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ค ำน ำ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความส าคัของง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนงก
ทั้งนี้ เพ่ืงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์องงพระราชบัขขัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และเป็นไปตามนโยบายองงมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งองงกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้งงด าเนินการงย่างต่งเนื่งง เพ่ืงน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ืงรงงรับการประกันคุณภาพภายนงก 
  รายงานการประเมินตนเงง (Self-Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 
2558 – 31 พฤษภาคม 2559) องงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ฉบับนี ้จัดท าอึ ้นเพื ่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับงุดมศึกษา      
ได้พิจารณาประกงบการติดตามตรวจสงบคุณภาพการศึกษาองงคณะ ในวันที่  23–24 สิงหาคม 2559         
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หวังว่าการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาครั้งนี้คงจะได้รับอ้งคิดเห็นและอ้งเสนงแนะที่เป็นประโยชน์งย่างยิ่งจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้งนี้ เพ่ืงที่คณะจักได้น าอ้งคิดเห็นและอ้งเสนงแนะไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาองงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรให้ดียิ่งๆ อึ้น ในโงกาสต่งไป 

 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รงดก าเหนิด 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
31 พฤษภาคม 2559 
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 บทสรุปผู้บริหาร  

 
ความน า  
 

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

ในปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 10 สาขาวิชา และในระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา  โดยมีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหาร งานภายในใน
รูปแบบโปรแกรมวิชาตามสาขาวิชาที่เปิดสอน ทั้งหมด 10 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสน-
ศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการจัดเป็น
กลุ่มวิชาเพ่ิมเติมอีก 2 กลุ่มวิชา เพ่ือสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา และกลุ่มวิชา
นาฏศิลป์และการละคร 
 ในปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 2,072 คน แบ่งเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จ านวน 1,795 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. จ านวน 277 คน
และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่นจ านวน 24 คน
(การจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท บริหารจัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจ าสาขา ภายใต้การบริหารของ
บัณฑิตวิทยาลัย) 

 
ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
  

องค์ประกอบที่ 1  คะแนนเฉลี่ย  3.33 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย  4.50 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบเท่ากับ 4.07  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
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จุดเด่น/แนวทางเสริม 
 

1. ด้านผลงานนักศึกษา อาท ิ
1. นักศึกษาของคณะฯ ได้รับรางวัลระดับประเทศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาชีพ ดังนี้ 
  1.1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดอ่านท านองเสนาะ 
ในหัวข้อ “เสนาะจริงยิ่งเรื่องแต่ปางบรรพ์ ดั่งดวงจันทร์คันธรสจรุงใจ” ศิลปะการอ่านกวีนิพนธ์ไทยจาก เรื่อง
รามเกียรติ์  ในโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สาขาวิชาภาษาไทย รางวัล “เพชรพิบูล”ครั้งที่ 4 โดยแข่งขันกัน
ในกลุ่มราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน 
  1.2 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลที่ 3 การประกวดเรียงความ
และสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับภาคเหนือ 
  1.3 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หนังสั้นชุมชนศึกษา
ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสืบสานพระราชด าริ 
รุ่นที่ 6 RDPB CAMP เพ่ือเรียนรู้งานตามโครงการ โดยเป็น 1 ใน 25 ทีมจากทั้งหมด 80 โครงการทั่วประเทศ  
  1.4 นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาเป็นตัวแทนภาคเหนือในการประกวดรายการ Bao Young 
Blood ซึ่งจัดโดย บจก.เวิร์คพอยต์ จ ากัด (มหาชน)  

 2. นักศึกษาของคณะได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมกิจกรรม KPRU ASEAN 
AMBASSADOR 2015 โดยร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศมาเลเซีย 
 นอกจากรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแล้วนี้  นักศึกษายังได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย ได้แก่ กิจกรรมอบรมมารยาทไทย กิจกรรมกีฬา
ระหว่างคณะ และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE KPRU 2016 รวมถึงได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนจากองค์กร
ภายนอกเนื่องจากเรียนดี และมีจิตอาสา อีกทั้ง ยังมีนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชยจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ   
ข่าวสด ว่าประพฤติตนเป็นผู้มีกตัญญู เนื่องจากช่วยเหลือครอบครัวในการประกอบอาชีพ 
 

