ใน
กระบวนการจัดท าแผนดังกล่าวได้ด าเนินการจัดท า
โดยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากร รวมถึงผู้การรับฟังความคิดเห็น ภาคี
หุ้นส่วนทุกกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต (มส. 5.1-1-13) 

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559คณะได้
ด าเนินการปรับแผนกลยุทธ์และตัวชี้ วัด  โดย
เปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ให้มีความเชื่อมโยงกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และเป้าประสงค์ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

 
ก่อนปรับปรุง 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558) 

หลังปรับปรุง 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559) 

วิสัยทัศน์ 
 ส ร้ า งส รรค์ อ งค์
ความรู้เชิงบูรณาการ  พัฒนา
งานเพ่ือท้ องถิ่น  สืบสาน
วัฒนธรรมความเป็นไทยสู่

 
สร้างสรรค์องค์
ความรู้ และ
นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นอย่าง

วันที่ 2 มิถุนายน 2557 
มส. 5.1-1-8 เอกสาร

ประกอบการประชุม 
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 
2558 

มส. 5.1-1-9 รายงานการ
แจ้งเวียนวันที่ 17 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

มส. 5.1-1-10 ตารางแสดง
ความเชื่อมโยงของแผน 

มส. 5.1-1-11 กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) 

มส.5.1-1-12 แผนพัฒนา
การศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) 

มส. 5.1-1-13 สรุปความ
คิดเห็นภาคีหุ้นส่วนเพื่อ
จัดท าแผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556-2560 

มส. 5.1-1-14 เอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เรื่องการ
เตรียมการจัดท าเงิน
นอกงบประมาณและ
งบประมาณแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ 2558 

มส. 5.1-1-15 คู่มือการ
จัดท างบประมาณ 

มส. 5.1-1-16คู่มือ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

สากล  ยั้งยืน 

พันธกิจ 

1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐานด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์2. สร้าง
องค์ความรู้ งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น3. ให้บริการทาง
วิชาการแก่ท้องถิ่น 
4. ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
5. บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
1. ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 
2. สร้างองค์
ความรู้ งานวิจัย 
งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
3. เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
4. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
5. บริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ก่อนปรับปรุง 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558) 

หลังปรับปรุง 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559) 

อัตลักษณ์ 
การผลิตพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 บัณฑิตมีจิตอาสา 
สร้างสรรค์ปัญญา 
พัฒนาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์ 
“มุ่งเน้นท้องถิ่น  สานศิลป์
วัฒนธรรม” 

 
     “มุ่งเน้น
ท้องถิ่น  สานศิลป์
วัฒนธรรม” 

วัฒนธรรมองค์กร 
H   Honesty  ซื่อสัตย์  
U   Unity  สามัคคี  
S  Solidarity นับพี่น้อง  
O   Ownership เป็น
เจ้าของ  
K   Kindness    เมตตา  
P   Punctuality   ตรงต่อ

 
H   Humanity 
มนุษยธรรม 
U   Unity    มีน้ า
หนึ่งใจเดียว 
S   Society   มุ่ง
สู่เพื่อสังคม  
O   Orignity  สร้

มส. 5.1-1-17 แบบประเมิน 
A1, A2 

มส. 5.1-1-18 แผนกลยุทธ์
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556-2560 
(ส่วนที่ 5 การแปลง
แผนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติ หน้า 81-83) 

มส. 5.1-1-19 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2557 

มส. 5.1-1-20 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

มส. 5.1-1-21แผนกลยุทธ์
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556-2560 

มส. 5.1-1-22 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2557 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2558 

มส. 5.1-1-23 สรุปผลการ
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2557 (รอบ 6 
เดือนและ 12 เดือน) 

มส. 5.1-1-24 สรุปผลการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2558 (รอบ 6เดือน
และ 9 เดือน 

มส. 5.1-1-25 ค าอธิบาย
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เวลา  
R   Responsibility 
รับผิดชอบ  
U   Universal  มองการณ์
ไกลมุ่งสู่สากล 

 “ซื่อสัตย์ สามัคคี นับ
พ่ีน้อง เป็นเจ้าขององค์กร 
เอ้ื ออ าท รพ ร้อม เมตต า             
ไม่ผัดวันประกันพรุ่ ง  มุ่ ง
เวลา สืบ เสาะหา  สู่ โลก
กว้างอย่างยั่งยืน 

างสรรค์สิ่งใหม่/
ภูมิปัญญา  
  

“มีมนุษยธรรม  
มีน้ าหนึ่งใจเดียว
มุ่งสู่เพ่ือสังคม  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่/
ภูมิปัญญาอย่างยั้ง
ยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน และมีความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

2. พัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และ นวัตกรรรมที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม 

 

ก่อนปรับปรุง 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558) 

หลังปรับปรุง 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559) 

3. พัฒนาศักยภาพการ
บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ
แก่ชุมขนท้องถิ่นและสังคม 
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุ
บ ารุง เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยสู่สากล และ
เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน   
5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. สร้างความ
เข้มแข็งของ
บุคลากรและการ
วิจัย 
2. สร้างและ
พัฒนาเครือข่าย
ทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
3. เร่งรัดการสร้าง
ภาพลักษณ์ 
4. พัฒนาการจัด
การศึกษาก้าวไกล

และเกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2557และ
ปีงบประมาณ 2558 

มส. 5.1-1-26 รายงานการ
ประชุมวันที่ 2 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 

มส. 5.1-1-27รายงานการ
ประชุมวันที่ 4 
กันยายน พ.ศ. 2558 

มส. 5.1-1-28 เอกสาร
ประกอบการประชุม 
28 สิงหาคม 2558 
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สู่อาเซียน 
เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและ
ระดับสากล 
2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม 
3. ชุมชนท้องถิ่น และสังคม 
ได้รับการบริการที่มี
คุณภาพ และสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้   
4. นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากร รวมถึงเยาวชน
และประชาชน ทั่วไปรู้ถึง
คุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และได้
เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน   
5. มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิ
บาลเพื่อเพ่ิมคุณภาพของ
ผลผลิตและการบริการ 
 

1.1 มีระบบและ
กลไกการบริหาร
บุคลากร 
1.2 มีระบบและ
กลไกการบริหาร
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 
1.3 เพ่ิมปริมาณ
และคุณภาพ
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม พร้อม
ทั้งเผยแพร่ผลงาน
ในระดับชาติ 
2.1 คณะมี
เครือข่ายความ
ร่วมมือทาง
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ในและ
ต่างประเทศ 
2.2 ชุมชนท้องถิ่น
อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได้ 
2.3 นักศึกษา 
บุคลากร ชุมชน 
ท้องถิ่น มีการท านุ
บ ารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 
และเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน 
3.1 คณะมี
ภาพลักษณ์ที่ดี
เป็นที่ยอมรับและ
เชื่อมั่นจากสังคม   
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4.1 บัณฑิตมี
คุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 
4.2 คณะมีระบบ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพ
ผลผลิตและ
บริการ 

 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีตัวชีวัด

ทั้งหมด 53 ตังชี้วัด และในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดคงเหลือ 31  ตัวชี้วัด โดยได้
ปรับปรุงและพัฒนาแผนให้ตัวชี้วัดมีความครอบคลุม
ในกระบวนการประเมินผลแผนกลุทธ์อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

คณะฯ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คือ ขั้นตอนการจัดท า
กิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คณะได้จัดประชุมกรรมการบริหารคณะเพ่ือชี้แจง
แนวทางการจัดท าโครงการให้สอดคล้องกับแผนของ
คณะ (มส. 5.1-1-14) โดยคณะได้จัดท าคู่มือการ
จัดท างบประมาณ(เงินนอกงบประมาณ) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส. 5.1-1-15) ที่ได้
ด า เนิ นการตามประเด็ นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ 
มาตรการ และตัวชี้วัด เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ได้ พิจารณาจัดท าโครงการที่มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

นอกจากนี้ ระดับมหาวิทยาลัยยังมีระบบการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่บุคลากร โดยการจัดท าค า
รับรองการปฏิบัติราชการ และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี
ล ะ  2  ค รั้ ง  ซึ่ งคณ ะได้ มี ก ารประชุ มพนั กงาน
มหาวิทยาลัยทั้งสายสอนและสายสนับสนุนเพ่ือชี้แจง
แนวทางการจัดท า A1, A2 (มส. 5.1-1-16, มส. 5.1-
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1-17) 
คณะฯ มีการแปลงแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2556-

2560 (มส. 5.1-1-18) และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 (มส. 5.1-
1-19, มส. 5.1-1-20) โดยน าตัวชี้วัดที่ 35 จ านวน
งบประมาณที่ได้จากการให้บริการวิชาการ การ
ระดมทุนหรือการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก มีเป็นแนวทางในการแปลงแผนกลยุทธ์ สู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปี พ.ศ. 2557, และ
ประจ าปี พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและของคณะครบทั้ง  5 พันธกิจคือ1) 
ด้านการเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การบริการ
ทางวิชาการ 4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5) ด้านการบริหารจัดการโดยกระบวนการแปลง
แผ น ก ล ยุ ท ธ์  ที่ ส าคั ญ คื อ  ก ารจั ด ท าแผ น ที่
ยุทธศาสตร์และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

คณะฯ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงินหลักเกณฑ์การจัดสรรที่เป็นระบบและการ
วางแผนการใช้ เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส
ตรวจสอบได้โดยรวมในแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
คณะโดยในแต่ละปีงบประมาณ คณะฯ  ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากรตามโครงการ/ กิจกรรม ที่เสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ  
- เงินนอกงบประมาณ  (เงินรายได้) ได้แก่ 

บ .กศ., กศ.บป.  ซึ่ งมาจากค่าลงทะเบียนของ
นักศึกษา 

- งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  เช่น  โครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา (รป.บ.)  เงินสนับสนุนการจัดนิทรรศการ
จากงบมหาวิทยาลัย ค่าสมัคร/ค่าลงทะเบียนร่วม
อบรม/แข่งขัน บูรณาการโครงการในลักษณะที่
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คล้าย กันของโปรแกรมวิชาต่างๆ เป็นต้น(มส. 5.1-
1-20) 

คณะฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จ านวน 71 ตัวชี้วัด และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จ านวนตัวชี้วัด 53 ตัวชี้วัดโดยได้ก าหนดค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวชี้วัด พร้อมทั้ งก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนเพ่ือน าไปสู่การวัดระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี (มส. 5.1-1-21,มส. 5.1-1-22)และมีการ
จัดท าเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผล
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(รอบ6
เดือน และ12 เดือน) และรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 (รอบ  6 เดื อนและ 9 เดื อน ) เสนอต่ อ
คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่
2/2557 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และใน
การประชุมครั้งที่2/2558 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 
2558 

ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ท า ง ด้ า น ก า ร เ งิ น  มี
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
ประจ าปี 2557 เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานในรอบ
ปี งบประมาณ  พ .ศ . 2557 เมื่ อวัน อังคารที่  4 
พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 5 7  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เพชรา บุดสีทา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิ
พงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์  โพธิ์ เงินและ
อาจารย์ลักขณา ด่อนคร้าม  โดยมีผู้บริหารของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อมูลใน
ประเด็นการตรวจดังต่อไปนี้ การควบคุมภายในด้าน
การบริหาร ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และด้านการจัดหารายได้ของคณะ
และคณะกรรมการการตรวจสอบภายใน ได้ตรวจ
ตามเอกสาร แบบ ปย.1, ปย.2 และแบบการ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือการควบคุมภายใน โดยผล
การสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุม
ภายในเป็นไปตามวิธีการที่ ก าหนด ระบบการ
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ควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งผลการ
ตรวจสอบภายในอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

คณะฯ มีระบบการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตามตัวชี้วัดต่างๆ 
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ในรอบ 6 เดือน โดยจัดท าเป็นรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติราชการ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์(มส. 5.1-1-25)เพ่ือน าเสนอและ
รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2557 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มส. 5.1-1-26)
โดยมีข้อเสนอแนะให้คณะฯ เร่งพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์  ในเรื่องของต าแหน่งทางวิชาการและ
ผลงานวิจัย ซึ่งคณะได้น าประเด็นดังกล่าวไปจัดท า
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและแผนบริหาร
ความเสี่ ยงตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยมุ่งเน้นให้คณาจารย์
และบุคลากรได้พัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ จากเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ
ในการประชุมครั้งที่2/2558 ในวันที่ 4 กันยายน 
พ.ศ. 2558 (มส. 5.1-1-27) 

 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์บุคลากร
การจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์

ตามค าสั่ งของมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยในระดับคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้ด าเนินการ
ดังนี้ 

1.คณะฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“ทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2558 และจัดท าร่าง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี2559” ระหว่างวันที่ 
25-27 พฤษภาคม 2558 โดยในช่วงบ่ายของวันที่ 

มส. 5.1-2-1 เอกสาร
ประกอบการประชุม 
การจัดท าต้นทุนต่อ
หน่วย ต่อหลักสูตร 
วันที่ 21 กรกฎาคม 
2558 

มส. 5.1-2-2  รายงานผล
การวิเคราะห์ความ
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ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

26 พฤษภาคม 2558 เป็นกิจกรรมการบรรยาย 
“ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ค ว าม คุ้ ม ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ประสิทธิผล และต้นทุนต่อหน่วยงานในแต่ละ
หลักสูตร โดยมีว่าที่ ร.ต. ชัยรัตน์ อุดมเดชะ เป็น
วิทยากรให้ความรู้ 

2.คณะฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการ
วิ เคราะห์ ต้ นทุ นต่อหลักสู ตร จ านวน  2 ครั้ ง 
ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 14 และครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่6  กรกฎาคม  2558  จัดโดยกองนโยบายและ
แผน มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร เรื่องการ
จัดท าการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร โดยมีทีม
วิทยากรจากคณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชา
บัญชีและการเงิน มาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
และข้อตกลงร่วมกันชี้แจงถึงรายละเอียดและ
หลักการของการจัดท าต้นทุนต่อหน่ วยระดับ
หลักสูตร ได้แก่ รายรับ รายจ่าย ค่าเสื่อมราคา ค่า
ครุภัณฑ ์

3. คณะฯ ด าเนินการจัดการประชุม เมื่อ
วันที่  21 กรกฎาคม  2558 ณ ห้องประชุมพิกุล 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหลักสูตรภายในคณะ โดยมีคณาจารย์และ
บุคลากรเข้าร่วมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยต่อ
หลักสูตร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก
กองน โยบายและแผน  มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
ก าแพงเพชร มาบรรยาย พร้อมทั้งสอนการวิเคราะห์ 
และประมวลผล (มส. 5.1-2-1) 

คณ ะฯ   มี ก ารกั บ กั บ  ติ ดตามส่ งเส ริม
สนับสนุนให้ มีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน (มส. 5.1-2-
2)ดังนี้ 

 หลักการและวิธีค านวณ 

คุ้มค่าต้นทุนต่อหน่วย 
ต่อหลักสูตรคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 5.1-2-3 เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะวันที่ 4 กันยายน  
2558 
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รายรับ 
ปันรายรับทางอ้อมทางจากหน่ วยงาน

สนับสนุนของมหาวิทยาลัย ตรงส่วนนี้ทางกอง
นโยบายและแผนเป็นผู้รวบรวมข้อมูลให้ปันสู่รายหัว
จริงให้แก่คณะโดยให้หลักสูตร ใส่ เพียงจ านวน
นักศึกษาจริงที่ได้จากกองนโยบายและแผน ลงใน
ช่องจ านวนนักศึกษา 

ปันรายรับทางอ้อมจากคณะ ตรงส่วนนี้ ทาง
ผู้รับผิดชอบจัดท าต้นทุนของหลักสูตรของคณะ 
จะต้องน าข้อมูลจากกองแผนแต่ละหมวดงบเงิน ที่
ไม่สามารถเจาะจงเข้าสู่หลักสูตรได้ น ามารวมไว้เป็น
รายรับกองกลางของคณะ เพ่ือปันเข้าสู่รายหัวจริง
ของหลักสูตร 

รวมปันส่วนทางอ้อมจากคณะและทาง
มหาวิทยาลัย ตรงส่วนของตารางที่  3 ทางกอง
นโยบายแผนได้ท าการเชื่อมโยงสูตร ระหว่างปัน
รายรับทางอ้อมจากมหาวิทยาลัยรวมกับปันรายรับ
ทางอ้อมของคณะ ผลรวมจึงเป็น รวมรายรับจริง
จากการปันส่วนทางอ้อม 

รายรับทางตรงหลักสูตร ข้อมูลตรงส่วนนี้ 
ทางหลักสูตรจะต้องน าข้อมูลที่สามารถระบุได้ว่า
เป็นรายรับจริงของหลักสูตรตนเองมาใส่ในแต่ละ
หมวดตามตาราง ดังนี้ 

- งบบุคลากร  คือเงินเดือน 1 ปีของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- งบด าเนินการ(ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และ
ค่าวัสดุ) ได้มาจากค่าใช้จ่ายในงบประมาณโครงการ 

- งบอุดหนุน  งบประมาณที่ได้มาจากการ
จัดสรร         เงินบริการวิชาการโปรแกรมละ 
50,000 บาท 

- งบ รายจ่ าย อ่ืน  คื อ  รายจ่ ายที่ ส านั ก
งบประมาณก าหนดให้จ่ายเงินราชการลับ ค่าจ้างที่
ปรึกษา รายจ่ายเพื่อช าระหนี้เงินกู้ ฯลฯ 

- บริการวิชาการ คือ รายรับจากการจัด
ฝึกอบรมของหลักสูตรที่ผ่านการเบิกจ่ายทางระบบ
การเงินของมหาวิทยาลัย 

- งานวิจัย คือ รายได้จากการท าวิจัยของ
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัก 10% เข้ามหาวิทยาลัย 
- งบกองกลาง ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษา

บุตรของข้าราชการประจ าหลักสูตร โดยจ่ายไป
เท่าไรก็ตีเป็นรายรับเท่านั้น 
 
รายจ่าย 

ปันรายจ่ายทางอ้อมจากหน่วยงานสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัย ตรงส่วนนี้ทางกองนโยบายและ
แผนเป็นผู้รวบรวมข้อมูลให้ปั่นสู่รายหัวจริงให้แก่
คณะโดยหลักสูตร ใส่เพียงจ านวนนักศึกษาจริงที่ได้
จากกองนโยบายและแผน ลงในช่อง จ านวน
นักศึกษา 

ปันรายจ่ายทางอ้อมจากคณะ ตรงส่วนนี้ 
ทางผู้รับผิดชอบจัดท าต้นทุนของหลักสูตรของคณะ 
จะต้องน าข้อมูลจากกองแผนแต่ละหมวดงบเงิน ที่
ไม่สามารถเจาะจงเข้าสู่หลักสูตรได้ น ามารวมไว้เป็น
รายจ่ายกองกลางของคณะเพ่ือปันเข้าสู่รายหัวจริง
ของหลักสูตร โดยจ่ายไปเท่าไรก็ตีเป็นรายรับเท่านั้น 

รวมปันส่วนทางอ้อมจากคณะและทาง
มหาวิทยาลัย ทางกองนโยบายแผนได้ท าการ
เชื่อมโยงสูตร ระหว่างปันรายจ่ายทางอ้อมจาก
มหาวิทยาลัยรวมกับปันรายรับทางอ้อมของคณะ 
ผลรวมจึงเป็น รวมรายจ่ายจริงจากการปันส่วน
ทางอ้อม 

รายจ่ายทางตรงหลักสูตร ข้อมูลตรงส่วนนี้ 
ทางหลักสูตรจะต้องน าข้อมูลที่สามารถระบุได้ว่า
เป็นรายจ่ายจริงของหลักสูตรตนเองมาใส่ในแต่ละ
หมวดงบตามตารางดังนี้ 

- งบบุคลากร ตามตัวอย่างในตารางโดยรับไป
เท่าไรก็ด ี

เป็นรายจ่ายเท่านั้น 
- งบด าเนินการ(ค่าตอบแทน คาใช้สอย และ

ค่าวัสดุ)  
ได้มาจากค่าใช้จ่ายในงบประมาณโครงการ 

- งบอุดหนุนงบประมาณที่ ได้มาจากการ
จัดสรร เงิน 

บริการวิชาการโปรแกรมวิชาละ 50,000 บาท 
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- งบ ราย จ่ า ย อ่ื น  คื อ ร าย จ่ า ย ที่ ส า นั ก
งบประมาณ 

ก าหนดให้จ่ายเงินราชการลับ ค่าจ้างที่ปรึกษา รายจ่าย
เพ่ือช าระหนี้เงินกู้ ฯลฯ 

- บริการวิชาการ คือรายจ่ายจากการจัด
ฝึกอบรมของ 

หลักสูตรที่ผ่านการเบิกจ่ายทางระบบการเงินของ
มหาวิทยาลัย โดยรับมาเท่าไรก็ดีเป็นรายจ่ายเท่านั้น 

- งานวิจัย คือรายได้จากท าวิจัยของอาจารย์
ประจ า 

หลักสูตร หัก 10 % เข้ามหาวิทยาลัย โดยรับมาเท่าไร
ก็ดีเป็นรายจ่ายเท่านั้น 

- งบกลางกลาง ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษา
บุตรของ 

ข้าราชการประจ าหลักสูตร โดยรับไปเท่าไรก็ดีเป็น
รายจ่ายเท่านั้น 
ตารางสรุป 
        -  ตรงส่วนของข้อมูลตารางสรุป ทางกอง
นโยบายและแผนจะท าการเชื่อมโยงข้อมูลตาราง
รายรับและตารางรายจ่าย ให้ทางผู้จัดต้นทุนต่อ
หลักสูตรกรอกจ านวนนักศึกษาของท่าน ตามข้อมูล
ที่ทางกองนโยบายเป็นผู้จัดเก็บให้ และกรอกเงิน
ค่าลงทะเบียนนักศึกษาซึ่งค่าเทอมทางกองนโยบาย
และแผนเป็นหน่วยงานที่จัดท าข้อมูลให้โดยใช้
นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนจริงเทอม 1/2557 จาก
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ค่าหน่วย
กิจ*2เทอม*จ านวนนักศึกษา) 
โดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละหลักสูตรดังนี้  

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์จากผลการ
วิเคราะห์สรุปได้ว่าต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ นักศึกษา 1 
คนมีค่าใช้จ่าย 23,491.96 บาท ต่อปีหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มีผลก าไรจากการด าเนินงานอยู่ที่ 
1,377,419.15 บาทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มี
อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 42.4225 % ซึ่งมากกว่าที่ทาง
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ที่ 2 % โดยสรุป หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์มีความคุ้มค่าต่อการเปิดการ
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จัดการเรียนการสอน จากตัวเลขและผลก าไรที่ได้
จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษจากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 
36,813.21บาท ต่อปีหลักสูตรภาษาอังกฤษมีผล
ก าไรจากการด าเนินงานอยู่ที่ 1,145,285.90 บาท
หลั กสู ต รภ าษาอังกฤษมี อั ต ราดอก เบี้ ย อยู่ ที่ 
32.6283 % ซึ่งมากกว่าที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด
ไว้ที่ 2%โดยสรุปหลักสูตรภาษาอังกฤษมีความคุ้มค่า 
ต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอนจากตัวเลขและ
ผลก าไร ที่ได้จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรม
วิชาวิชาภาษาไทยจากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่  นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 
30,714.87 บ าท  ต่ อปี ห ลั กสู ต รห ลั กสู ต รวิ ช า
ภาษาไทย มีผลก าไรจากการด าเนินงานอยู่ ที่ 
2,835,498.17 บาทหลักสูตรหลักสูตรวิชาภาษาไทย 
มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 17.4221 % ซึ่งมากกว่าที่ทาง
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ที่  2%โดยสรุป หลักสูตร
ภาษาไทยมีความคุ้มค่าต่อการเปิดการจัดการเรียน
การสอน จากตัวเลขและผลก าไร ที่ได้จากวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหลักสูตร 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณรักษ
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จากผลการวิเคราะห์
สรุปได้ว่าต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่นักศึกษา 1 คนมี
ค่าใช้จ่าย 56,837.43 บาท ต่อปี หลักสูตรบรรณ
รักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีผลก าไรจากการ
ด าเนินงานอยู่ที่ 623,657.69 บาทหลักสูตรบรรณ
รักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีอัตราดอกเบี้ย
อยู่ที่  40.4792 % ซึ่งมากกว่าที่ทางมหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ที่2% โดยสรุปหลักสูตรบรรณรักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์มีความคุ้มค่า ต่อการเปิดการ
จัดการเรียนการสอนจากตัวเลขและผลก าไรที่ได้จาก
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  โปรแกรม
วิชาการพัฒนาสังคมจากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
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ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 
37,752.82  บาท ต่อปีหลักสูตรการพัฒนาสังคมมี
ผลก าไรจากการด าเนินงานอยู่ที่ 895,778.81 บาท
หลักสูตรการพัฒนาสังคมมี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 
37.3827 % ซึ่งมากกว่าที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด
ไว้ที่ 2% โดยสรุปหลักสูตรการพัฒนาสังคมมีความ
คุ้มค่า ต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอนจาก
ตัวเลขและผลก าไร ที่ ได้จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หลักสูตร 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรม
วิชาวิชาภาษาจีนจากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 
25,751.60 บาท ต่อปีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาภาษาจีน มีผลก าไรจากการด าเนินงานอยู่ที่ 
872,663.98 บาทหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตวิชา
ภาษาจีน  มี อัตราดอกเบี้ ยอยู่ที่  20.2662% ซึ่ ง
มากกว่าที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ที่ 2% โดย
สรุปหลักสูตร     ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาภาษาจีน 
มีความคุ้มค่าต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอน
จากตัวเลขและผลก าไรที่ได้จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หลักสูตร 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรม
วิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิ ลป์ จากผลการ
วิเคราะห์สรุปได้ว่าต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่นักศึกษา 1 
คนมีค่าใช้จ่าย 48,284.20 บาท ต่อปีหลักสูตรวิจิตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์มีผลก าไรจากการด าเนินงาน
อยู่ที่  2,168,578 บาทหลักสู ตรวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 89.2721 % ซึ่ง
มากกว่าที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ที่ 2% โดย
สรุปหลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์มีความ
คุ้มค่าต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอน จาก
ตัวเลขและผลก าไรที่ ได้จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หลักสูตร 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  โปรแกรม
วิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์จากผลการวิเคราะห์สรุป
ได้ ว่ าต้ นทุ นต่ อหน่ วยอยู่ ที่  นั กศึ กษ า 1 คนมี
ค่าใช้จ่าย 48,059.83 บาท ต่อปีหลักสูตรหลักสูตร
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สารสนเทศภูมิศาสตร์มีผลก าไรจากการด าเนินงาน
อ ยู่ ที่  1,470,887.54 บ าท ห ลั ก สู ต รห ลั ก สู ต ร
สารสน เทศภู มิ ศาสตร์  มี อั ต ราดอก เบี้ ยอยู่ ที่ 
24.0785 % ซึ่งมากกว่าที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด
ไว้ที่ 2% โดยสรุป หลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ มี
ความคุ้มค่าต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอน 
จากตัวเลขและผลก าไร ที่ได้จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หลักสูตร 

9. สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตจากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
หน่วยอยู่ที่นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 34,557.37 
บาท ต่อปีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีผลก าไรจาก
การด าเนินงานอยู่ที่ 2,063,206.12 บาทหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิตมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 33.6247 % 
ซึ่งมากกว่าที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ที่ 2%โดย
สรุปหลักสูตร      นิติศาสตรบัณฑิตมีความคุ้มค่า 
ต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอนจากตัวเลขและ
ผลก าไรที่ได้จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 

โดยได้น าผลสรุปการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย ต่อหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณาเมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 
2558 โดยคณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ และ
ให้ข้อเสนอแนะควรประเมินทุกหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือเป็นการวิเคราะห์ต้นทุน และความคุ้ม
ว่าของแต่ละหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน 
(มส. 5.1-2-3 ) 

 3 ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

คณ ะม นุ ษ ยศ าสต ร์ แ ล ะสั งคม ศ าส ตร์ ได้
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามกระบวนงาน
บริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนด (มส. 5.1-
3-1) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 (มส. 5.1-3-2) ตามค าสั่ง
คณะฯ ที่ 024/2557 สั่ง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 
พ.ศ.2557 และ ฉบับแก้ไข ที่ 037/2557 สั่ง ณ 
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557โดยมีผู้บริหารของ

มส. 5.1-3-1 กระบวนงานที่
ส าคัญตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับ 
หลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร : 002/58) 

มส. 5.1-3-2  ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
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คณะฯ และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
คณ ะฯ ร่วม เป็ นคณ ะกรรมการ คณ ะท างาน 
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าส านักงาน
และคณาจารย์ภายในคณะ โดยผู้บริหารของคณะฯ 
มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยง 

2.  คณะกรรมการฯ ตามข้อ 1. จัดประชุม
จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์ประเด็นความ
เสี่ยง  ดังนี้ 

ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงจากพันธกิจ/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของคณ ะ องค์ป ระกอบคุณ ภาพ
การศึกษา และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 6 ด้าน
(ตามรายละเอียดคู่มือประกันคุณภาพ พ.ศ.2553) 
ด าเนินการตามล าดับขั้นดังนี้ 

1) วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง ดังกล่าวแล้ว
พบว่าคณะฯ มีค่าคะแนนความเสี่ยงสูงสุด 3 ด้าน 5 
ประเด็น ดังนี้ (มส. 5.1-3-3)   

(1 ) ความ เสี่ ย งด้ านบุ คลากร  พบว่า
จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ., รศ., 
ศ.) มีน้อย   

(2) ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก   
(2.1) นักศึกษาขาดระเบียบวินัย/

คุณธรรม จริยธรรม   
(2.2) นักศึกษาออกระหว่างภาค

เรียน (พ้นสภาพ) 
(3) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกล

ยุทธ์ของคณะ พบว่า 
(3.1) ผลงานการวิจัยที่ ได้รับการ

ตีพิมพ์/เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ และ
ผลงานการวิจัยที่ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ มีน้อย 

2)  หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ ได้ท าการ
ประเมินความเสี่ยง ตามแบบKPRU RM-02 B (แบบ
เก่ า ) แ ล ะจั ดท า โค รงก าร เพ่ื อขอ รั บ จั ด ส ร ร
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2558 เพ่ือลดความเสี่ยง
ทั้ง 3 ประเด็น ประกอบด้วย 3 โครงการ  ได้แก่ 1) 
โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

สังคมศาสตร์ ที่  024 / 
2557 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 สั่ง ณ วันที่ 
14 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 และ ที่ 
037/2557 สั่ง ณ วันที่ 
12 กันยายน พ.ศ.2557 

มส. 5.1-3-3  บันทึก
ข้อความถึงคณบดี ลง
วันที่  18 สิงหาคม พ.ศ.
2557 เรื่องขอเสนอ
ประเด็นความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

มส. 5.1-3-4  โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 
1) โครงการพัฒนา
คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ  
2) โครงการอยู่อย่างสุข
ใจใต้ร่มพิกุล  
3) โครงการทุนอุดหนุน
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ฯ  

มส. 5.1-3-5  (ร่าง) แผน
บริหารความเสี่ยง 
น าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ า
คณะ เมื่อวันที่  30  
กันยายน พ.ศ.2557 และ 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
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จ านวน 30,000 บาท 2) โครงการอยู่อย่างสุขใจใต้ร่ม
พิ กุ ล จ านวนเงิน  15,000 บาท  3)  โครงการ
ทุนอุดหนุนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ฯ จ านวน 
13,000 บาท (มส. 5.1-3-4)   

3)  หลังจากนั้นรองคณบดีและคณะท างานได้
จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ ยง น าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่  30  กันยายน 
พ.ศ.2557  เพ่ือให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ
มาตรการเพ่ิมเติม (มส. 5.1-3-5)   

ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  10  ตุลาคม พ.ศ.2557  เป็น
การประชุมเพ่ือพิจารณาวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง
จากโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดย
คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกโครงการที่มีความเสี่ยง
สู งจ านวน 2 โครงการได้แก่  1) โครงการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา จ านวนเงิน 130,000 บาท  2) โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง : มิติเศรษฐกิจและวัฒนธรรมบนวิถี
การเป็นประชาคมอาเซียน (มส.5.1-3-6, มส.5.1-3-
7)  

 
3.  คณะฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง จัดโครงการและกิจกรรม
ตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558  ตามค าสั่งคณะ ที่ 50/2557 สั่ง ณ วันที่ 13  
ตุลาคม พ.ศ.2557 (มส. 5.1-3-8) 

 
4.  คณะกรรมการฯ ตามข้อ 3. ด าเนินการจัดท า

แผนบริหารความเสี่ยงและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ (มส. 
5.1-3-9)  

4.1 ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแบบ RM 1 

4.2 วิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
ระดับโอกาสที่จะเกิด (L) ระดับผลกระทบ (C) และ
ระดับความเสี่ยงตามแบบ RM  2  

4.3 ระบุ เหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง 
พร้อมระบุการตอบสนองความเสี่ยง ตามแบบ RM 2 – 
1 

คณะ วันที่  30  
กันยายน พ.ศ.2557 

มส. 5.1-3-6  บันทึก
ข้อความถึงคณบดี ลง
วันที่  10 ตุลาคม พ.ศ.
2557 เรื่องขอเสนอ
ประเด็นความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 จาก
โครงการ 

มส. 5.1-3-7  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการฯ
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.
2557 

มส. 5.1-3-8  ค าสั่งคณะ ที่ 
50/2557 สั่ง ณ วันที่ 
13  ตุลาคม พ.ศ.2557 

มส. 5.1-3-9  เอกสารการ
บริหารความเสี่ยง (RM 
1 – RM 3) คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 

มส. 5.1-3-10  รายงานการ
บริหารความเสี่ยง ตาม
แบบติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยง (แบบ 
RM 4) คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 

 
มส. 5.1-3-11  รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่  4 
มิถุนายน พ.ศ.2558 
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4.4  ก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/
แผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ RM 3  

 
5. คณะกรรมการตามข้อ 3. ด าเนินการตาม

แผนบริหารความเสี่ยง  
 
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 

ได้รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ ของ
แผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ รอบ 6 เดือน (1 
ตุลาคม 2557 – 1 มีนาคม 2558) ตามแบบติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยง (แบบ RM 4)  โดยรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่  
1 / 2558 เมื่อวันที่  4  มิถุนายน พ.ศ.2558 (มส.
5.1-3-10) โดยคณะกรรมการประจ าคณะ ได้ให้
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญส าหรับโครงการอยู่อย่างสุขใจ
ใต้ร่มพิกุล  ส าหรับกิจกรรมระดมความคิดสร้างจิต
พิสัยที่ดี  โดยให้เพ่ิมเติมประเด็น “จิตสาธารณะและ
ความเป็นพลเมือง” ให้กับนักศึกษา  (มส.5.1-3-
11) 

 
7.  มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจากการบริหาร
ความเสี่ยง (แบบ RM 5) (มส.5.1-3-12) และแบบ
สรุปผลการประเมินความ เสี่ ย งภ ายหลั งการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM 6) 
(มส.5.1-3-13) โดยมีผลการด าเนินงาน สรุปดังนี้ 

โครงการ/ 
แผนบริหาร
ความเสีย่ง 

ระดับความ
เสี่ยงก่อน
ด าเนินการ 

ระดับ
ความเสีย่ง

หลัง
ด าเนิน 
การ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง
ลดลง 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