2. ด้านบริการวิชาการ อาท ิ
1. มีแผนโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของ

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

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

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

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

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

1) ด าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  โดยในปีการศึกษา 2558 มีการจัดการความรู้ในประเด็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ซึ่งเป็นเทคนิค
หนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้       
โดยคณะฯ ได้น าผลจากการจัดการความรู้ไปน าเสนอบนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่         
27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 โดยได้น าเสนอด้วยปากเปล่า จัดท าเป็นแผ่นพับ
สรุปองค์ความรู้ และโปสเตอร์เสนอองค์ความรู้ โดยคณะฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการจัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ     
การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  
 
 6. ด้านการวิจัย อาท ิ

ด้านงานวิจัย 
 ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา มีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนการ
ท าวิจัยทั้งสิ้น 2,856,303 บาท โดยแหล่งทุนสนับสนุนหลักแบ่งออกเป็น 3 แหล่งทุน คือ 1) ทุนอุดหนุนวิจัย 
นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ จากงบ บก.ศ. ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2) ทุนสนับสนุนการท าวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2559 พิจารณาจัดสรรโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา                   
3) ทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 จากงบประมาณดังกล่าวท าให้คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนการท า
วิจัยเพิ่มมากข้ึน ท าให้เกิดผลงานการตีพิมพ์ และผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

ผลงานการตีพิมพ์ในรูปบทความวิชาการ/วิจัย ดังนี้ 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ศรันย์ วงศ์ค าจันทร์ ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง “แนวทางพัฒนาจริยธรรม

นักการเมืองไทย” ในวารสาร สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 21 (2), 53-66 พ.ศ.2558  
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2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชวงศักดิ์   เขียวเขิน ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะการหล่อดีบุก เป็นผลงานประติมากรรมและศิลปหัตถกรรมด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน 
จังหวัดก าแพงเพชร    ในวารสาร ส านักศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ  ทองอ่อน ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง กระบวนการเรียนรู้ในการผลิตข้าว
ปลอดภัย ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ จังหวัดก าแพงเพชร ลงในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 3    
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ ทองอ่อน เผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและตีพิมพ์เป็นบทความ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม ในหัวข้อ การเชื่อมโยงทางพ้ืนที่ของการท่องเที่ยวเขตมรดกโลกกลุ่มเมือง
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารด้วยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสร้างคู่มือท่องเที่ยว 
จากการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา 

5) อาจารย์อิฎฐารมณ์ มิตสุวรรณ เผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติและตีพิมพ์เป็นบทความ
ราย ง านสื บ เนื่ อ ง จ ากการประชุ ม  ในหั ว ข้ อ  English Reading Development on Sets Material of 
Kamphaeng Phet Interesting Places จากการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
Proceedings of International Conference (I-SEEC 2015). Phitsanulok: Thailand.  ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

6) อาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต และ อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นารา เผยแพร่
ผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติและตีพิมพ์เป็นบทความรายงานสืบเนื่องจากการประชุม ในหัวข้อ “Right 
Livelihood Document :Dimensional Solutions and Local Development.” จากการประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  Proceedings of International Conference (I-SEEC 2015). 
Phitsanulok : Thailand. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

7) อาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล  เผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติและตีพิมพ์เป็นบทความรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม ในหัวข้อ “การเสริมสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ: มิติใหม่สู่การพัฒนาท้องถิ่น”           
การประชุมวิชาการระดับชาติ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
1) หนังสือรับรองการท างานผลงานไปใช้ประโยชน์ จากหน่วยงานเครือข่ายทรัพยากรดิน น้ า ป่า จังหวัด

ก าแพงเพชร  เรื่อง “คู่มือการเรียนรู้: การสร้างบทเรียนทางกฎหมาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
นักวิจัย ดร.รัษฎากร วินิจกุล 

2) หนังสือรับรองการน าไปใช้ประโยชน์ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 จากหน่วยงาน ส านักงานเทศบาล
ต าบลลานกระบือ จากผลงานวิจัย เรื่อง “ทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอย แบบชุมชนมีส่วนร่วมของ
เทศบาลต าบลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร” นักวิจัย อาจารย์โอกามา จ่าแกะ และคณะ  

3) หนังสือรับรองการน าไปใช้ประโยชน์ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 จากหน่วยงาน โรงเรียนบางมูลนาก
ภูมิวิทยาคม อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จากวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของ
บุคลากรในสถานศึกษา จังหวัดพิจิตร” นักวิจัย อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม  
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4) หนังสือรับรองการน าไปใช้ประโยชน์ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559 (โดยหนังสือระบุการน าไปใช้ประโยชน์ 
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558) จากหน่วยงาน เครือข่ายทรัพยากรดิน น้ า ป่า จังหวัดก าแพงเพชร จากวิจัย เรื่อง 
“การสร้างบทเรียนท้องถิ่น ด้านกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” นักวิจัย ดร.รัษฎากร วินิจกุล และคณะ 

 
 ด้านการผลิตวารสารวิชาการ (วารสารพิกุล) ของคณะฯ 
 คณะฯ ได้ผลิตวารสารวิชาการ ภายใต้ชื่อ “วารสารพิกุล” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สืบเนื่อง
มาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2540 ผลิตผลงานมาแล้วทั้งสิ้น 26 เล่ม ปัจจุบันเป็นปีที่ 13 (พ.ศ. 2558) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นเวทีส าหรับตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิชาการในรูปบทความวิชาการ/วิจั ย ส าหรับบุคลากรของคณะฯ 
มหาวิทยาลัย และบุคลากร นักวิชาการภายนอก  
 โดยในปี พ.ศ. 2558 คณะฯ ได้จัดส่งเล่มวารสารฉบับสมบูรณ์ 3 ปี ย้อนหลัง ยื่นต่อศูนย์ดรรชนีวารสาร
ไทย เพ่ือเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI โดยคณะฯ ได้ยื่นวารสาร 3 ปีย้อนหลัง จ านวน 6 ฉบับ ด้วยกัน ในวันที่                
28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ดรรชนีวารสารไทย ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ในปีนี้    
วารสารพิกุล ยังไม่ผ่านการพิจารณาในการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI เนื่องจากแบบประเมินบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ส่งไปไม่ครบเนื่องจากระบบการจัดเก็บเอกสาร  
 ปัจจุบัน คณะฯ ได้ท าเว็บไซต์การส่งวารสารพิกุลออนไลน์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ส่งผลงาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ และกองบรรณาธิการ ในการตรวจสอบสถานะของบทความ อีกด้วย นับเป็นผลงานที่
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและโดดเด่นเมื่อเทียบกับคณะฯ อ่ืนๆ ที่ยังไม่มีการผลิตวารสารวิชาการของคณะฯ หรือ
ยังไม่มีการผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 

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

2. จัดท าแผนพัฒนาวารสารพิกุลเพื่อให้เข้าฐาน TCI โดยในระยะแรกต้องเพ่ิมจ านวนบทความวิชาการที่
จะน ามาตีพิมพ์ โดยให้มีสัดส่วนบทความจากบุคลากรภายในกับภายนอกในอัตราที่เป็นไปตามเกณฑ์ 

3. เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือรองรับการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกโดยการบูรณาการ  ทั้งการบูรณาการพันธกิจของ
คณะและการบูรณาการท างานร่วมกันในการให้บริการวิชาการระหว่างหลักสูตรต่างๆ ของคณะ 

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

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ       
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บัณฑิต 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ : โครงร่ำงองค์กร 
(Organizational  Profile) 

 
1. ลักษณะองค์กร (Organizational Descriptoin)  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นหน่วยงานระดับคณะตามกฎกระทรวง 
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 มีภารกิจหลักที่ได้รับการถ่ายทอดจากภารกิจของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์จ านวนทั้งสิ้น 95 คน มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 
หลักสูตร มีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 2,072 แบ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติ จ านวน 1,795 คน  และ ภาค กศ.บป. จ านวน 277 
คน และหลักสูตรระดับปริญญโท 1 หลักสูตร มีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 24 คนโดยมีลักษณะสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน 
ความสัมพันธ์หลักกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 