25 
สูงมาก 

25 
สูงมาก  

ผลงานวิจัย
น าไปใช้
ประโยชน ์

20 
สูงมาก 

15 
สูง  

นวัตกรรมการ 20 1  

มส. 5.1-3-12  แบบสรุปผล
การด าเนินงานจากการ
บริหารความเสี่ยง(แบบ 
RM-5) 

 
มส. 5.1-3-13  แบบสรุปผล

การประเมินความเสี่ยง
ภายหลังการด าเนินการ
ตามแผนบริหารความ
เสี่ยง (แบบRM-6) 

มส.5.1-3-14)   แบบสรุป
ปัจจัยความเสี่ยงที่ต้อง
ด าเนินการต่อไปในปี
ถัดไป (แบบ RM 7) 

 
มส. 5.1-3-15  เอกสาร

ประกอบการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 2 / 2558 
เมื่อวันที่  4 กันยายน 
พ.ศ.2558 
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จัดการเรียน
การสอน 

สูงมาก ต่ า 

อยู่อย่างสุขใจ
ใต้ร่มพิกุล 

   

-ระเบียบวินัย 12 
สูง 

9 
ปานกลาง  

-การ
ประสานงาน
กับผู้ปกครอง 

9 
ปานกลาง 

6 
ปานกลาง 

 

-นศ.ออก
กลางคัน 

9 
ปานกลาง 

2 
ต่ า 

 

เศรษฐกจิ
พอเพียง : มิติ
เศรษฐกจิ 

12 
สูง 

2 
ต่ า  

จากสรุปผลการด าเนินงานตามตารางข้างต้น 
พบว่า จากแผนบริหารความเสี่ ยง ทั้ ง 5 แผน  
สามารถด าเนินการให้ระดับความเสี่ยงเดิมลดลงได้  
4  แผน  คิดเป็นร้อยละ  80 

 
8.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 

ได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ตามแบบ RM 5  และแบบ  RM 6 รวมทั้ง
แบบสรุปปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการต่อไปใน
ปีถัดไป ตามแบบ RM 7 (มส.5.1-3-14) โดยเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่  
2 / 2558 เมื่อวันที่  4  กันยายน พ.ศ.2558 (มส.
5.1-3-15) โดยคณะกรรมการประจ าคณะมีมติ ดังนี้ 

1)  ให้ความเห็นชอบที่จะยกความเสี่ยงในปี
นี้ไปเป็นประเด็นความเสี่ยงในปีถัดไป  ประกอบด้วย  

-  ต าแหน่งทางวิชาการ 
-  ผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ 
- อยู่ อย่ างสุ ข ใจ ใต้ ร่ม พิ กุ ล  ส าหรับ

กิจกรรม ระเบียบวินัย และ การประสานงานกับ
ผู้ปกครอง 

2)  ส าหรับโครงการนวัตกรรม ถึงแม้ว่าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จะไม่มีโครงการนี้  ขอให้
คณะฯ พิจารณาด าเนินการต่อเนื่อง  โดยอาจขยาย
ไปในเรื่องของการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
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พัฒนานักศึกษาของหลักสูตรต่างๆ  
3) ส าหรับ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

ขอให้คณะ สอดแทรกแนวคิดการด าเนินการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาอ่ืนๆ ด้วย   

 
9.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ

จากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

9.1  ตามที่คณะได้น าเสนอ แบบติดตามผล
ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เสี่ ย ง  (แ บ บ  RM 4)  ต่ อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่  1 
/ 2558 เมื่อวันที่  4  มิถุนายน พ.ศ.2558 (มส.5.1-
3-10) โดยคณ ะกรรมการประจ าคณ ะ ได้ ให้
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญส าหรับโครงการอยู่อย่างสุขใจ
ใต้ร่มพิกุล  ส าหรับกิจกรรมระดมความคิดสร้างจิต
พิสัยที่ดี  โดยให้เพ่ิมเติมประเด็น “จิตสาธารณะและ
ความเป็นพลเมือง” ให้กับนักศึกษา  นั้น  คณะฯ 
โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  ได้จัด
กิจกรรม “สิ่งที่คณะอยากเห็น กับ สิ่งที่นักศึกษา
อยากเป็น” โดยสอดแทรกจิตสาธารณะและความ
เป็นพลเมืองให้กับนักศึกษาใหม่  เมื่อวันที่  14 
สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ หอประชุมรัตนอาภา 

9.2  ส าหรับประเด็นข้อเสนอแนะ ในการ
ประชุมครั้งที่  2 / 2558 เมื่อวันที่  4  กันยายน 
พ.ศ.2558 คณะฯ จะได้น าเสนอให้คณะกรรมการ
จัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ต่อไป 

 4 บริหารงานด้วยหลักธรรม
มาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 
10 ประการที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ผู้บริห าร (คณบดี  และรองคณบดี ) การ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ทั้ง 10 ประการ สามารถอธิบายผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน  ดังนี้ 
1. หลักประสิทธิผล 

- คณะได้ปฏิบัติราชการโดยมีแผนกลยุทธ์ 5 ปี 
พ.ศ. 2556-2560 เป็นทิศทางในการด าเนินงาน 

มส. 5.1-4-1 แผนกลยุทธ์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2556-2560 

มส. 5.1-4-2 รายงาน
ประเมินผลแผนกลยุทธ์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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(มส.5.1-4-1) โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ์ที่ได้รับงบประมาณ มาด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557(มส.5.1-4-2) 

- มีการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (มส.5.1-4-3) 

-ในการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ป ระจ าปี งบ ป ระมาณ  พ .ศ . 2558  ได้ มี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่ ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รอบ 6 เดือน เพ่ือที่จะ
ประเมินผล ติดตามและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (มส.
5.1-4-4) 

- นอกจากนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะ บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คณะยังจัด
ให้มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงิน โดยจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงินด้วย (มส.5.1-4-5) 
2. หลักประสิทธิภาพ 
   มีวิธีการบริหารจัดการที่ช่วยให้คณะประหยัด 
สะดวก รวดเร็ว โดยการน าระบบ สารสนเทศ
ออนไลน์มาใช้ในการด าเนินงาน (มส.5.1-4-6)
แบ่งเป็น ส าหรับผู้บริหาร (4 ระบบ) เช่น ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (KPRU 
MIS) ระบบบัญ ชี  3 มิติ  (ระบบ 3D GF KPRU) 
ระบบสารสนเทศการบริหารแผนกลยุทธ์ (SPIS)  
ส าหรับบุ คลากร (12 ระบบ ) เช่น  ระบบการ
บริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Personal) 
ร ะ บ บ เอ ก ส า ร ท า ง อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  (Binary 
Documents) ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์
ส าหรับอาจารย์ผู้สอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ
เรียนการสอน(e-Learning)และส าหรับนักศึกษา 
(10 ระบบ)  เช่น ตารางเรียน ตารางสอน ตาราง
สอบ ส าหรับนักศึกษา ตรวจสอบผลการเรียน
ส าหรับนักศึกษา ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ส าหรับ
นักศึกษา ระบบประเมินการสอนออนไลน์ส าหรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 รอบ 12 เดือน 

มส. 5.1-4-3 บันทึก
ข้อความ คณะมนุษย์
ศาสตร์ฯ เรื่องขอ
น าเสนอผลการสรุป
ทบทวนปัจจัย
สภาพแวดล้อม (SWOT 
Analisis) 

มส. 5.1-4-4 
   รายงานประเมินผลแผน

กลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รอบ 6 เดือน 

มส. 5.1-4-5 แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ 

2558 
มส. 5.1-4-6 

http://www.kpru.ac.
th/th/information-
service-online/ 

มส. 5.1-4-7 รายการระบบ
สารสนเทศออนไลน์ 

มส. 5.1-4-8 ปกเล่ม
หลักสูตรทั้ง 11 
หลักสูตร 

มส. 5.1-4-9 แบบฟอร์มการ
ติดตามผลการ
ด าเนินงาน  
ตามแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ/
สายสนับสนุน 

มส. 5.1-4-10 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
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นักศึกษา เป็นต้น (มส.5.1-4-7) 
 
3.หลักการตอบสนอง 
   การให้บริการการศึกษาตอบสนองความต้องการ 
ดังนี้  

- หลักสูตรที่เปิดสอนของคณะทั้ง 11 หลักสูตรได้
มาตรฐานผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น (มส.5.1-4-8) 

- ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้าน
การศึกษาต่อ การสนับสนุนเงินทุนวิจัย ผลงานทาง
วิชาการ ต ารา และเอกสารประกอบการสอน สนับสนุน
งบประมาณการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน ของบุคลากรในคณะฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจด้านต่างๆ ของคณะฯ (มส.5.1-
4-9) 

- มีการบริการวิชาการที่หลากหลายส าหรับชุมชน 
ท้องถิ่นทั้งในรูปแบบการจัดอบรมทางวิชาการการเป็น
วิทยากร กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพให้กับ
หน่วยงานต่างๆมีการให้บริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สังคมและชุมชน และเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิชาการ
ให้กับโรงเรียน ในเขตก าแพงเพชรและตาก เช่น ในการ
จัดงานนิทรรศการวิชาการคณะฯ เป็นต้น (มส.5.1-4-
10) 

- เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
อาจารย์ในทุกรายวิชาที่สอน เพ่ือตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของนักศึกษา (มส.5.1-4-11) 
 
4.หลักภาระรับผิดชอบ 

- คณบดีในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ได้จัดท าค า
รับรองการปฎิบัติราชการต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรทุกปีงบประมาณ (มส.5.1-4-12) 

- รับผิ ดชอบต่อปัญ หาต่ างๆ ของคณ ะ ต่ อ
มหาวิทยาลัยและสาธารณะ เช่น การร้องเรียนผ่าน
สายตรงอธิการบดี ที่เกี่ยวข้องกับคณะมนุษย์ฯ (มส.

สังคมศาสตร์ ที่ 
58/2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานจัด
นิทรรศการราชภัฏ
ก าแพงเพชรวิชาการ 
ครั้งที่ 11 “เทิดไท้องค์
ราชัน สานสัมพันธ์สู่
อาเซียน” 

มส. 5.1-4-11 
http://tabian.kpru.ac.
th/eval/eval.asp 

มส. 5.1-4-12 ค ารับรองการ
ปฎิบัติราชการส าหรับ
ผู้บริหารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 
และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 

มส. 5.1-4-13  ข้อความสาย
ตรงอธิการบดี 

มส. 5.1-4-14 
http://huso.kpru.ac.th/

webhuman/ 
มส. 5.1-4-15 
     - รายงานการประชุม

คณาจารย์ 
     - รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร
คณะ  

     - รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ 

มส. 5.1-4-16 รายงานการ
วางระบบการควบคุม
ภายในและการประเมิน 
ผลการควบคุมภายใน
ของคณะฯ ประจ าปี

http://tabian.kpru.ac.th/eval/eval.asp
http://tabian.kpru.ac.th/eval/eval.asp
http://huso.kpru.ac.th/webhuman/
http://huso.kpru.ac.th/webhuman/
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5.1-4-13) 
 
5.หลักความโปร่งใส 

ทุกกระบวนการมีการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา
ในทุกขั้นตอน เช่น 
    1) บุคคลทั้งภายในและภายนอกสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสรีทางเว็บไซต์คณะ (มส. 
5.1-4-14) 

2) บุ คคลากรในคณะสามารถเข้าถึ งข้อมูล
ข่าวสารในทุกขั้นตอนของการด าเนินกิจกรรม ผ่าน
วาระการประชุ มของคณ าจารย์  การประชุ ม
กรรมการบริหารคณะ การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (มส. 5.1-4-15) 

3)  มีระบบการควบคุมภายใน และมีการรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยโดยผลการตรวจสอบภายใน พบว่า
ระบบการควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีเหมาะสม (มส.5.1-4-16) 

 
6.หลักการมีส่วนร่วม 

คณะฯ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดังนี้  
1) มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารของคณะฯ ใน

รูปแบบโปรแกรมวิชา การตัดสินใจเรื่องส าคัญต่างๆ 
คณะจะใช้มติของคณะกรรมการบริหารคณะฯ ซึ่ง
ป ระกอบด้ วย  คณ บดี  รองคณ บดี   ป ระธาน
โปรแกรมวิชา  เป็นกรรมการ และหัวหน้าส านักงาน
เลขานุการคณะเป็นกรรมการและเลขานุการ (มส.
5.1-4-17) 

2) มีการด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ เพ่ือให้มีคณาจารย์จากโปรแกรมวิชาต่างๆ 
เข้ามาร่วมเป็นกรรมการเช่น คณะกรรมการด าเนินงาน
ด้ าน วิ จั ย แ ล ะส ารส น เท ศ  (ม ส .5 .1 -4 -1 8 )
คณะกรรมการวิชาการ (มส. 5.1-4-19)เป็นต้น 

3) เปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมแสดงทัศนะ คิด
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ เช่น 
การท าวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าตามการรับรู้ของบุคลากร
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มส. 5.1-4-17 ค าสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ 
425/2556 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาและกลุ่ม
วิชา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มส. 5.1-4-18 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 
026/2556 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านวิจัยและ
สารสนเทศ 

มส. 5.1-4-19 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 
044/2556 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิชาการ 

มส. 5.1-4-20 รายงานการ
วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าตาม
การรับรู้ของบุคลากร
และความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร ศึกษา กรณี : 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี 
2557 

มส. 5.1-4-21 ตัวอย่าง 
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

มส.5.1-4-22 หนังสือเชิญ
เข้ารับการสัมภาษณ์
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ศึกษากรณี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(มส.5.1-4-20) 

4) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของอาจารย์ในทุกรายวิชาที่สอน (มส.5.1-4-21) 

5)เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดง
ความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนางานของ
คณะ เช่น การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร  การ
สัมภาษณ์ เพ่ือแสดงความคิดเห็นในการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (มส.5.1-4-22) 

 
7.หลักการกระจายอ านาจ 

ผู้บริหารมีการถ่ายโอนอ านาจ การตัดสินใจและ
ภารกิจให้แก่หน่วยงานย่อยในสังกัดและบุคลากร 
เช่น 

- การมอบอ านาจให้รองคณบดีปฏิบัติราชการ
แทน และการรักษาราชการแทน (มส.5.1-4-23) 

- ก ารแต่ งตั้ งบุ ค ล าก รป ฏิ บั ติ ง าน ใน คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส. 5.1-4-24) 
 
 
8.หลักนิติธรรม 

ผู้ บ ริห ารใช้ อ าน าจของกฎหมาย ระเบี ยบ 
ข้อบังคับ ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ เช่น 
การพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนประจ าปี  การให้ทุนอุดหนุนในการท าวิจัย 
งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน  
การไปราชการเพ่ือฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ของบุคลากร 
(มส. 5.1-4-25) 

 
9.หลักความเสมอภาค 
   ผู้บริหารยึดหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติงาน 
เช่น  
   - ทุกสาขาวิชาของคณะที่เปิดรับนักศึกษา ได้เปิด
โอกาสให้นักเรียนเข้าสู่ระบบการคัดเลือกอย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกด้านถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ 

เพ่ือแสดงความคิดเห็น
ในการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

มส.5.1-4-23 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 
039/2557 ลว.13 ก.ย. 
2557 เรื่อง การ
มอบหมายงาน การ
มอบอ านาจให้ 
ปฏิบัติราชการแทน 
และการรักษาราชการ
แทน 

มส.5.1-4-24 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 
040/2557 ลว.13 ก.ย. 
2557 เรื่อง การแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงานใน
คณะ 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส.5.1-4-25 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนการท าวิจัย 
งานสร้างสรรค์ และ
ผลงานวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน ประจ าปี
งบประมาณ 2558/ 

      เรื่อง การส่งข้อเสนอ
วิจัยเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนงานวิจัย 
นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ ประจ าปี



162 
  

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา และอ่ืนๆ  
(มส. 5.1-4-26) 

- การคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานทั้งสายสอน
และสายสนับสนุน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติได้
สมัครสอบแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยก
ด้านเพศ ความพิการ ศาสนา และอ่ืนๆ (มส.5.1-4-
27) 

 
10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
   ในการบริหารงานของคณะ ผู้บริหารค านึงถึงการ
หาข้อตกลงจากข้อคิดเห็นของที่ประชุม ทั้งการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (มส.5.1-4-28)
การประชุมกรรมการบริหารคณะ (มส.5.1-4-29)
และการประชุมคณาจารย์ (มส.5.1-4-30) 
   จากการประเมินการด าเนินงานของผู้บริหาร ตาม
ความเห็นของบุคลากรภายในคณะ พบว่า การ
บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 รายละเอียดข้างต้น
ปรากฏตามรายงานการวิจัย “ภาวะผู้น าตามการ
รั บ รู้ ข อ งบุ ค ล าก รค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี 2557” 

งบประมาณ 2558 
มส.5.1-4-26 

http://www.kpru.ac.
th/ 

มส.5.1-4-27 ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง 
การรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าท างานเป็น
อาจารย์ประจ าตาม
สัญญาจ้าง/ เรื่อง รับ
สมัครแข่งขันบุคคล
ทั่วไปเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติ
เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

มส.5.1-4-28 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

มส. 5.1-4-29 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ 

มส. 5.1-4-30 รายงานการ
ประชุมคณาจารย์ 

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

ด้านการผลิตบัณฑิต 
คณะด าเนินการจัดการความรู้ด้านการผลิต

บัณฑิต โดยก าหนดประเด็นในด้านการจัดการเรียน
การสอน  ตามขั้นตอนของการจัดการความรู้ 7 ขั้น  
ดังนี้ 

 
ขั้นที่ 1  การบ่งช้ีความรู้ 
1. คณะด าเนินการจัดประชุมคณาจารย์คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือทบทวนแผนการ
จัดการความรู้ปีการศึกษา 2556  และระบุประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้  ในการ
ป ระชุ ม ค ณ าจ ารย์ ค ณ ะม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์  ครั้ งที่  2/2557  เมื่อวันพุธที่   2  