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

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

หลักสูตร/บริกำรหลัก 
ลูกค้ำ/ผู้รับบริกำร/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ควำมส ำคัญของผลผลิต/
บริกำรต่อควำมส ำเร็จของ

องค์กร 

รูปแบบและวิธีส่งมอบผลผลิต/
บริกำร 

1.  องค์ความรู้ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จากการ
จัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรต่างๆ  ได้แก ่

ระดับปริญญาตร ีจ านวน 10 
หลักสูตร ประกอบด้วย 

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

บัณฑิต (รป.บ.) 
3) ศิลปกรรมศาสตร

บัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชา
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  

4) ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย  

ลูกค้า 
1.  นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ตลาดแรงงาน      
/ผู้ใช้บัณฑิต 

 การท าให้บัณฑิตทีส่ าเร็จ
การศึกษาในแต่ละหลักสตูรมี
คุณภาพ ซึ่งพิจารณาไดจ้าก  

 คุณภาพบัณฑติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่
ละหลักสูตร5 ด้าน 

 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพงึ
พอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

 การได้งานท าหรือ
ผลงานวิจัยของผูส้ าเร็จ
การศึกษา 
 
 

รูปแบบและวิธีการสง่มอบ
หลักสูตรให้แก่ลูกค้าซึ่งได้แก่
นักศึกษา ผ่าน 2 แนวทางหลัก 
คือ 

1) กระบวนการจัดการเรียน
การสอน ที่เน้นให้นักศึกษาได้รบั
การพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ก าหนด และมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่  

 การจัดการเรียนการ
สอนในชัน้เรียนโดยเนน้การ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 

 การเชิญผู้ทรงคุณวุฒทิี่
มีความเชี่ยวชาญ ในสาขาวชิามา
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หลักสูตร/บริกำรหลัก 
ลูกค้ำ/ผู้รับบริกำร/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ควำมส ำคัญของผลผลิต/
บริกำรต่อควำมส ำเร็จของ

องค์กร 

รูปแบบและวิธีส่งมอบผลผลิต/
บริกำร 

5) ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  

6) ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน  

7) ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม  

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

9) วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) สาขาวิชาสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์   

10) ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.)สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
ระดับปริญญาโท จ านวน 1 
หลักสูตร 

11)  รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (รป.ม.) 
สาขาวชิาการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยคุณภำพบัณฑิต
ดังกล่ำวจะท ำให้หลกัสูตรและ
คณะ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา สร้าง
ความมั่นใจให้ผู้ใช้บัณฑิต เปน็
การสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ ท า
ให้คณะได้รับการยอมรับจาก
สังคม/ตลาดแรงงาน  
 การสร้างองค์ความรู้ของ
หลักสูตรต่างๆ ท ำให้คณะได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีความ
ยั่งยืนและเป็นทีย่อมรับจาก
สังคม 
 การบริหารหลักสูตรให้มี
คุณภาพทั้งระบบซึ่งพจิารณาได้
จาก การก ากับให้หลักสูตร
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 
การสร้างคุณภาพให้แก่บัณฑิต 
กระบวนการดา้นนักศึกษา  และ
ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
กระบวนการดา้นอาจารย์ 
คุณภาพ และผลที่เกิดกับ 
อาจารย์ กระบวนการในด้าน
หลักสูตร การเรียนการสอนและ
การประเมินผู้เรียน รวมถึง
กระบวนการในการจัดหาสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ในด้านจะ
ท ำให้นักศึกษามีความพึงพอใจ
และเกิดความผูกพันกบัหลักสูตร
และคณะ 
 การบริหารหลักสูตรให้มี
คุณภาพจะสง่ผลให้คณะบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนด
ไว ้
 ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หลักสูตร คณะ และผู้ใช้บัณฑิต 
จะท ำให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือในการผลิตบัณฑิตให้ตรง
กับความต้องการของ

ถ่ายทอดองค์ความรู้  
 การมอบหมายให้

ค้นคว้าด้วยตนเอง 
 การน าเสนอและการ

อภิปรายรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 การเรียนรู้จาก

กรณีศึกษา 
 การศึกษาดูงานจาก

แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
 การฝึกปฏิบัติใน

ห้องปฏิบัติการ 
 การเรียนรู้และฝึก

ปฏิบัติในภาคสนาม 
 การท าวิจัยที่มสี่วนร่วม

ของนักศึกษา 
 การสอนโดยใช้วจิัย

เป็นฐาน  (Research – based 
Learning) 

 การสอนโดยใชชุ้มชน
เป็นฐาน  (Community – 
based Learning) 

 การสอนโดยใชป้ัญหา
เป็นฐานในการวิเคราะห์ปัญหา
การใช้ภาษา  (Problem – 
based Learning) 

 การสอนโดยใช้
โครงงานในการเรียนรู้  (Project 
– based  Learning)  

 การค้นคว้าด้วยตนเอง 
2) กระบวนการพฒันาศักยภาพ

นักศึกษา ผ่านกิจกรรมนักศึกษา ทั้ง
ในด้านวชิาการ การสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ความเป็นพลเมืองที่ดมีี
จิตส านึกสาธารณะ  

 
ส ำหรับรูปแบบและวิธีกำรสง่

มอบให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึง่
ได้แก่ผู้ใชบ้ัณฑติและ
ตลำดแรงงำน มีแนวทำงดังนี้ 
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หลักสูตร/บริกำรหลัก 
ลูกค้ำ/ผู้รับบริกำร/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ควำมส ำคัญของผลผลิต/
บริกำรต่อควำมส ำเร็จของ

องค์กร 

รูปแบบและวิธีส่งมอบผลผลิต/
บริกำร 

1.  องค์ความรู้ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จากการ
จัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรต่างๆ (ต่อ) 

ตลาดแรงงานซึ่งจะสามารถ
ขยายผลไปยงัความร่วมมือใน
พันธกิจอ่ืน ทั้งการวิจยั การ
บริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปและวฒันธรรม 
 

1. การส ารวจความต้องการ
บัณฑิตของตลาดแรงงานและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์
ก่อนการปรับปรุงหลักสูตร 

2. การเชิญเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการจัดท าและวิพากษ์
หลักสูตร 

3. การเชิญเข้ามาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวชิามา
บรรยายและถา่ยทอดองค์ความรู้ 

4. การสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานโดยก าหนดให้ทุก
หลักสูตรมีรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

5. การประเมินคุณภาพ
บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โดยการประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑิต
รวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

2.  งานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกค้า 
1. แหล่งทุน 

หากมีงานวิจัยที่ตรงกับ
ข้อเสนอของแหล่งทุน จะเป็น
กำรสร้ำงความนา่เชื่อถือของ
มหาวิทยาลยัให้แก่แหล่งทุน
ต่างๆ  

1. สนับสนนุให้นักวิจัยของ
คณะที่มีประสบการณ์เสนอขอรับ
ทุนจากแหล่งทนุภายนอก 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้
นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อให้มีศักยภาพ
ในการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนอุดหนุนจากแหล่งทนุ
ภายนอก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.  คณาจารย ์

งานวิจยัถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การแสดงให้เห็นภึงคุณภาพของ
อาจารย์ส่งผลถึงคุณภาพของ
หลักสูตรและคณะ โดยพิจารณา
จากตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องได้แก ่

1. จ านวนเงินวิจัยที่
คณาจารย์ได้รับต่ออาจารย์
ประจ า 

2. ผลงานทางวชิาการของ
คณาจารย์ทีไ่ด้จากการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 

1. สร้างแรงกระตุ้นให้กับ
คณาจารย์เพื่อผลผลิตผลงานวิจยั 

2. สนับสนนุการสร้าง
ศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่
คณาจารย์  