มส. 5.1-5-1 รายงานการ
ประชุมคณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 / 
2557 

มส. 5.1-5-2  ค าสั่งคณะฯ 
030 / 2557 สั่ง ณ 
วันที่  4  สิงหาคม พ.ศ.
2557 

มส. 5.1-5-3  แผนการ
จัดการความรู้ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 

มส. 5.1-5-4  สรุปมติการ

http://www.kpru.ac.th/
http://www.kpru.ac.th/
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กรกฎาคม พ.ศ.2557 โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย์ทั้งด้านการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย  อย่างน้อยด้านละ 1 ประเด็น ที่
ประชุมอาจารย์ ได้มีความเห็นชอบก าหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้  ในด้าน
การจัดการเรียนการสอน  ได้แก่  “เทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  กรณี การ
ผสมผสานการเรียนรู้ โดย ใช้ปั ญ ห าเป็ น ฐาน 
(Problem-based Learning ; PBL) กั บ  ก า ร
เรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project-based Learning ; 
PBL) โดยการบูรณาการรายวิชาในหลักสูตร” (มส. 
5.1-5-1) 

หลังจากนั้น  คณะฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
เพ่ือจัดท าแผนและด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด  ตามค าสั่งคณะฯ ที่  030 / 2557  สั่ง ณ 
วันที่  4  สิงหาคม พ.ศ.2557 (มส. 5.1-5-2)  โดยมี
การประชุมคณะกรรมการฯ เมื่ อวันพุธที่   17  
สิงหาคม พ.ศ.2557  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้  พบว่า  
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้จัดการเรียน
การสอนด้วยวิธีดังกล่าว (มส. 5.1-5-3)    

2. ประธานฯ ได้มอบหมายให้รองประธานและ
ทีมงานท าการทบทวนแนวคิดที่ เป็นองค์ความรู้
เกี่ ย ว กั บ ก าร เรี ย น รู้ โด ย ใช้ ปั ญ ห า เป็ น ฐ าน 
(Problem-based Learning ; PBL) กับ การเรียนรู้
ด้วยโครงงาน (Project-based Learning ; PBL)  
จากเอกสารต ารา  เพ่ือน าไปสังเคราะห์เป็นองค์
ค ว าม รู้  ร วมถึ งมอบ ห มาย ให้ โป รแกรมวิ ช า
สารสนเทศภูมิศาสตร์สรุปแนวทางการด าเนินงาน
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือด าเนินการในขั้นที่ 2 
ต่อไป (มส. 5.1-5-4)   

ประชุมคณะกรรมการฯ 
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 
พ.ศ.2557 

 
 

   ขั้นที่ 2  การสร้างและแสวงหาความรู้ 
ประธานคณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการ
ผลิตบัณฑิต ร่วมกับคณาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา
สารสนเทศภูมิศาสตร์ มาประชุมเพ่ือท าการ

มส. 5.1-5-5  รายงานการ
ประชุม เมื่อวันที่  26 
สิงหาคม พ.ศ.2557   
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สังเคราะห์องค์ความรู้ เกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning ; 
PBL) กับ การเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project-based 
Learning ; PBL)   เมื่อวันอังคารที่  26  สิงหาคม 
พ.ศ.2557 ในการประชุมครั้งนี้ได้วางโครงสร้าง
ความรู้  เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้ 
อย่างเป็นระบบ โดยองค์ความรู้  ประกอบด้วย
ความรู้สองส่วนคือ (มส. 5.1-5-5)   

- ความรู้จากเอกสาร / ต ารา (Explicit 
Knowledge) ประกอบด้วยเนื้อหาเก่ียวกับ 
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21 , การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL การ
เตรียมตัวของผู้สอนในการจัดการสอนแบบ 
PBL เป็นต้น โดยมอบให้อาจารย์ตรรกพร สุข
เกษม เป็นผู้รวบรวม 

- ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge)  
โดยมอบหมายให้ อ.วัลลภ ทองอ่อน และ
คณาจารย์ในโปรแกรมวิชาถ่ายทอดวิธีการ
จัดการเรียนการสอน แบบ PBL โดยการบูร
ณาการรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้ขอให้เขียน
กระบวนการด าเนินการ เป็นแบบ PDCA 
เพ่ือให้เห็นกระบวนการคิดและแนวทางการ
ด าเนินงาน 

   ขั้นที่ 3  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
คณะท างานรวบรวมเอกสารองค์ความรู้   โดย

ในเอกสารมีองค์ความรู้ 2 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ 1  เทคนิคการจัดการเรียนการสอน

ระดับอุดมศึกษา  : การเรียนรู้โดยใช้  
ปัญหาเป็นฐาน (Problem- based Learning ; 
PBL) กับ การเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project-based 
Learning ; PBL) 

ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติการการบูรณาการรายวิชา
ในหลักสูตร โดยการจัดการเรียนรู้แบบ PBL : 
กรณีศึกษาจากหลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  

มส. 5.1-5-6  เอกสาร
เผยแพร่องค์ความรู้ 

มส. 5.1-5-7  บันทึก
ข้อความเผยแพร่องค์
ความรู้ฯ ฉบับวันที่ 15  
กันยายน  พ.ศ.2557 

   ขั้นที่ 4  ประมวลและกลั่นกรองความรู้ และ
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

มส. 5.1-5-8  บันทึกเชิญ
ประชุม 
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จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่  1  โดย
การเผยแพร่องค์ความรู้จากหลักสูตร GIS (เป็นสาขา
หลักกลุ่มสังคมศาสตร์  ) ไปยังตัวแทนของสาขาวิชา
ในกลุ่มมนุษยศาสตร์ ได้แก่  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์  นาฏศิลป์และการละคร และดนตรี  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ  เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติของศาสตร์
ทางด้านมนุษยศาสตร์  เมื่อวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ.
2557   

มส. 5.1-5-9  แบบสรุปการ
น าความรู้ไปวางแผนการ
ด าเนินงาน  

   ขั้นที่ 5  การเข้าถึงความรู้  การท าให้ผู้ใช้
ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก 

คณะท างานได้จัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ 
โดยเพิ่มเติม เนื้อหาแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning ; PBL) กับ การเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
(Project-based Learning ; PBL)  ของโปรแกรม
วิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ 

มส. 5.1-5-10  บันทึก
ข้อความเผยแพร่องค์
ความรู้ฯ ฉบับวันที่ 10  
พฤศจิกายน  พ.ศ.2557 

 

   ขั้นที่ 6  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่  2  โดย

การเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งในรูปของเอกสาร 
ประสบการณ์ของ GIS รวมถึงการค้นหาผู้ที่น าองค์
ความรู้ไปใช้ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้  ใน
ลักษณะการ story telling  โดยก าหนดจัดในวันที่  
4  มิถุนายน พ.ศ.2558  

มส. 5.1-5-11  บันทึกเชิญ
เข้าร่วมกิจกรรม 

มส. 5.1-5-12  แบบบันทึก
ความรู้จากเรื่องเล่า 

 

   ขั้นที่ 7  การเรียนรู้ 
- เกิดระบบการเรียนรู้จาก  การสร้างองค์

ความรู้ น าความรู้ไปใช้ และหมุนเวียนต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของ
หน่วยงาน 

โดยในขั้นนี้มีหลักสูตรที่สามารถเขียนแนว
ทางการการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  
โดยการบูรณาการรายวิชาในหลักสูตร   

ทั้งนี้  จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2558  มีการอภิปรายถึง
วิธีการจัดการเรียนรู้ ที่อาจมีความหลากหลาย

มส. 5.1-5-13  แบบบันทึก
ขุมความรู้จากเรื่องเล่า
(Knowledge Assets)
และแก่นความรู้ (Core 
Competence) 

มส. 5.1-5-14  แบบสรุป
องค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้  : 
“เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษา 
กรณี การผสมผสานการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

แบบ 1 
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มากกว่า  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning ; PBL) และ การ
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project-based 
Learning ; PBL) โดยให้ผู้สอนค านึงถึง การจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning เช่น การจัดการ
เรียนรู้ด้วยการศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) การ
จัดการเรียนรู้ด้วยบทบาทสมมติ   เป็นต้น 

ฐาน (Problem-based 
Learning ; PBL) กับ 
การเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
(Project-based 
Learning ; PBL) โดย
การบรูณาการรายวิชาใน
หลักสูตร”  ประจ าปี
การศึกษา 2557 

   จากการด าเนินการตามขั้นตอนการจัดการ
ความรู้   คณะได้สรุปองค์ความรู้และได้ท าการ
เผ ยแพ ร่ อ งค์ ค ว าม รู้ จ าน วน  3  ค รั้ ง  จั ด โด ย
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดังนี้ 

ครั้งที่ 1  น าเสนอรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินการจัดการความรู้โดยการน าเสนอแบบปาก
เปล่า  เมื่อวันที่  5  มิถุนายน พ.ศ.2558  ณ  ห้อง
ประชุมชั้น 6 อาคาร 12 (มส. 5.1-5-15)   

ครั้งที่  2  น าเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่
ได้รับจากการจัดการความรู้ โดยการน าเสนอแบบ
ปากเปล่า เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558  ณ  
ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 12 (มส. 5.1-5-16)   

ครั้งที่   3   น าเสนอผลการด าเนินงานการ
จัดการความรู้  โดยการน าเสนอแบบปากเปล่า และ
แบบโปสเตอร์  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558  
ณ  ห้องประชุมทองกวาว  หอประชุมทีปังกรรัศมี
โชติ  (มส. 5.1-5-17)   

 
และเพ่ือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ ได้  

คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้จัดท ารูปเล่มเป็น 
“ชุดความรู้”  โดยใช้ชื่อว่า  “ตั้งหลัก  ตั้งมั่น  ตั้งต้น 
ขยายผล  แทรกซึม : สร้างเกรียวความรู้พัฒนาการ
เรียนการสอนแบบ Problem-based Learning ; 
PBL และ Project-based Learning ; PBL  โดย
การบูรณาการรายวิชาในหลักสูตร” (มส. 5.1-5-
18) โดยจะท าการเผยแพร่ให้กับอาจารย์ทุกคนใน
คณ ะ  และเผยแพร่ ไปยั งคณ ะต่ างๆ  ภายใน
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ต่อไป 

มส. 5.1-5-15  บันทึก
ข้อความและเอกสาร
น าเสนอ 

มส. 5.1-5-16  บันทึก
ข้อความและเอกสาร
น าเสนอ 

มส. 5.1-5-17  บันทึก
ข้อความและเอกสาร
น าเสนอ 

มส. 5.1-5-18  หนังสือ“ต้ัง
หลัก  ตั้งมั่น  ตั้งต้น 
ขยายผล  แทรกซึม : 
สร้างเกรียวความรู้
พัฒนาการเรียนการสอน
แบบ Problem-based 
Learning ; PBL และ 
Project-based 
Learning ; PBL  โดย
การบูรณาการรายวิชาใน
หลักสูตร” 

มส. 5.1-5-19  เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 1 / 2558 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 
พ.ศ.2558 

มส. 5.1-5-20  เอกสาร
ประกอบการประชุม
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คณ ะกรรมการจัดการความรู้ ได้น าเสนอ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ ประจ าปี พ.ศ.2557 ต่อ คณะกรรมการ
บริหารคณะ เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม พ.ศ.2558 
(มส. 5.1-5-19)  และ น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เมื่อวันที่  4  กันยายน พ.ศ.2558 (มส. 
5.1-5-20) โดยคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
และเสนอประเด็นที่จะน าไปจัดการความรู้ในปี
การศึกษา  2558  คือ “การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning” ซึ่งคณะอยู่ระหว่างการ
วางแผนเพ่ือด าเนินงานตามขั้นตอนการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษา  2558  ต่อไป 

คณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 2 / 2558 
เมื่อวันที่ 4  กันยายน
พ.ศ.2558 

 

   ด้านการวิจัย 
คณะด าเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย โดย

ก าหนดประเด็น ที่สอดคล้องกับแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านงานวิจัยของคณะ คือการน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ และการบูรณาการงานวิจัยกับการ
เรียนการสอน โดยได้ด าเนินการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 
ดังนี้  

คณะฯ โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัยได้
ร่วมกันระดมสมองเพ่ือค้นหาองค์ความรู้ในประเด็น 
การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน โดย
เน้นผลงานวิจัยที่สร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างเครือข่าย
กับชุมชน โดยด าเนินงานตามขั้นตอน ของการ
จัดการความรู้(Knowledge Management) 7 ขั้น  
ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  การบ่งช้ีความรู้ 
จัดประชุมเพ่ือทบทวนแผนการจัดการความรู้ด้าน
งานวิจัยปีการศึกษา 2556 และวางแผนการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษา 2557 พร้อมระบุองค์ความรู้ที่
จ าเป็นเกี่ยวกับการการวิจัย โดยเมื่อประชุมแล้วได้ 
หัวข้อ คือ “แนวทางการบูรณาการงานวิจัยสู่การ
เรียนการสอน”   

มส. 5.1-5(2)-1 บันทึก
ข้อความเชิญประชุม
คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย 

มส. 5.1-5(2)-2 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย 

   ขั้นที่ 2  การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-จัดอบรม ประชุม แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อ

มส. 5.1-5(2)-3 บันทึกเชิญ
ประชุมจากสถาบันวิจัย
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ค้นหาแนวทางการบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการ
สอน โดยคณะฯ ได้ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบแผนการ
จัดการความรู้เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือ
ค้นหาแนวทางหรือประเด็น กับสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

-ประสานงานกับโปรแกรมวิชา และเครือข่าย
ผู้น าชุมชน ท้องถิ่น เพื่อดึงขุมความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว
คน (Tacit Knowledge) โดยเชิญตัวแทนคณาจารย์
จากโปรแกรมวิชาต่างๆ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์การบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับการวิจัย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญหลัก 2 ท่าน คือ ดร.พิษณุ บุญนิยม จาก
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์สุ
ภาสพงษ์  รู้ท านอง จากโปรแกรมวิชาสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ มาร่วมถ่ายทอดแนวทางการบูรณาการ
งานวิจัยสู่การเรียนการสอนที่มุ่งผลงานวิจัยที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่ชุมชน ท้องถิ่น 

และพัฒนา 
มส. 5.1-5(2)-3 เอกสาร

เดียวกับ มส. 5.1-5(2)-2 
    

   ขั้นที่ 3  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
       -วางโครงสร้างเพ่ือจัดล าดับข้อมูลแนวทาง
การบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม 
      -รวบรวมองค์ความรู้เพ่ือสร้างโมเดล (Model) 
ในการเก็บรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบ 

มส. 5.1-5(2)-4 แผนการ
จัดการความรู้ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2557 (ภาคผนวก) 

   ขั้นที่ 4  ประมวลและกลั่นกรองความรู้ และ
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

- กลั่นกรองโจทย์วิจัยกับการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอนจากแต่ละโปรแกรม
วิชาและสรุปความรู้ออกเป็น โมเดล (Model) ที่
สมบูรณ์ 

- สรุปรวบรวมประเด็นที่ส าคัญต่อการบูรณา
การงานวิจัยกับการเรียนการสอน โดยสรุปออกมา
ได้ 8 ประเด็น  

มส. 5.1-5(2)-5 แผนการ
จัดการความรู้ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2557 (ภาคผนวก) 

   ขั้นที่ 5  การเข้าถึงความรู้   
      โดยการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่
ต้องการได้ง่ายและสะดวก ดังนี้ 
      - จัดท าประกาศและประชาสัมพันธ์  

มส. 5.1-5(2)-6  บันทึก
ข้อความเผยแพร่องค์
ความรู้ฯ ฉบับวันที่ 12  
กรกฎาคม พ.ศ.2558 
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      - จัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ 

   ขั้นที่ 6  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
      จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เกิดชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
1) แนวทางการบรูณาการงานวจิัยสู่การเรยีนการสอน 
2) แนวทางการจัดท าแผนด าเนินงานวิจัยในระยะ 1 
ปี ดังนี้ 
     - จัดประชุมแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 1 เพ่ือน าเสนอ
แนวปฏิบัติและองค์ความรู้ด้านการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอน และรับฟังความ
คิดเห็นความรู้เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
    - จัดประชุมแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 2 เพ่ือน าเสนอ
แนวปฏิบัติและองค์ความรู้ด้านการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอน สู่สาธารณชน 

มส. 5.1-5(2)-7 เอกสาร
เดียวกับ มส. 5.1-5-11  
บันทึกเชิญเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
 

   ขั้นที่ 7  การเรียนรู้ 
เกิดระบบการเรียนรู้สู่ การสร้างองค์ความรู้ใหม่  

ในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์กับการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอน ทั้งยังได้น าองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในการท างานวิจัยที่สร้างมูลค่าเพ่ิม
กับชุมชนท้องถิ่น ทั้งยังได้เครือข่ายด้านวิจัยวิชาการ 
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น  

มส. 5.1-5(2)-8 เอกสาร
เดียวกับ มส. 5.1-5(2)-
5 

 

   จากการด าเนินการตามขั้นตอนการจัดการ
ความรู้   คณะได้สรุปองค์ความรู้และได้ท าการ
เผยแพร่องค์ ค วามรู้ จ าน วน  3  ครั้ ง   จั ด โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดังนี้ 

ครั้งที่ 1  น าเสนอรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินการจัดการความรู้โดยการน าเสนอแบบปาก
เปล่า  เมื่อวันที่  5  มิถุนายน พ.ศ.2558  ณ  ห้อง
ประชุมชั้น 6 อาคาร 12 (มส. 5.1-5-15)   

ครั้งที่  2  น าเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่
ได้รับจากการจัดการความรู้ โดยการน าเสนอแบบ
ปากเปล่า เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ  
ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 12 (มส. 5.1-5-16)   