3. จัดสรรทุนภายในให้กับ
นักวิจัยรุ่นใหม่ในคณะ 

4. การสนับสนนุให้มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการการ
สัมมนาการประชุมวิชาการทั้งใน
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หลักสูตร/บริกำรหลัก 
ลูกค้ำ/ผู้รับบริกำร/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ควำมส ำคัญของผลผลิต/
บริกำรต่อควำมส ำเร็จของ

องค์กร 

รูปแบบและวิธีส่งมอบผลผลิต/
บริกำร 

2.  งานวิจัย (ต่อ) ระดับชาติและนานาชาต ิ

3.  หน่วยงานที่น า
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

 
 

ผลงานวิจัยที่สามารถน าไป
ต่อยอดสร้างนวัตกรรมหรือใช้
ประโยชน์จะท ำให้หลักสูตรและ
คณะมีชื่อเสียงและได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานและสังคม
ภายนอก และคณะสามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้บรรลุวิสยัทัศน์
และพันธกิจที่ก าหนดไว ้

1. สร้างโจทย์วิจัยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

2. สนับสนนุให้เกิดการวิจัย
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
นักวิจัยของคณะกับบุคลากรของ
หน่วยงานภายนอก 

3. ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืนที่สามารถใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่มีอยู่
แล้ว โดยการถ่ายทอดและสรา้ง
ความร่วมมือในการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย 

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

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. คณาจารย ์

 
ลูกค้า 
 ให้บริการแบบไม่

เก็บค่าใช้จ่าย 
1. หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน 
2. เครือข่ายภาค

ประชาชน/ชุมชน 
 

 ให้บริการแบบเก็บ
ค่าใช้จ่าย 

3. ผู้ว่าจา้ง 
(หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน)  

4. ผู้เข้าฝึกอบรม 
5. ผู้ให้ทุน 

 

1. ผลงานดา้นการบริการ
วิชาการที่ถา่ยทอดสู่สงัคมชุมชน 
ท้องถิ่น ท ำใหผู้้รับบริการ
สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการ
แก้ไขปัญหา หรือพัฒนางาน 
พัฒนาอาชีพ จะส่งผลให้คณะ
ได้รับการยอมรับ และมี
เครือข่ายที่สามารถพัฒนาไปยัง
พันธกิจอ่ืนได้ ทั้งในเร่ืองของการ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรม
พฒันานักศึกษา การวิจยัและ
การท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

2. ท ำให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
ทุกภาคส่วนของสังคม ส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

3. กิจกรรมโครงการบริการ
วิชาการตา่งๆ ทีส่่งเสริมให้ชุมชน
เกิดความเข้มแข็งและมีการ
พัฒนาที่ยั่งยนื จะท ำให้คณะ
เป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่น
และสังคม 

4. ส าหรับการบริการวชิาการ
ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะ 
จะท ำให้คณะมีการจัดการ

กำรให้บริกำรในลักษณะ
ของกำรได้รับกำรร้องขอ มีดังนี้ 

1.  การเป็นที่ปรึกษาทาง
วิชาการให้กับองค์กรภาครัฐและ
เอกชน 

2.  การเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ผ่านกิจกรรมโครงการหรือ
สื่อต่างๆ 

3.  การเป็นกรรมการ
วิชาการ/วชิาชีพภายนอก 

กำรให้บริกำรวิชำกำรโดย
กำรมีส่วนร่วมกับผู้รับบริกำร 
โดยจัดให้มีโครงการฝึกอบรม/
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/การจัด
ค่ายวิชาการ ฯลฯ มีขั้นตอนก่าร
ด าเนินการดงันี ้

 การส ารวจศักยภาพและ
ความพร้อมของอาจารย์ในคณะ 

 การส ารวจความ
ต้องการรับบริการวิชาการจาก
บุคลากรภายนอก  

 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับพื้นที่ชุมชน/หนว่ยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐ/เอกชน 

 การก าหนดประเด็น
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หลักสูตร/บริกำรหลัก 
ลูกค้ำ/ผู้รับบริกำร/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ควำมส ำคัญของผลผลิต/
บริกำรต่อควำมส ำเร็จของ