ครั้งที่   3   น าเสนอผลการด าเนินงานการ
จัดการความรู้  โดยการน าเสนอแบบปากเปล่า และ
แบบโปสเตอร์  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558  

มส. 5.1-5(2)-9 เอกสาร
เดียวกับ 

มส. 5.1-5-15  บันทึก
ข้อความและเอกสาร
น าเสนอ 

มส. 5.1-5-16  บันทึก
ข้อความและเอกสาร
น าเสนอ 
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ณ  ห้องประชุมทองกวาว  หอประชุมทีปังกรรัศมี
โชติ (มส. 5.1-5-17)   

 6 การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้
ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
พ.ศ. 2556 -2560 โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 (มส. 5.1-6-1) ทั้งสาย
ผู้สอนและสายสนับสนุน  

ซึ่งร่างแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี 
2556-2560 ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
จากข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2553 -2557 
(มส. 5.1-6-2) 

2. ข้อมูลพ้ืนฐานของบุคลากร (วุฒิการศึกษา, 
ต าแหน่งทางวิชาการ) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

3. ผลการส ารวจปัจจัยหลักท่ีท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
มุ่ งมั่ น ต่ อภ ารกิ จของคณ ะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (มส. 5.1-6-3) 

4. ผลการส ารวจความต้องการพัฒนาของ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส. 
5.1-6-4) 

 
จากการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา

บุคลากร ในปีการศึกษา  ในปีการศึกษา 2557 
คณะฯ มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก
เพ่ิมข้ึนจ านวน 2 คน ดังนี้ 

1. ดร.อัครพล ชูเชิด โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
2. ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ โปรแกรมวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

มีบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 
1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดก าเหนิด  
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 

 

มส. 5.1-6-1 แผนการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี 
2556-2560 

มส. 5.1-6-2 แผนพัฒนา 
บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีงบประมาณ 
2553-2557 

มส. 5.1-6-3 ผลการส ารวจ
ปัจจัยหลักท่ีท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมุ่งม่ันต่อ
ภารกิจ 

มส. 5.1-6-4 ผลการส ารวจ
ความต้องการพัฒนา
ของบุคลากรเป็น
รายบุคคล 

มส. 5.1-6-5 โครงการ
พัฒนาบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

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

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

มส. 5.1-6-8 ภาพถ่าย
รถยนต์ของคณะและ
แบบค าขออนุญาตใช้
รถ 

มส. 5.1-6-9 คู่มือการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง

file:///C:/Users/human/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/INNWTJNB/หลักฐาน%20(ที่เชื่อมโยง)/2.4-1-1%20แผนพัฒนาบุคลากร.pdf
file:///C:/Users/human/Local%20Settings/AppData/Roaming/Microsoft/Word/หลักฐาน%20(ที่เชื่อมโยง)/2.4-3-4%20ภาพถ่ายบรรยากาศการรับประทานอาหารกลางวัน.pdf
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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เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ปี 2556-2560 คณะฯ ด าเนิน
ไปด้วยความมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงมีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มีสิ่งสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 
ดังนี้ 
1.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (มส. 
5.1-6-5) 

1.2 มีการจัดสภาพแวดล้อม สถานที่
ท างานให้มีบรรยากาศที่น่าอยู่และมี
การจัดให้มีห้องพักผ่อนสนทนา
วิชาการ (มส. 5.1-6-6) 

1.3 มีการเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคน
อย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน เช่น มี
กองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์  ที่ เป็ น แหล่ ง
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือบรรเทาความ
เดื อดร้อน เร่ งด่ วน  โดยสมาชิ ก
กองทุน ประกอบด้วยข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์
ประจ าตามสัญญาจ้าง ลูกจ้าง และ
ข้าราชการที่ เกษียณอายุราชการ
ของคณะ (มส. 5.1-6-7) 

1.4 มีการอ านวยความสะดวกให้กับ
บุคลากรในการขออนุญาตใช้รถยนต์
ของคณะเพ่ือเดินทางไปราชการใน
กรณีต่างๆ (มส. 5.1-6-8) 

2. ให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (มส. 5.1-6-9) 

3. จัดท าการแผนการพัฒนาตนเองเป็น
รายบุคคล เพ่ือติดตามการด าเนินงาน
ของบุคลากรในแต่ละคน (มส. 5.1-6-
10) 

4. คณะฯ จัดโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้การ
จัดการเรียนการสอน วันที่ 4 มิถุนายน 

ต่างๆ 
มส. 5.1-6-10 แผนการ

พัฒนาตนเองเป็น
รายบุคคล 

มส. 5.1-6-11 บันทึกขอจัด
โครงการ/กิจกรรม 

มส. 5.1-6-11 คู่มือและ
แนวปฏิบัติการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

มส. 5.1-6-12 แบบรายงาน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (A1, A2) 

มส. 5.1-6-13 แบบติดตาม
การพัฒนาตนเองเป็น
รายบุคคล 

มส. 5.1-6-14 ค าสั่งคณะฯ 
ที่ 040/2557 เรื่อง 
มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามแผนการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร 

มส. 5.1-6-15 บันทึก
ข้อความส ารวจการ
พัฒนาตนเอง 

มส. 5.1-6-16 ประกาศ
เรื่องการต่อสัญญาจ้าง 

มส. 5.1-6-17 รายงานผล
ความส าเร็จของ
แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 
2558 รอบ 12 เดือน 

มส. 5.1-6-18 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ วันที่ 4 
กันยายน 2558 
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2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning วั น ที่  13 สิ ง ห า ค ม  2558 
กิจกรรมการอบรมพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ วันที่ 28 สิงหาคม 
2558 (มส. 5.1-6-11) 

5. ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล 
โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี
รูปแบบชัดเจนและมีการก าหนดเส้นทาง
เดินของต าแหน่งงานของบุคลากรทุก
กลุ่ม บุคลากรสามารถศึกษาคู่มือและ
แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ของกอง
นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (มส. 5.1-6-11, มส.5.1-
6-12) 

6. จัดท าช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการพัฒนาตนเองทั้งทางวิชาชีพ
และวิชาการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หนังสือแจ้งเวียน สื่อออนไลน์ 

7. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการ
ท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 

ส าหรับระบบและกลไก เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 
2556-2560 มีดังนี้ 

1. มีปฏิทินแผนงานเพ่ือติดตามการพัฒนา
ตนเองของบุ คลากร เพ่ือติดตามอย่ าง
ต่อ เนื่ อง  (มส .5.1-6-13) ประกอบด้ วย 
การศึกษาต่อ การท าผลงานทางวิชาการ 
การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

2. มี ผู้ รั บ ผิ ดชอบ ในการก ากั บ ตั วชี้ วั ด ใน
แผนงานการด าเนินงานของแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2556-2560 ตาม
ค าสั่งคณะฯ ที่ 040/2557 เรื่อง มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนการบริหาร
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และพัฒนาบุคลากร (มส.5.1-6-14) 
3. จัดท าแบบติดตามการพัฒนาตนเองเป็น

รายบุคคล รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 
เดือน เพ่ือดูความก้าวหน้าในการไปพัฒนา
ตนเอง และการน าไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียนการสอน (มส.5.1-6-15) 

4. เสนอน ารายงานผลการไปพัฒนาตนเองต่อ
มหาวิทยาลัย 

5. มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์การต่อสัญญา
จ้างส าหรับอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ในระดับปริญญาโท และเกณฑ์การต่อ
สัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละช่วง
ระยะ เช่น การต่อสัญญาเพ่ือเข้าสู่ระยะที่ 2 
ได้จะต้องมีการจัดท าเอกสารประกอบการ
สอน การเข้าสู่ระยะที่ 3 ต้องมีการตีพิมพ์
เผยแพร่ และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ในระดับท่ีน่าพอใจ (มส. 5.1-6-16) 

6. คณะฯ จัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน 
มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 24 ตัว  บรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 22 ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 ตัว 
คิ ด เป็ น ร้ อยละ  91.67  โดยน าผลการ
ป ร ะ เ มิ น ดั ง ก ล่ า ว  เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2558 
ในวันที่ 4 กันยายน 2558 (มส. 5.1-6-17) 
โดยมีข้อ เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงในประเด็น ของพัฒนาบุคลากร
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก การท าต าแหน่ง
ทางวิชาการ การท าวิจัยและการตีพิมพ์
ผ ล งาน ท างวิ ช าก าร  แล ะจั ด ท าแ ผ น
อัตราก าลังให้สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ าเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งใน 3 ประเด็นแรก เป็น
ประเด็นที่คณะฯ ให้ความส าคัญจัดท าเป็น
แผน บ ริห ารคว าม เสี่ ย ง  ส าห รั บ แผ น
อัตราก าลังจะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
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ด าเนินการต่อไป (มส. 5.1-6-18) 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยมี
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสอด
รับกับมหาวิทยาลัย และองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

1. คณะฯ ได้ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามแผนงานการประกัน
คุณภาพ รวมทั้งระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน ระบบ
พัฒนาคุณภาพ  ระบบการควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย (มส. 5.1-7-1) 

2. คณะฯ ด าเนินงานตามระบบ และกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA ในการด าเนินงานประกันคุณภาพโดยเริ่มจาก
การวางแผนการด าเนินการตามแผนการควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและการปรับปรุงพัฒนา 
เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจบรรลุเป้าประสงค์ 
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

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

2.2) คณะฯ มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะ โดยได้แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 
และติดตามผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ทั้งใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
(มส.5.1-7-3)   

2.3) คณะฯ มีแผนปฏิบัติงานประกัน

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

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

มส. 5.1-7-3 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ที่  
4/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
2557 ลงวันที่ 5 
มกราคม 2558  

มส. 5.1-7-4  แผนปฏิบัติ
งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   
ปีการศึกษา 2557 

มส. 5.1-7-5 บันทึก
ข้อความขอนุญาตจัด
กิจกรรม วันที่  8 
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คุณภาพการศึกษาภายในคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2557 (มส. 5.1-7-4)  

2.4) คณะฯ จัดสรรงบประมาณตาม
โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อเนื่องทุกปี  เพ่ือสนับสนุนการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง และจัดกิจกรรมสร้าง
ความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา (มส. 5.1-7-5) โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีงบประมาณโครงการ
พัฒ นาระบบและกล ไกงานประกั น คุณ ภ าพ
การศึกษา จ านวน 40,000 บาท และงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะจากโครงการพัฒนาบุคลากรคณะฯ  และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีงบประมาณโครงการ
พัฒ นาระบบและกล ไกงานประกั น คุณ ภ าพ
การศึกษาระดับคณะจ านวน 40,000 บาท และ
งบประมาณ การบริห ารงานประกันคุณ ภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร จ านวน 50,000 บาท เพ่ือ
สนับสนุนการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
หลักสูตรในคณะ จ านวน 10 หลักสูตร ด้วย (มส. 
5.1-7-6, มส. 5.1-7-7) 

2.5) คณะฯ มีการติดตามความก้าวหน้า
ในการจัดท ารายงานการประเมินตน เองจาก
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับคณะ และระดับโปรแกรม
วิชาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและวาจา 
(มส.5.1-7-8) 

2.6) คณะฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
สังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา 2557 (มส. 5.1-7-9) 

2.7) คณะฯ มีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ถึงปีการศึกษา 
2557 (มส.5.1-7-10) 

3. คณะฯ ก ากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 
          3.1) มีการก ากับติดตามการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ

เมษายน 2558 และ
วันที่ 19 พฤษภาคม 
2558 

มส. 5.1-7-6  แผนปฏิบัติ
การการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 

มส. 5.1-7-7  แผนปฏิบัติ
การการใช้จ่าย
งบประมาณ   
ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

มส. 5.1-7-8 บันทึก
ข้อความเชิญประชุม
ติดตามความก้าวหน้าใน
การจัดท า SAR  

มส. 5.1-7-9 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ที่  
19/2558  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
และสังเคราะห์รายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 
2557 ลงวันที่ 17 
สิงหาคม 2558  

มส. 5.1-7-10 รายงานการ
ประเมินตนเอง คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ประจ าปี
การศึกษา 2547 – 
2557 

มส. 5.1-7-11 เอกสารการ
ประชุม อบรมเพื่อ
ก ากับติดตามการ
ด าเนินการประกัน
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การประกันคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมี
กิจกรรมที่ใช้ก ากับ ติดตามการด าเนินการ ดังนี้ 
(มส. 5.1-7-11) 

1.การประชุมชี้แจง “(ร่าง) ตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2557 และการจัดท านวัตกรรม” เมื่อ
วันที่  26  พฤศจิกายน พ.ศ.2557 

2.กิจกรรมกลุ่มจัดท ากระบวนงานเพ่ือ
เตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร ร่วมกับส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558  

3. ประชุมด าเนินการติดตามรวบรวม
ข้อมูล SAR ระดับหลักสูตรเพ่ือรองรับการประเมิน
ระดับหลักสูตร โดยเป็นการติดตามและรวบรวม
ข้อมูลตามรายละเอียดการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ระดับหลักสูตร และเพ่ือสร้างความเข้าใจในตัวบ่งชี้
ระดับหลักสูตร ร่วมกับส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 

4 .ป ระชุ ม เต รี ยมความพร้อมจั ดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่  23 มีนาคม 
2558   

5.อบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร 
วิทยากรโดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร  จัดโดย
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 30-31 
มีนาคม และ 1 เมษายน 2558  

6.ประชุมจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่  8 เมษายน 
2558 

7.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดท า 
มคอ.7 หรือรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 257 วันอังคารที่ 19 
พฤษภาคม 2558 

8..กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรและคณะ โดยจะทบทวนกระบวนงานที่
ส าคัญ การจัดท าเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลตาม

คุณภาพหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 
2557  

มส. 5.1-7-12 คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า 
ประจ าปี 2557 

มส. 5.1-7-13 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่  
4/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
2557 ลงวันที่ 5 
มกราคม 2558  
(เอกสารเดียวกับ มส.
5.1-7-3) 

มส. 5.1-7-14 แผนปฏิบัติ
งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 
2557 

มส . 5 .1 -7 -15 กิ จกรรม
สร้างความเข้าใจและการ
แ ล ก เป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
เกี่ ย ว กั บ งาน ป ระกั น 
(เอกสารเดียวกับ มส. 
5.1-7-11) 

มส. 5.1-7-16  บันทึก
ข้อความขออนุญาตจัด
กิจกรรม วันที่ 23 
มีนาคม 2558 และวันที่ 
8 เมษายน 2558 และ
โครงการ (เอกสาร
เดียวกับ มส.5.1-7-11) 

  มส. 5.1-7-17 รายงาน
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เกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตร  และการติดตาม
การด าเนินงานตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพของคณะ ร่วมกับส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 

9 .โค รงก ารฝึ ก อบ รม และกิ จก รรม
แลกเปลี่ ยน เรียนรู้ก ารเขี ยนรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หรือ SAR ของ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 วันที่  6-7 
มิถุนายน 2558 ส านักประกัน วิทยากรโดย ศ.นพ.
วุฒิชัย ธนาพงศธร 

10.ติดตามให้หลักสูตรด าเนินการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) ตามหลักเกณฑ์
ใน คู่ มื อ ป ระกั น คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ าภ าย ใน 
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2557 (มส. 5.1-7-12)  

 
      3.2) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ในระดับ
คณะ และระดับโปรแกรมวิชา ประจ าปีการศึกษา 
2557 (มส.5.1-7-13)   
       3.3) มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง าน ป ระกั น คุ ณ ภ าพ
การศึกษาภายในคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 
(มส. 5.1-7-14) 
       3.4) คณะฯ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะฯ ให้กับ
อาจารย์ในโปรแกรมวิชา ดังนี้  (มส. 5.1-7-15) 

1.การประชุมชี้แจง “(ร่าง) ตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา  2557 และการจัดท านวัตกรรม” เมื่อ
วันที่  26  พฤศจิกายน 2557 

2.ประชุมเตรียมความพร้อมจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558   

3.จัดกิจกรรมสร้างเสริมความเข้าใจและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 

การประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2555 – 2557  
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และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 
8 เมษายน 2558       

      3.5) คณะฯ มีการติดตามความก้าวหน้าในการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7)  จาก
โปรแกรมวิชาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษร
และวาจา เพ่ือให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในคู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ประจ าปี 2557 (มส.5.1-7-16) 
       3.6) โปรแกรมวิชาได้ จั ดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) แต่ละหลักสูตร ตั้ งแต่ปี
การศึกษา 2555 ถึงปีการศึกษา 2557 (มส.5.1-7-
17) 

   มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่อง
การป ระกั น คุณ ภ าพ การศึ กษ าภ าย ใน  โด ย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบัน 

1) คณ ะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ 
ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยได้ก าหนดให้คณะด าเนินการตาม 
นโยบายและแนวด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และประกาศแจ้งให้
คณาจารย์ทุกท่านทราบ (มส. 5.1-7-18) และคณะมี
ค าสั่ งแต่งตั้ งผู้รับผิดชอบ โดยมีรองคณบดีเป็น
ประธานคณะท างานแต่ละพันธกิจและบุคลากรใน
คณะท างานแบบมีส่วนร่วม 

2) คณะฯ ยังส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เข้ารับ
การพัฒนาตนเองในงานประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก (มส. 5.1-7-19) 

3) เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

   - คณบดี รองคณบดี ประธานโปรแกรมวิชา 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในคณะเข้าประชุมเพ่ือท า
ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์มาตรฐาน 
สกอ. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 (มส. 5.1-7-20) 

   - คณ บดี  รองคณ บดี  และบุ คล ากรที่

มส. 5.1-7-18 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  เรื่อง  
นโยบายและแนว
ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 26 
มกราคม 2558 
(เอกสารเดียวกับ มส. 
5.1-7-1)  

 มส. 5.1-7-19  เอกสาร
การเข้าร่วมรับการ
พัฒนาในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(เอกสารเดียวกับ มส. 
5.1-7-11) 

มส. 5.1-7-20 บันทึกเชิญ
ประชุม วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2557 

มส. 5.1-7-21 รายชื่อ
บุคลากรในคณะฯ รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 
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เกี่ยวข้องในคณะเข้าประชุมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง การเตรียม
เอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้ระดับคณะ วันที่ 27 
พฤษภาคม 2558 (มส. 5.1-7-21) 

  - คณาจารย์ในคณะเขาร่วมกิจกรรมสร้าง
เสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 วันที่  8 
เมษายน 2558 (มส. 5.1-7-22) 

  - คณ าจารย์ ในคณ ะเขาร่ วม โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 
(มส. 5.1-7-23) 

4) ในส่วนของการด าเนินการภายในคณะ 
คณะฯ ยังให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
       - คณะฯ มีการน าเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 ระดับ
คณะ โดยท าบันทึกแจ้งผู้บริหาร พร้อมมอบหมาย
การจัดท าแผนพัฒนางานคุณภาพตาม ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาและปรับปรุง และ
น าไปพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือปรับปรุง
การด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โดยน าเสนอ 
(ร่าง) แผนการปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะแจ้งในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 24 กันยายน 
พ.ศ.2557 และเสนอแผนการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่  4/2557 วันอังคารที่  30  
กันยายน  พ.ศ. 2557 (มส. 5.1-7-24)  

      โดยคณะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ในวันที่  31 

27 พฤษภาคม 2558 
มส. 5.1-7-22 รายชื่อ

คณาจารย์ในคณะเขา
ร่วมกิจกรรม วันที่ 8 
เมษายน 2558    

มส. 5.1-7-23 รายชื่อ
บุคลากรโครงการวันที่ 
6-7 มิถุนายน 2558 

มส. 5.1-7-24  
    (1) บันทึกข้อความแจ้ง 

เพ่ือมอบหมายงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

    (2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 2/2557 วัน
พุธที่ 24 กันยายน พ.ศ.
2557  

    (3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า 
คณะ ครั้งที่ ครั้งที่  
4/2557 วันอังคารที่  
30  กันยายน  พ.ศ. 
2557  

มส. 5.1-7-25  
(1) ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 
2556 
(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งครั้งที่ 2/2557 
วันพุธที่ 24 กันยายน 
พ.ศ.2557 (เอกสาร
เดียวกับ  มส. 5.1-7-
24) 

มส. 5.1-7-26 แผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปี
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กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการ
ประกอบด้วย ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร อาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ผศ.ดร.อ านวย
พร  สุนทรสมัย นายกสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์ รอง
อธิการบดีฝ่ ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง  รองคณบดี
ฝ่ายวางแผนและบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และ
น.ส.อุทุมพร สอนบุญเกิด เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยมีผล
การประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ สกอ. และสมศ. ได้ระดับคะแนน 4.31 
คะแนน การด าเนินงานอยู่ ในระดับดี  ผลการ
ประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.)  
ได้ระดับคะแนน 4.66 คะแนน การด าเนินงานระดับ
ดีมาก ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
คุณภาพ (สมศ.) ได้ระดับคะแนน 3.62 คะแนน การ
ด าเนินงานระดับดี ถ้าพิจารณารายตัวบ่งชี้ที่คณะมี
ผลการประเมินมีการด าเนินงานยังไม่พึงพอใจ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ 2.2 อาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิปริญญาเอก, 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ, ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
เนื่องจากเกณฑ์ข้อสุดท้าย นักศึกษาจะต้องได้รับ
รางวัล ใน เรื่องคุณ ธรรมจริยธรรมจากองค์กร
ภายนอก ซึ่งคณะยังไม่มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล และ
ตัวบ่งชี้ที่  14 การพัฒนาคณาจารย์ ในเรื่องของ
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและผลงานทางวิชาการ 

คณ ะได้ ตระหนั กถึ งความส าคัญ และหา
มาตรการและแนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยคณะฯ ได้
แจ้งผู้รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 2 รวมทั้งประธาน
โปรแกรมวิชา ในการน าผลการประเมิน ในปี
การศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ไปพิจารณาปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 
2/2557 วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ.2557 (มส. 5.1-

งบประมาณ 2558  
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7-25) ซึ่งคณะได้พิจารณาแล้ว จึงน าตัวบ่งชี้ ที่ 2.2 
สมศ.ที่ 14 ไปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ือขจัดความเสี่ยงดังกล่าว
ต่อไป (มส. 5.1-7-26) 

 - ผู้บริหารคณะฯ ให้ความส าคัญกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ หรือการประชุมอาจารย์
ของคณะ คณบดีจะแจ้งเรื่องเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือกระตุ้นให้คณะกรรมการ
บริหารคณะและคณาจารย์ตระหนักถึงความส าคัญ
ในการประกันคุณภาพ  

   มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและ
ส านั กงานคณ ะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน 

ในกระบวนการบริหารงานทั้งทางด้านวิชาการ 
และการบริหารงานทั่วไป คณะฯ ได้น าระบบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพมาใช้ด าเนินการทุก
กระบวนการบริหาร ได้แก่ 

1. ระบบการควบคุม คณะมีระบบควบคุม 
ดังนี้ 

1 .1  ด้ า น ก า รบ ริ ห า ร ง าน   โด ย ได้
ด าเนินการตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาระบบราชการ  ซึ่ งมหาวิทยาลั ยมีการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดต่างๆ เพ่ือให้คณะฯ ด าเนินการ 
คณะฯ ด าเนินการควบคุมโดยระบบงบประมาณ 
พัสดุ และการเงิน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 
3 มิติ และจัดให้มีการรายงานผลการบรรลุเป้าหมาย

มส. 5.1-7-27 รายงานผล
การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2557 

มส. 5.1-7-28 โปรแกรม 
GFMIS ระบบบัญชี 3 
มิต ิ

มส. 5.1-7-29 โปรแกรม
ส าเร็จรูปติดตามการ
ด าเนินงาน 

มส. 5.1-7-30 สรุปผลการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน 

มส. 5.1-7-31 รายงานการ
วางระบบการควบคุม
ภายในและการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายในของคณะฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

มส. 5.1-7-32 ผลการ
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ตามตั วชี้ วัดของแผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ 2557 (มส. 5.1-7-27 และ 5.1-7-28) 

1.2 ด้านวิชาการและการเรียนการสอน 
นั้ น  ทุ กหลั กสู ตรของคณ ะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน
ห ลั ก สู ต รขอ งส านั ก งาน คณ ะกรรมการการ
อุดมศึกษาที่ได้ท าการควบคุมคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  

1.3 การควบคุมกิจกรรมการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
และ สมศ. ซึ่งคณะฯ ใช้การควบคุมร่วมกับส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ติดตามการด าเนินงาน (มส. 5.1-7-29) 

2. ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
 2.1 ใน เรื่องการบริหารจัดการ ในการ
ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติตามงาน/โครงการต่างๆ 
คณ ะฯ ได้ ด า เนิ นการตามระบบติ ดตามของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการปฏิบัติงาน/โครงการเงิน
นอกงบประมาณ ได้ด าเนินการตามระบบการ
รายงานการด าเนิ นงานและรายงานสรุปการ
ประเมินผลการด าเนินงาน โครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงในปีการศึกษา
ต่อไป (มส. 5.1-7-30) 

2.2 คณะฯ ได้ด าเนินการตามระบบกลไก
การตรวจสอบภายในตามข้อบังคับของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน โดยรับการตรวจสอบภายในจาก
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับมหาวิทยาลัย  
ประจ าปี 2557  เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานในรอบ
ปี งบประมาณ  พ .ศ. 2557 เมื่ อวัน อังคารที่  4 
พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 5 7  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เพชรา  บุดสีทา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี  สิทธิ
พงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภรณ์  โพธิ์เงิน และ
อาจารย์ลักขณา ด่อนคร้าม  โดยมีผู้บริหารของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อมูล ใน
ประเด็นการตรวจดังต่อไปนี้ การควบคุมภายในด้าน

ประเมินการสอน คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2557  

มส. 5.1-7-33 ผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ 
ส านัก สถาบัน ปี
การศึกษา  2556 

มส. 5.1-7-34  
    รายงานผลการ

ด าเนินงานเพื่อรับการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
ผู้บริหาร คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2557 ตาม 
พรบ. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร พ.ศ.
2547 

มส. 5.1-7-35 ระบบ CHE 
QA ONLINE   

มส. 5.1-7-36 รายงานการ
ประเมินตนเอง คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2547-2557 
(เอกสารเดียวกันกับ มส. 
5.1-7-11) 

มส. 5.1-7-37   
- ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (สมศ.) 
รอบสอง (พ.ศ.2548-
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การบริหาร ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และด้านการจัดหารายได้ของคณะ
และคณะกรรมการการตรวจสอบภายใน ได้ตรวจ
ตามเอกสาร แบบ ปย.1, ปย.2 และแบบการ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือการควบคุมภายใน โดยผล
การสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุม
ภายในเป็นไปตามวิธีการที่ ก าหนด ระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งผลการ
ตรวจสอบภายในอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (มส. 5.1-
7-31) 

2.3 ในด้านการเรียนการสอน นักศึกษาได้
ท าการประเมินการสอนของอาจารย์ประจ าและ
อาจารย์พิเศษในทุกรายวิชา ทั้งภาคปกติ และภาค 
กศ.บป. และคณะแจ้งผลการประเมินต่ออาจารย์
ผู้สอนเพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียน
การสอน ในปีการศึกษาต่อไป (มส. 5.1-7-32) 

2.4 มี ก า ร ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมินผลงานคณะ โดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพ งเพชร  เข้ าต รวจการปฏิ บั ติ งานของปี
การศึกษา 2556 และตรวจการน าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติ งาน ครั้ งที่  5 ประจ าปี
การศึกษา 2555 ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 
โดยมีผลการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก (ร้อยละ 
87.41 = 4.37 คะแนน) (มส. 5.1 -7-33) และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เข้าตรวจการ
ปฏิบัติงานของปีการศึกษา 2557 เข้าตรวจการ
ปฏิบัติงาน และตรวจการน าข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ  ในการติ ดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลการปฏิบัติ งาน ครั้ งที่  6 ประจ าปี
การศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 โดย
ขณะนี้คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการประมวลผล
ข้อมูล เนื่องจากการติดตามผลการด าเนินงาน
จะต้องมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

2552)  
- ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ
สาม ระดับคณะ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ประจ าปี 2554   

มส. 5.1-7-38 แบบรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพ 
ภายในระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 
2556 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

มส. 5.1-7-39 บันทึก
ข้อความคณะ เรื่อง   
การมอบหมายงานตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษา 
2556  

มส. 5.1-7-40 รายงานผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเสนอ
ต่อ สกอ. โดยผ่าน 
ระบบ Che Qa  
Online (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 5.1-7-
9) 

มส. 5.1-7-41 เว็บไซต์
คณะ http://huso. 
kpru.ac.th และระบบ 
Che Qa Online 
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ประจ าปีการศึกษา 2557 เป็นส่วนหนึ่ง  (มส. 5.1-
7-34)  

2.5 ก า ร ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ  ก า ร
ด าเนินงานการประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ สกอ./สม
ศ. ใช้การติดตามรายงานผ่ านระบบ CHE QA 
ONLINE (มส. 5.1-7-35)  

3. ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา   
 3.1 คณะได้จัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ทุกปีการศึกษา เพ่ือรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ จาก
ภายนอก (มส. 5.1-7-36) 

โดย สมศ. ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอก เมื่อในปี 2549 และ ในปี 2554 ที่ผ่านมา  
(มส. 5.1-7-37) และจะเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินในอีก 5 ปี ข้างหน้า คือ ในปีการศึกษา 
2559  

ในส่วนของการรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2556 คณะฯ ได้รับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
ประกันของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 31 กรกฎาคม และ 
1 สิ งห าคม พ .ศ . 2557 เป็ น เวลา 2  วั น  โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน             
ผู้ประเมินจากภายนอก ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
แ ล ะสื่ อ ส า ร ก ารศึ ก ษ า  ค ณ ะศึ ก ษ าศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อ านวยพร  สุนทรสมัย นายกสภามหาวิทยาลัย
พิษณุ โลก  มห าวิท ยาลั ย พิษณุ โลก  3 ) ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และผู้
ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รอง
คณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2) 
นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 3) นางสาวพันทิพา  เย็นญา เจ้าหน้าที่
บ ริห ารงานทั่ ว ไป  ส านั กงานประกันคุณ ภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏก าแพงเพชร
ก าแพงเพชร ท าหน้าที่เลขานุการ โดยมีคะแนนการ
ประเมิน ของ สกอ. = 4.66 และผลการประเมินใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คณะฯ ได้มีการแจ้งผล
การประเมินตนเองให้กับผู้บริหารคณะ และประธาน
โปรแกรมวิชาได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป (มส. 5.1-7-
38, มส. 5.1-7-39)  

3.2 จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเสนอต่อ สกอ. โดยผ่าน ระบบ Che 
Qa Online เพ่ื อกรอกผลการด า เนิ น งานตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
พร้อมหลักฐานอ้างอิง (มส. 5.1-7-40) 

3.3 มีการเผยแพร่รายงานการประเมิน
ตนเองและผลการประเมินตนเองของคณะเป็น
เ อ ก ส า ร รู ป เ ล่ ม ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://huso.kpru.ac.th และในระบบ  Che Qa 
Online (มส. 5.1-7-41) 

   มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้น าผล
การประเมินภายในจากรายงานการประเมินตนเอง
มาพัฒนางานของคณะอย่างต่อเนื่อง ดังนี้   

1. ค ณ ะฯ  ได้ น า ผ ล ก ารป ระ เมิ น  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2556 (มส. 
5.1-7-42) น าเสนอต่อผู้บริหารคณะ และประธาน
โปรแกรมวิชา โดยได้มอบหมายงานให้ด าเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการ หรืองานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุง
การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ โดยได้จัดท า
แผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ

มส. 5.1-7-42  
(1) แบบรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 
2556 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 5.1-7-
12) 

มส. 5.1-7-43 บันทึก
ข้อความคณะ เรื่อง การ
มอบหมายงานตาม
ข้อเสนอแนะของ

http://huso.kpru.ac.th/
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ของคณะกรรมการ (มส. 5.1-7-43) น าเสนอต่อที่
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร รม ก า ร บ ริ ห า ร ค ณ ะ  แ ล ะ
คณะกรรมการประจ าคณะ (มส. 5.1-7-44) 

2. มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งตรวจ
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งผลการประเมิน
คุ ณ ภ าพ ภ าย น อก  ส ม ศ . น า เส น อ ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 
9/2557 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2557 และน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมวันจันทร์ที่ 13 
กรกฎาคม 2558 (มส. 5.1-7-45)  

3. น าผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
คณะ มาทบทวนในการปฏิบัติงานของคณะ โดย
ผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ได้ร่วมกันทบทวน
แผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 เพ่ือให้บรรลุผลต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ซึ่ งได้น าผลการประเมิน
คุณภาพฯ ทั้งระดับโปรแกรมวิชา ระดับคณะ และ
มหาวิทยาลัยที่เป็นจุดอ่อน มาหาแนวทางพัฒนา 
และท บ ท วน แผน โดยมี เป้ าห ม าย ให้ ผ ลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนมีการพัฒนาขึ้นจาก
ปีก่อนทุกตัวบ่งชี้ (มส.9.1-5-46) ทั้งนี้ จากผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน สกอ. และภายนอก (สมศ.) 
ประจ าปีการศึกษา 2556 พบว่า  มีตัวบ่งชี้ 4 ตัว ที่
มีผลการประเมินที่อยู่ในระดับที่ไม่พอใจหรือ ไม่
บรรลุเป้าหมาย ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ดังนี้ 
   ตัวบ่งชี้  2.8 นักศึกษาที่ได้รับรางวัลที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม ได้คะแนน 4.00 
คะแนน  โดยเกณฑ์ข้อ 8 ไม่ได้คะแนนเพราะงานที่
น ามาเขียนใน SAR นั้นไม่ได้บ่งชี้แน่ชัดว่าได้รับยก
ย่องด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ 
ในเรื่องปริญญาเอก ผลงานต าแหน่งทางวิชาการ ได้
คะแนน 1.69 คะแนน 
   ตั ว บ่ ง ชี้  ส ม ศ .ที่  5  ง า น วิ จั ย ง า น
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ ได้คะแนน 2.36 

คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษา 
2556 (เอกสารเดียวกัน
กับ มส. 5.1-7-13) 

มส. 5.1-7-44  
     - รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 2/2557 
วันที่ 24  กันยายน 
พ.ศ. 2557  

มส. 5.1-7-45  
    (1) บันทึกข้อความจาก

ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เรื่อง 
การมอบหมายงานตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย      
ประจ าปีการศึกษา 
2556 

     (2) เอกสารประชุม 
คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร  
ครั้งที่ 9/2557 วัน
อังคารที่ 18 ตุลาคม  

    (3) เอกสารประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในการ
ประชุม วันจันทร์ที่ 13 
กรกฎาคม 2558 

มส. 5.1-7-46 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2558   
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คะแนน 
   ตั ว บ่ ง ชี้  ส ม ศ .ที่  6  ง า น วิ จั ย ง า น
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  ได้คะแนน 1.39 
คะแนน 
  โดยมติที่ประชุม คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ และพิจารณาตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับที่ไม่พอใจ โดยมีมติให้น าไปไว้ในแผนของการ
บริหารความเสี่ยง และด าเนินการตามแผนเพ่ือให้ตัว
บ่งชี้บรรลุเป้าหมายต่อไป นั้น  คณะได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและหามาตรการและแนวทางปรับปรุง
แก้ไข โดยได้น าตัวบ่งชี้ สกอ. 2.8 และ ตัวบ่งชี้ สม
ศ.ที่ 14, 5, 6 ดังกล่าวไปจัดท าเป็นประเด็นความ
เสี่ ย ง  แ ล ะจั ด ท าแ ผ น บ ริห ารค ว าม เสี่ ย ง ใน 
ปีงบประมาณ 2558 เพ่ือขจัดความเสี่ยงดังกล่าว 
(มส.9.1-5-47)  

มส. 5.1-7-47 แผนบริหาร
ความเสี่ยง งบประมาณ 
2558 (เอกสารเดียวกับ 
มส. 5.1-7-26 ) 

   มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ป ระกั น คุณ ภ าพการศึ กษ าภ าย ใน ครบ ทั้ ง  5 
องค์ประกอบคุณภาพ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ดังนี้     

1.ร่วมเป็นเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โดย
มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมมือกับ สกอ. พัฒนา
ฐานข้อมูล ที่ครอบคลุมองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพ Che Qa Online System เพ่ือรายงาน
การประเมินตนเอง ได้ในระดับหน่วยงาน และได้
ประสานความร่วมมือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ฯ กรอกข้อมูลพ้ืนฐาน และรายงานการประเมิน
ตนเองตามกรอบการประเมินของ สกอ. ที่ครอบคลุม
ทุกตัวบ่งชี้และสามารถเชื่อมโยงกับส านักประกัน
คุ ณ ภ า พ ฯ  ไ ด้  โ ด ย ผ่ า น 
http://www.cha.qa.mua.go.th (มส. 5.1-7-48) 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจของคณะฯ 
http://huso.kpru.ac.th/webhuman/ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการเรียนการ
สอน 2. ด้านการวิจัย 3. ด้านการบริหารจัดการ 4. 

มส. 5.1-7-48 หน้าเว็บไซต์
http://www.che 
qa.mua.go.th/ 

มส. 5.1-7-49 หน้าเว็บไซต์
http://mis.kpru.ac.th/ 
และ
http://huso.kpru.ac.t
h/webhuman/ 

มส. 5.1-7-50 หน้าเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย ระบบ
งบประมาณ พัสดุ 
การเงิน และบัญชี
กองทุน โดยเกณฑ์พึง
รับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 
มิติ   

มส. 5.1-7-51 ฐานข้อมูล
การลงทะเบียน 
ฐานข้อมูลผลการเรียน
การสอน  ฐานข้อมูล
นักศึกษาและหน้า
เว็บไซต์ส านักส่งเสริม

http://www.cha.qa.mua.go.th/
http://mis.kpru.ac.th/
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ด้านการเงิน ร่วมกับมหาวิทยาลัย (มส. 5.1-7-49) 
3. มี ระบบฐานข้ อมู ลที่ ค รอบคลุ มระบบ

งบประมาณ พัสุด ระบบการเงิน ระบบบัญชีโดย
เก ณ ฑ์ พึ ง รั บ -จ่ า ย  ลั ก ษ ณ ะ  3 มิ ติ  ร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลัย (มส. 5.1-7-50) 

4. มีระบบฐานข้อมูลด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย 

- ฐานข้อมูลการลงทะเบียน ฐานข้อมูลผล
การเรียนการสอน  ฐานข้อมูลนักศึกษาและ
ฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ (มส. 5.1-7-
51) 

- ฐานข้อมูลด้านการวิจัย ระบบบริหาร
งานวิจัย วช. ระบบ http://nrpm.nrct.go.th/ 
(มส. 5.1-7-52) 

5. มีฐานข้อมูลด้านสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
จากส านักวิทยบริการฯ http://202.29.15.9/arit 
โดยเป็นข้อมูลจากฐานข้อมูลทุกระบบสามารถจัดท า
เป็นสารสนเทศที่ ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
(มส. 5.1-7-53) 

6. มีการแสดงฐานข้อมูลด้าน ปณิธาน พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปรากฏในเว็บไซต์
ข อ ง ค ณ ะ ฯ  ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://huso.kpru.ac.th./webhuman/      (มส. 
5.1-7-54) 

โดยข้อมูลจากฐานข้อมูลทุกระบบสามารถ
จัดท าเป็นสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 

วิชาการและงาน
ทะเบียน 
http://reg.kpru.ac.th:
9300/regkpru/        

มส. 5.1-7-52 หน้าเว็บไซต์
http://nrpm.nrct.go.
ac.th และ  

มส. 5.1-7-53 หน้าเว็บไซต์
http://202.29.15.9/ar
it 

มส. 5.1-7-54 หน้าเว็บไซต์ 
http://huso.kpru.ac.t
h./webhuman/ 

 
 

   มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

คณ ะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ได้
ด าเนินการ  ดังนี้ 

1. คณ ะและโปรแกรมวิชา ได้ส่ งเสริมให้

มส. 5.1-7-55 
(1) สรุปความต้องการ 
ข้อคิดเห็นหรือทัศนคติ
ของภาคีหุ้นส่วนจากการ
ประชุมระดมความ
คิดเห็น เพื่อจัดท าแผน

http://nrpm.nrct.go.th/%20และ
http://nrpm.nrct.go.th/%20และ
http://reg.kpru.ac.th:9300/regkpru/
http://reg.kpru.ac.th:9300/regkpru/
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะ เข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 

นักศึกษามีส่วนร่วม ดังนี้  
- ด้านการวางแผนโดยเชิญนักศึกษาซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุม
ระดมความคิดเห็น โดยร่วมเสนอแนะปัญหา ความ
ต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ใน
การประชุมระดมความคิดเห็นของภาคีหุ้นส่วน เพ่ือ
จั ดท าแผน กลยุ ท ธ์  ค ณ ะม นุ ษ ยศาสตร์ แล ะ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2556-2560 เมื่อวันที่ 
31 กรกฎาคม 2555  

-  ด้านการเรียนการสอน  นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย์ทุกคน  ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียน
การศึกษา รวมทั้งในปีการศึกษา 2557 (มส. 5.1-7-
55) 

 - ด้านการบูรณาการเรียนการสอนกับการบูร
ณาการการบริการวิชาการและการวิจัย นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการบูรณาการบริการวิชาการและการ
วิจัย โดยการมีส่วนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน (มส. 5.1-
7-56) 

- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
สโมสรนักศึกษาในคณะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (มส. 5.1-7-57) 
       - ด้านการประกันคุณภาพ นายกองค์การ
นักศึกษา  นายกสโมสรนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษา 
ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก
ประกันคุณภาพ เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและให้
ข้อคิดเห็น และนักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับ
นั กศึ กษา โดยเน้ นกระบวนการจัดการความรู้ 
(QA.KM) ดังนี้  
       1. โครงการส่ งเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้  
           - มหาวิทยาลัยจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุน

กลยุทธ์ คณะมนุษย์ฯ 
ประจ าปี พ.ศ. 2556-
2560  และแผนประกัน
คุณภาพการศึกษา วันที่ 
31 กรกฏาคม 2555 

    (2) รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน
ของคณาจารย์ในคณะ 
ปีการศึกษา 2557  

มส. 5.1-7-56 การบูรณา
การเรียนการสอนกับ
การบูรณาการการ
บริการวิชาการและการ
วิจัย นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการบูรณากับอาจารย์
ผู้สอน (เอกสารเดียวกับ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 และ
ตัวชี้วัดที่ 3.1) 

 มส. 5.1-7-57 สรุป
โครงการการจัด
กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
(1. โครงการไหว้ครู
คณะฯ 4 ก.ย.57 2. 
โครงการบายศรีศิริ
มงคลและปัจฉิมนิเทศ  
3.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "เทคนิคการ
วาดภาพสีน้ า" วันพุธ ที่ 
21 มกราคม 25584.
พิธีท าบุญคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 5.
โครงการแข่งขัน
ศิลปวัฒนธรรมจีน
(หน้ากากจีน) 18 
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การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยให้กับ
นักศึกษา (QA.KM) ประจ าปีการศึกษา 2557  
          - จัดโครงการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) หรือนวัตกรรม ในการน าความรู้ด้านการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษาไปใช้ ในการด าเนิ น
กิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของ
นักศึกษา โดยคณะฯ ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการการฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยกระบวนการจัดการความรู้ (QA.KM.) ดังกล่าว 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
          2. โครงการเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานกิ จการนั กศึ กษาและงานประกันคุณ ภาพ
การศึกษา ภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 12 มิถุนายน 
2558 (มส. 5.1-7-58)   

ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วม ดังนี้ 
1. รายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2       

ในการมีส่วนร่วมให้ความส าคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพ ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย  

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา  โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน  มหาวิทยาลัย /คณะ /
โปรแกรมวิชา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบ
ของการร่วมเป็นกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย /การร่วมก าหนด  อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย การให้ข้อมูลป้อนกลับ  เช่น  การ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (มส. 5.1-7-
59) การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
โดยคณะกรรมการตรวจ ติดตามภายนอก การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา /ปรับปรุง หลักสูตร เชิญเป็น
กรรมการในการประชุม ระดมความคิด  เพ่ือจัดท า
แผนกลยุทธ์ตามพันธกิจ เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ ปี 
2556-2560 และแผนประกันคุณภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 
โดยมีผลการให้ข้อเสนอแนะ ตามเอกสารสรุปความ
ต้องการ ข้อคิดเห็นหรือทัศนคติของภาคีหุ้นส่วน 

กุมภาพันธ์ 58  
(เอกสารเดียวกับ
ตัวชี้วัดที่ 4.1) 

มส. 5.1-7-58 
    (1) สรุปผลการ

ด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย โดย
กระบวนการจัดการ
ความรู้ให้กับนักศึกษา 
(QA.KM) ประจ าปี
การศึกษา 2557  และ
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) 
เครือข่ายการส่งเสริม
สนับสนุนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จังหวัด
นครปฐม ในวันที่ 12 
มิถุนายน 2558  

    (2) เอกสารจัดโครงการ
น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) หรือ
นวัตกรรม ในการน า
ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปใช้
ในการด าเนินกิจกรรม
นักศึกษา วันที่ 5 กุมภา
พันธุ์ 2557  

มส. 5.1-7-59 สรุปผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต และคุณลักษณะ
บัณฑิตตามความ
ต้องการบัณฑิตคณะ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในด้านการประกันคุณภาพ 
เป็นต้น (มส. 5.1-7-60) 

มนุษยศาสตร์ฯ ที่จบ
การศึกษา ปีการศึกษา 
2556) (ปีงบประมาณ 
2557)    

 มส. 5.1-7-60  
  (1) สรุปความต้องการ 

ข้อคิดเห็นหรือทัศนคติ
ของภาคีหุ้นส่วนจากการ
ประชุมระดมความ
คิดเห็น เพื่อจัดท าแผน
กลยุทธ์ คณะมนุษย์ฯ 
ประจ าปี พ.ศ. 2556-
2560 และแผนประกัน
คุณภาพการศึกษา วันที่ 
31 กรกฏาคม 2555 
(เอกสารเดียวกับ 5.1-7-
55) 

  (2) การให้ความร่วมมือกับ
คณะและมหาวิทยาลัย
ในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในด้านการ
ประกันคุณภาพ 

   มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบ
การสร้างเครือข่าย  โดยผู้บริหารมีนโยบายชัดเจน  
และจัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการด าเนินงาน
สร้างเครือข่าย  ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัย ได้เชิญบุคลากรภายในคณะ 
เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้  

  1.1 การเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณ ภ าพ ภ าย ใน  ให้ กั บ ห น่ ว ย งาน ภ ายน อก

มส. 5.1-7-60 หนังสือเชิญ
บุคลากรภายในคณะ 
เป็นคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในให้กับ
หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 

มส. 5.1-7-61 ตารางตรวจ
ประเมิน และบันทึกเชิญ
เป็นวิทยากรและตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะ และ ระดับ
หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา2557  
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มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาเป็น
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ให้กับ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้  (มส. 
5.1-7-61) 
              1) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2558  
              2) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
             3) ตรวจประเมินคุณ ภาพการศึกษา
ภายใน  ระดั บหลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่  31 
สิงหาคม 2558 

  1.2 การเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาหน่วยภายในมหาวิทยาลัย มี
คณาจารย์ในคณะเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน
ภายใน ในระดับคณะและระดับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (มส. 5.1-7-62) 

2. คณะร่วมกับมหาวิทยาลัย มีเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้ 

2.1 เค รื อ ข่ า ย ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษามหาวิทยาลัยภาคเหนือ 8 แห่ง มีการ
ประชุมท าความตกลงความร่วมมือและจัดกิจกรรม
ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย (มส. 5.1-7-63) ดังนี้ 

- การเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ให้กับหน่วยงานภายนอก 

- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน  
- การจัดโครงการการจัดการความรู้

ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา  : กิจกรรม
น าเสนอผลการปฏิบัติการที่ดี  (Good practice) 
หรือนวัตกรรม (Innovation) ระดับมหาวิทยาลัยใน
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง  

มส. 5.1-7-62 บันทึกความ
ร่วมมือด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบัน 

มส. 5.1-7-63  
    - บันทึกเชิญเข้าร่วม

โครงการ  และเอกสาร
ประกอบการน าเสนอ
แนวปฏิบัติที่ดี (Good 
practice) ในเครือข่าย
ภาคเหนือตอนล่าง 

    - เอกสารประกอบการ
โครงการน าเสนอแนว
ปฏิบัติที่ดี (Good 
practice) ภายในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงาน ในวันที่ 30 
มิถุนายน 2558 
(เอกสารเดียวกันกับ 
ม.ส. 9.1-2-8 และม.ส. 
9.1-2-9) 

มส. 5.1-7-64 
   (1) สรุปผลการ

ด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย โดย
กระบวนการจัดการ
ความรู้ให้กับนักศึกษา 
(QA.KM) ประจ าปี
การศึกษา 2557 

   - บันทึกข้อความ เรื่อง 
ขออนุญาตน านักศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
กิจการนักศึกษาและ
สร้างเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพ
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- จัดกิจกรรมผลการปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) หรือนวัตกรรม ระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับหน่วยงานภายใน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (หลัง
เก่า) (มส. 5.1-7-64) 

2.2 เค รื อ ข่ า ย ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 8 
แห่ง ในส่วนที่ เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษามีการ
ประชุมท าความตกลงความร่วมมือและจัดกิจกรรม 
(ม ส . 5 .1 -7 -65)  ใน โครงการ เครื อข่ ายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจการนักศึกษาและงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายนอกมหาวิทยาลั ย กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จังหวัดเชียงใหม่ ใน
วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2557  
           2.3 นายกองค์การนักศึกษา  นายกสโมสร
นักศึกษา ตัวแทนนักศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักประกันคุณภาพ เพ่ือ
รับทราบผลการด าเนินงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและให้ข้อคิดเห็น และนักศึกษาร่วม
กิจกรรมโครงการส่ งเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา (QA.KM) 
(มส. 5.1-7-66) 

การศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัย 

   - หนังสือขอเชิญส่ง
บุคลากร และนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
“สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การสร้างเครือขาย
ฯ เขตภาคเหนือ
ตอนล่าง” 

     (เอกสารเดียวกันกับ 
ม.ส. 9.1-7-4) 

มส. 5.1-7-65 
     -  สรุปผลการ

ด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย โดย
กระบวนการจัดการ
ความรู้ให้กับนักศึกษา 
(QA.KM) ประจ าปี
การศึกษา 2557 

   - เอกสารจัดโครงการ
น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) หรือ
นวัตกรรม ในการน า
ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปใช้
ในการด าเนินกิจกรรม
นักศึกษา  

   - หนังสือตกลงความ
ร่วมมือเครือข่ายการ
ส่งเสริมสนับสนุนงาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาและงาน
กิจกรรมนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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    - รายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรม และรูปภาพ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ในวันที่ 12 
มิถุนายน 2558  
(เอกสารเดียวกับ มส. 
5.1-7-58)   

มส. 5.1-7-66 โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยให้กับ
นักศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกในการก ากับ
การด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบ
และกลไกในการก ากับการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรดังนี้ 

1. มีระบบการก ากับ โดยจัดท าเป็นประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ระบบ
และกลไกในการก ากับการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ฉบับประกาศ ณ วันที่   10  
มกราคม พ.ศ.2558 (มส.5.2-1-1)   เพ่ือให้การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรของทุก
หลักสูตรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสาระส าคัญ
ของระบบ มีดังนี้ 

1.1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
การประกันคุณภาพหลักสูตร  โดยในปีการศึกษา 
2557 นี้ ก าหนดให้คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ ท าหน้าที่ ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 

1.2) ก าหนดให้ทุกหลักสูตรด าเนินการใน
ประเด็นต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ทั้ งก่อนเปิ ดภาคเรียน  
ระหว่างภาคเรียน  เมื่อสิ้นภาคเรียน และเมื่อสิ้นปี
การศึกษา  โดยในการด าเนินการแต่ละระยะ  คณะมี
บันทึกข้อความแจ้งให้หลักสูตรด าเนินการ 

1.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ก าหนดให้ทุก
หลักสูตรจัดท าแบบสรุปคะแนนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยการ
ประเมินตนเอง  และคณ ะกรรมการก ากับฯ 

มส.5.2-1-1 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง 
ระบบและกลไกในการ
ก ากับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร ฉบับประกาศ 
ณ วันที่  10  มกราคม 
พ.ศ.2558 

มส.5.2-1-2  ปฏิทินการ
ด าเนินงานจัดท า มคอ.
3–7 ภาคเรียนที่ 1 
และ 2 / 2557 

มส.5.2-1-3  บันทึก
ข้อความให้ทุกหลักสูตร 
ทบทวนและยืนยัน
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

มส.5.2-1-4 เอกสาร
ประกอบการประชุมใน
แต่ละครั้ง 
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รวบรวมข้อมูลของทุกหลักสูตร น าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

1.4 ค ณ ะฯ  แ จ้ ง ข้ อ เส น อ แ น ะข อ ง
คณะกรรมการประจ าคณะให้หลักสูตรทราบเพ่ือ
วางแผนและด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

1.5 เมื่ อสิ้ นปีการศึกษาให้หลักสูตรจัด
ประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาในการบริหารหลักสูตรตลอดปี
การศึกษาที่ผ่านมา และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

1.6 หลักสูตรรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน 

1.7 คณะกรรมการการก ากับการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร  น ารายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละหลักสูตรเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ และแจ้งให้หลักสูตรทราบและ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 
2.  มีกลไกการก ากับ เพ่ือให้หลักสูตรได้

ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร  อย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปีการศึกษา 
ดังนี้ 

2.1 จัดท าปฏิทินการด าเนินงานจัดท า 
ม ค อ .3–7 (มส .5.2 -1 -2 )  แ จ้ ง ใน ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะและที่ประชุมอาจารย์
ก่อนเปิดภาคการศึกษา  รวมถึงปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ที่หน้าห้องโปรแกรมวิชา 

2.2  จัดท าบันทึกข้อความให้ทุกหลักสูตร 
ทบทวนและยืนยันอาจารย์ประจ าหลักสูตร (มส.
5.2 -1 -3) โดยก ากั บ ให้ มี การจัดท าแบบขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  

2.3  จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น 
(มส.5.2-1-4) 

1) ประชุมชี้แจง “(ร่าง) ตัวบ่งชี้การ
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ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา  2557 และการจัดท านวัตกรรม” เมื่อ
วันที่  26  พฤศจิกายน พ.ศ.2557 

2)  กิจกรรมกลุ่มจัดท ากระบวนงาน
เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ร่วมกับส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันที่  7 มกราคม 2558  

3)  ประชุมด าเนินการติดตามรวบรวม
ข้อมูล SAR ระดับหลักสูตรเพื่อรองรับการประเมิน
ระดับหลักสูตร โดยเป็นการติดตามและรวบรวม
ข้อมูลตามรายละเอียดการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ระดับหลักสูตร และเพ่ือสร้างความเข้าใจในตัว
บ่งชี้ระดับหลักสูตร ร่วมกับส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 

4) ประชุมเตรียมความพร้อมจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่  23 มีนาคม 
2558   

5) อบ รมผู้ ป ระ เมิ นภ าย ใน ระดั บ
หลักสูตร วิทยากรโดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร  
จัดโดยส านักประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 
30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2558  

6) ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ 
หลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 

7) ประชุมทบทวนกระบวนงานที่
ส าคัญ การจัดท าเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตร  และการติดตาม
การด าเนินงานตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร ร่วมกับส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2558 

8) โครงการฝึกอบรมและกิจกรรม
แลกเปลี่ ยน เรียนรู้การเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หรือ SAR ของ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 วันที่  6-7 
มิถุนายน 2558 ส านักประกัน วิทยากรโดย ศ.นพ.
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วุฒิชัย ธนาพงศธร 
2.4  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ

ติดตามการด าเนินงานให้ เป็นไปตามระบบที่
ก าหนด  

2.5  มีการจัดสรรงบประมาณให้หลักสูตร
ละ 5,000  บาท เพ่ือเป็นค่าใช้ ใช้จ่ายในการ
บริหารงานประกันคุณภาพหลักสูตร 

 2 มีคณะกรรมการก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

คณะมีค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2557 โดยท า
หน้าที่ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งก ากับให้ทุกหลักสูตร
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  ตามค าสั่งคณะฯ ที่4/2558  สั่ง  ณ  วันที่ 5 
มกราคม 2558  (มส.5.2-2-1)   

คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจ าคณ ะเพ่ือพิจารณ าทุกภาค
การศึกษา  ดังนี้ 

1. ภาคการศึกษาที่ 1 / 2557  รายงานผลให้
คณะกรรมการประจ าคณะ ทราบในการประชุมครั้งที่ 
4/2557 เมื่อวันที่30 กันยายน 2557 (มส.5.2-2-2) 

2. ภาคการศึกษาที่ 2 / 2557  รายงานผลให้
คณะกรรมการประจ าคณะ ทราบในการประชุมครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที4่  มิถุนายน 2558 (มส.5.2-2-3)   

มส.5.2-2-1  ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ที่  
4/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
2557 ลงวันที่ 5 
มกราคม 2558 

มส.5.2-2-2  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 4 / 
2557 เมื่อวันที่  30 
กันยายน 2557 

 
มส.5.2-2-3 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่4  
มิถุนายน 2558 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

คณะฯ จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ด า เนิ น ง า น ข อ งห ลั ก สู ต ร ให้ เกิ ด ผ ล ต า ม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยในปี
การศึ กษา 2557  มี โครงการ/งบประมาณ ที่
สนั บสนุ นการด าเนิ นงาน เพ่ื อให้ เกิ ดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร  ดังนี้ 

1. การก ากับมาตรฐาน 
ตั วบ่ งชี้ ที่ เกี่ ยวข้องได้ แก่  อาจารย์ประจ า

หลักสูตร  การปรับปรุงหลักสูตร และการด าเนินงาน

มส.5.2-3-1  โครงการต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

 
มส.5.2-3-2  เอกสาร

งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ  

1.1 คณะก ากับติดตามให้มีการส ารวจจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และขอจัดสรรอัตราก าลัง
พนักงานมหาวิทยาลัยให้กับหลักสูตรที่ยังขาดแคลน 
เช่น หลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

1.2 ส า ห รั บ ก าร ป รั บ ป รุ งห ลั ก สู ต ร 
มหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณสนับสนุนให้ด าเนินการ 
หลักสูตรละ  20,000  บาท 

2. บัณฑิต  
2.1 คณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือด าเนินการส ารวจคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เพ่ือจัดส่งข้อมูลให้กับหลักสูตร 

2.2 คณะฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนส าเร็จการศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสการมีงานท า
ให้กับบัณฑิต 

3.   นักศึกษา  คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณกลาง
ส าหรับการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ 
(ข้อมูลเพ่ิมเติมจากองค์ประกอบที่ 3) และยังจัดสรร
เงินค่าธรรมเนี ยมพิ เศษเพ่ือให้ทุกหลักสูตรจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะ
เฉพาะของแต่ละหลักสูตร 

4.   อาจารย์  คณะฯ มีโครงการที่สนับสนุนการ
พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  เช่น  

4.1 โค ร งก า ร พั ฒ น าบุ ค ล าก รค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน360,000 บาท 

4.2 โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ จ านวน 30,000 บาท 

4.3 โครงการทุ นอุดหนุ นบุ คลากรผลิ ต
ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์และผลงาน
วิชาการ จ านวน 92,000 บาท 

5.   หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมิน  
คณะฯ มีโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ เช่น 

5.1 โครงการบริหารวิชาการและพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์  จ านวน 
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44,000 บาท 
5.2 โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ

เรียนการสอนหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หลักสูตร
ละ 10,000 บาท รวม 130,000  บาท 

5.3 โครงการ 1 หลักสูตร 1 โครงการบริการ
วิชาการ เพ่ือด าเนินโครงการบริการวิชาการที่มีการ
บูรณการกับการเรียนการสอนหลักสูตรละ50,000  
บาท 

6.   สิ่ งสนั บสนุ นการเรี ยนรู้   คณ ะฯ จั ด
งบประมาณในโครงการบริหารจัดการการศึกษาเพ่ือ
จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จ านวน 290,200 บาท นอกจากนี้  ยั งจัดให้ มี
ห้ องปฏิบั ติ การคอมพิวเตอร์   จ านวน 3 ห้ อง  
ห้องสมุดคณะ และห้อง English Corner เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการเรียนรู้ให้ทั้งกับอาจารย์และนักศึกษา 

 
นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีงบประมาณสนับสนุน

ส าหรับการบริหารงานประกันคุณภาพทั้งระดับคณะ 
และระดับหลักสูตร  จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

1) โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ จ านวน 40,000 บาท 

2) โครงการบริหารงานประกั นคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรละ 5,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 50,000 บาท 

 4 มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามก าหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา 

ในปีการศึกษา 2557 คณะก าหนดให้ทุก
หลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร และรับการประเมินจากคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น  โดยทุกหลักสูตรได้รับการ
ป ระ เมิ น ใน ระห ว่ างวั น ที่   5  สิ งห าคม  – 2  
กันยายน 2558 (มส.5.2-4-1 , มส.5.2-4-2)  โดย
รายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะ
เพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 2 / 2558  เมื่อ
วันที่ 4 กันยายน 2558 (มส.5.2-4-1) 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้รายงานผลติดตาม
การประกันคุณภาพหลักสูตร  โดยให้แต่ละ
หลักสูตรท าการประเมินตนเอง รายงานต่อที่

มส.5.2-4-1 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ 
1000/2558 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
การศึกษาภายในระดับ
หน่วยงาน ประจ าปี
การศึกษา 2557  

 
มส.5.2-4-2  ก าหนดการ

ตรวจประเมินคุณภาพ
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ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุก
ภาคการศึกษา  โดยในภาคการศึกษาที่ 1 / 2557  
รายงานผลให้คณะกรรมการประจ าคณะ ทราบในการ
ประชุมครั้งที่ 4 / 2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 
(มส.5.2-4-4)   และภาคการศึกษาที่  2 / 2557  
รายงานผลให้คณะกรรมการประจ าคณะ ทราบในการ
ประชุมครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน 2558 
(มส.5.2-4-5) 

การศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา  
2557 ระดับหลักสูตร 

 
มส.5.2-4-3  เอกสาร

ประกอบการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 2 / 2558 
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 
2558 

มส.5.2-4-4  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 4 / 
2557 เมื่อวันที่  30 
กันยายน 2557 

มส.5.2-4-5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่4  
มิถุนายน 2558 

 5 น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง   

จากการรายงานผลติดตามการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณาในแต่ละภาคการศึกษา
นั้น คณะได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1) จากการรายงานผลฯ ประจ าภาคการศึกษาที่ 
1 / 2557  ในการประชุมครั้งที่ 4 / 2557 เมื่อวันที่ 
30 กันยายน 2557 คณะกรรมการประจ าคณะ ให้
ข้อเสนอแนะให้คณะฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแต่ละหลักสูตร (มส.
5.2-5-1)  โดยคณะฯ ไดด้ าเนินการแล้ว ได้แก ่

1.1) การประชุมชี้แจง “(ร่าง) ตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ประจ าปี การศึ กษ า  2557  และการจัดท า
นวัตกรรม” เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน 2557 

มส.5.2-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 4 / 
2557 เมื่อวันที่  30 
กันยายน 2557 

 
มส.5.2-5-2 เอกสาร

ประกอบการประชุมทั้ง 
3 ครั้ง (26  
พฤศจิกายน 2557 , 23 
มีนาคม 2558  , 8 
เมษายน 2558) 

 
มส.5.2-5-3 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 
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1.2) ประชุมเตรียมความพร้อมจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่  23 มีนาคม 
2558   

1.3) ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ 
หลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 

(มส.5.2-5-2) 
2)  จากการรายงานผลฯ ประจ าภาคการศึกษา

ที่ 2 / 2557  ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4  
มิถุนายน 2558 คณะกรรมการประจ าคณะ ให้
ข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อมูลภาวะการมีงานของบัณฑิต
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ว่าผลคะแนนยัง
อยู่ในระดับน้อย  ทั้งนี้คณะฯ ได้ชี้แจงว่าขณะนี้ผู้ตอบ
ยั งเข้ าระบบมาตอบแบบส ารวจจ านวนน้ อย 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ จึงให้ข้อเสนอแนะว่า 
ควรให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรโทรศัพท์ติดตามและใช้
วิธีการสัมภาษณ์ (มส.5.2-5-3)  ซ่ึงคณะฯ ได้แจ้งให้
คณะกรรมการบริหารคณะในการประชุมครั้งที่  1 / 
2558 เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม พ.ศ.2558 แล้ว (มส.
5.2-5-4) 

3) ส าหรับรายงานผลการประเมินของทุก
หลักสูตร ที่ได้น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา  ในการประชุมครั้งที่ 2 / 2558  
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558  คณะฯ จะได้แจ้งให้
ทุกหลักสูตรเป็นข้อมูลเพ่ือวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินในปีการศึกษา  2558  ต่อไป (มส.5.2-5-5) 

 
อนึ่งคณะกรรมการประจ าคณะ ได้อภิปรายถึง

การด าเนินการเพ่ือเป็นการก ากับการประกัน
คุณ ภาพหลักสู ตรในรอบปี การศึ กษ าถัด ไป  
เนื่องจากปัญหาหนึ่งคือ ความเข้าใจในการเขียน
รายงานอธิบายสิ่งที่หลักสูตรได้ด าเนินการตามตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน  ดังนั้น  คณะฯ จึง
ควรเพ่ิมขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเขียน
รายงาน โดยคณะฯ อาจมอบหมายผู้รับผิดชอบ

1/2558 เมื่อวันที่ 4  
มิถุนายน 2558 

 
มส.5.2-5-4 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะในการ
ประชุมครั้งที่  1 / 2558 
เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม 
พ.ศ.2558 

 
มส.5.2-5-5 เอกสาร

ประกอบการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา  ใน
การประชุมครั้งที่ 2 / 
2558  เมื่อวันที่ 4 
กันยายน 2558   
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พิจารณารายงานของแต่ละหลักสูตรที่ได้เขียนไว้
แล้ วในปีการศึกษา 2557 นี้   แล้วสั งเคราะห์
ออกมาเป็นรูปแบบการเขียนที่ถูกต้องให้เป็นแบบ
แผนเดียวกัน และน าไปใช้ในปีการศึกษา 2558 
ต่อไป 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 
1  การก ากับมาตรฐาน 

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

1) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น 

2) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
3) นิติศาสตรบัณฑิต 
4) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ 
5) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

และประยุกต์ศิลป์ 
6) ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
7) ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
8) ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
9) ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนา

สังคม 
10) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
11) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
โดยทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพ

หลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร (มส.5.2-6-1 และ มส.5.2-6-2) 

มส.5.2-6-1  แบบสรุปผล
การประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2557 

 
มส.5.2-6-2  รายงานการ

ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
(รายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร : 
มคอ.7) ทั้ง 11 
หลักสูตร 

 
การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  6 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

… ข้อ    

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการด าเนินงาน :  
ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต 

โทรศัพท์ : 081 – 0411870  โทรศัพท์ : 081 – 0411870 
E-mail :  preeyanuch.pps@hotmail.com E-mail : preeyanuch.pps@hotmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

   
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3) สรุปรายงานผลการประเมินภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ประจ าปีการศึกษา 2557 (จ าแนกรายตัวบ่งช้ี) 
  

       
 

หน่วยงาน ผลการประมินตนเอง ผลการประมินจากคณะกรรมการฯ หมายเหตุ 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน   
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต         
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 3.51 2.43 2.43 ค่าเฉลี่ย 3.51 2.43 
2.43 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 12.25 ร้อยละ 13.04 (12 
คน จาก อ.ทั้งหมด 
92 คน ) 

       1.63  ร้อยละ 12.25 ร้อยละ 13.04 (12 
คน จาก อ.ทั้งหมด 
92 คน ) 

      1.63  

  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 14.45 ร้อยละ 15.22 (ผศ. 
10 คน, รศ. 4 คน)  
14 คน  

       1.27  ร้อยละ 14.45 ร้อยละ 15.22 (ผศ. 
9 คน, รศ. 5 คน)  
14 คน        1.27  

  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ20 91.45 0 ร้อยละ 10 ร้อยละ 16.88 

1.56 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 6        5.00  6 ข้อ 6 

      5.00  

  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 6        5.00  6 ข้อ 5 
     5.00 

 

  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบ  1 พอใช้        2.56  พอใช้      2.82    
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หน่วยงาน ผลการประมินตนเอง ผลการประมินจากคณะกรรมการฯ หมายเหตุ 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน   
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย         
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

6 ข้อ 6 ข้อ        5.00  6 ข้อ 6 ข้อ 

      5.00  

  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

สาขามนุษย์ฯ 
25,000 บ. 

31,692.14 บาท / 
คน 

       5.00  สาขามนุษย์ฯ 
25,000 บ. 

31,692.14   บาท / 
คน 

      5.00  

  

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 6.96        1.74  ร้อยละ 10 ร้อยละ 6.96 

      1.90  

  

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2 ด ี 3.91 ดี 
3.97   

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ         
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ  5        4.00  6 ข้อ  6 

      5.00  
  

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3   ดี 4.00   ดี 5.00   

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6        5.00  6 ข้อ 6 

      5.00  

  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00   
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หน่วยงาน ผลการประมินตนเอง ผลการประมินจากคณะกรรมการฯ หมายเหตุ 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน   
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ         
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7        5.00  7 ข้อ 7 

      5.00  

  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร 

6 ข้อ 6        5.00  6 ข้อ 6 

      5.00  

  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00   

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ ด ี 3.54 ดี 3.75   

ผลการประเมิน 0.00-1.50 
การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี   

 
1.51-2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ       
องค์ประกอบ ผลการประเมินเฉลี่ย         ผลการประเมิน 

  จ านวนตัวบ่งช้ี I P O คะแนนเฉลี่ย 0.00 -1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
            1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
            2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
            3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี 
            4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6        2.73        5.00            2.43                2.82  ระดับพอใช้ 
2 3        5.00        5.00            1.90                3.97  ระดับดี 

3 1         5.00                  5.00  ระดับดีมาก 

4 1         5.00                  5.00  ระดับดีมาก 

5 2         5.00                  5.00  ระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2     

ผลการประเมิน          3.23        5.00  2.17               3.75  ระดับดี 
    ระดับพอใช้ ดีมาก ต้องปรับปรุง     

        