องค์กร 

รูปแบบและวิธีส่งมอบผลผลิต/
บริกำร 

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

งบประมาณเชิงกลยุทธ์ ที่ดี มี
งบประมาณสนับสนนุเพิ่มเติม
จากงบประมาณปกติที่ได้รับ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย ท าให้
สามารถบรรลุวสิัยทัศน์และพนัธ
กิจที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหา/ความต้องการและ
แนวทางแกป้ัญหา/พฒันาร่วมกัน
ระหว่างเครือข่าย 

 การจัดกิจกรรม/
โครงการโดยการมีส่วนร่วม
ระหว่างคณะและเครือข่ายตาม
ตามที่ก าหนด 

 การประเมินกิจกรรม/
โครงการและน าผลการประเมิน
ไปปรบัปรุงพฒันาการด าเนินการ
เครือข่ายความร่วมมือ 

4. การท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม 

   - มาตรฐานทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   - กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

   - การเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 

-   การจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักศึกษา 
2. องค์กรภาครัฐและ

ภาคเอกชนใน
ท้องถิ่น 

3. ชุมชนและสังคม 
 
 

1. นักศึกษาได้รับการ 
ปลูกฝังความเป็นพลเมือง มี
จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ส่งผลให้บัณฑิตในแต่
ละหลักสูตรมีมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม    

2. กิจกรรม/โครงการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่จัด
ขึ้น เป็นการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน และสามารถสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมได้  จะเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดบัชาติ
และระดับสากลได้ ท าให้คณะ
หรือบุคลากรของคณะได้รับการ
ยอมรับและยกย่องในระดับ
ท้องถิ่นและระดบัชาต ิ
 

1. คณะจัดกิจกรรม/
โครงการต่างๆทัง้กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาด้านความเปน็พลเมือง
และจิตสาธารณะ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึง
งานประเพณีต่างๆ เพื่อเผยแพร่ 
สืบทอดประเพณี วฒันธรรมอันดี
งามของท้องถิ่นและประเทศชาติ  

2. คณะมีหลักสูตร/สาขาที่
เก่ียวข้องโดยตรง ได้แก่ วิจิตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ดนตรไีทย 
นาฏศิลป์ฯ  ภาษาไทย และ
ปรัชญาและศาสนา โดยหลักสตูร
ต่างๆ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เป็นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง 

3. ทุกหลักสูตรของคณะจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทั้ง
การสอดแทรกในการจัดการเรียน
การสอนในลักษณะของการบูร
ณาการกบัการท านบุ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม 

4. มีการศึกษาวิจัยใน
ลักษณะของการจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่อย่างต่อเนื่อง  
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(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่ำนิยม (MISSION, VISION and VALUE) 
คณะฯ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ ได้ก าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยมที่สอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะยังได้ก าหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิต วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงสมรรถนะ
หลักเพ่ือให้เป็นปัจจัยผลักดันและส่งเสริมให้คณะสามารถปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมที่ก าหนดไว้โดยมี
รายละเอียดดังนี้ คือ 

วิสัยทัศน์ 
  สร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจ 

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

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

อัตลักษณ์บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ “มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม” 

  เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่นเป็นที่หนึ่งของ
สถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าเสนอผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการ
ประจ าคณะ โดยใช้ค ำว่ำ “มุ่งเน้นท้องถิ่น  สำนศิลป์วัฒนธรรม” 

 “มุ่งเน้นท้องถิ่น” เนื่องจาก คณะมีสาขาที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้านต่างๆ รวมทั้งมีกิจกรรม/โครงการ ที่
หลากหลายสามารถผลิตบุคลากรและให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วยสาขาต่างๆ ได้แก่ 
สาขาการพัฒนาสังคม รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน สารสนเทศภูมิศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ และดนตรีศึกษา 
     “สำนศิลป์วัฒนธรรม” คณะมีศาสตร์ที่ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการอนุรักษ์ เผยแพร่ ท านุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์และการละคร ปรัชญาและศาสนา 
 

คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมน าสังคม 
นิยมความเปน็ไทย ใส่ใจวิถีโลก 
 
 

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

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

 สมรรถนะหลักองค์กร (Core Competencies) 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสมรรถนะหลักที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะ ที่ก าหนดไว้วา่ 
“มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม”โดยก าหนดสมรรถนะหลัก คือ “เป็นผู้น ำในด้ำนกำรบูรณำกำรพันธฺกิจเพื่อพัฒนำ
ท้องถิ่นและสืบสำนศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชำติ” 
  โดยสมรรถนะหลักเหล่านี้เป็นสิ่งขับเคลื่อนที่ท าให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานที่
บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ดังแสดงความสัมพันธ์ตามตาราง OP.2 

ตาราง OP.2 ความเก่ียวข้อง/สัมพันธ์ระหว่างพนัธกิจกับสมรรถนะหลักของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
พันธกิจ สมรรถนะหลัก 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน 

เป็นผู้น ำในด้ำนกำรบูรณำกำรพันธฺกิจเพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
ทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยยึด

ท้องถิ่นเป็นฐานแนวคิดหลักทุกข้ันตอน กล่าวคือ สร้างโอกาสให้เยาวชนในท้องถิน่ได้เข้ามา
ศึกษาโดยสาขาทีผ่ลิตมีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ในส่วนของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้ความส าคัญกับการบูรณาการกับการบรกิารวิชาการเพื่อให้นักศึกษามี
ความเข้าใจในบริบทของท้องถิน่สามารถน าความรู้ในศาสตร์ไปสร้างสรรค์และพฒันาท้องถิ่นได ้
นอกจากนี้ ทุกหลักสูตรยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองและมีจิตสาธารณะเพื่อเป็นพื้นฐานแนวคิดส าคัญเมือ่เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แล้ว 

2. สร้างองค์ความรู้ 
งานวิจยั งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

เป็นผู้น ำในด้ำนกำรบูรณำกำรพันธฺกิจเพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ภายนอก

มหาวิทยาลยัทั้งภาครัฐและเอกชนที่หลากหลาย  โดยคณาจารย์ของคณะมีความสามารถในการ
เข้าถึงเครือข่ายได้เป็นอยา่งดี โดยคณะส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะใช้กระบวนการการมีส่วน
ร่วมในการก าหนดหัวข้อการวิจัยเพื่อให้มีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
องค์กรหรือท้องถิ่น ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และผลการวิจัยสามารน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ตาม
ความต้องการ 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนอย่างยั่งยนื 

เป็นผู้น ำในด้ำนกำรบูรณำกำรพันธฺกิจเพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
ด้วยศาสตร์ทางดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิตของ

มนุษย์และสังคม  รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือที่ไดจ้ากทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และกระบวนการวิจัย ท าให้คณาจารย์ของคณะมีความผูกพันใกล้ชิดกับท้องถิน่ เป็นทีย่อมรับ
จากหน่วยงานภายนอกและชุมชนท้องถิ่นอยา่งกว้างขวาง ทุกหลักสูตรของคณะสามารถจัดให้มี
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการบริการวิชาการ ทั้งในลักษณะของการเป็นที่ปรึกษาวชิาการ การจัด
กิจกรรมให้ความรู้ภายในคณะ และภายนอกในพื้นทีชุ่มชนโดยตรงอย่างต่อเนื่อง 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้น ำในด้ำนกำรสืบสำนศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชำติ  
ด้วยความเข้มแข็งของศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย สาขานาฏศิลป์และการละคร วิจิตร

ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ดนตรีศึกษา ภาษา และปรัชญาและศาสนา ท าให้คณะมีศักยภาพและมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการอนุรักษ์ เผยแพร่ ท านุ บ ารุงศลิปวัฒนธรรม ท าให้คณะมี
ผลงานทางดา้นศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้มาตรฐานและมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่าง
ต่อเนื่อง   
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร (Workforce  Profile)  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 104 คน  จ าแนกผู้ปฏิบัติงาน (Workforce) เป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มแรกคือบุคลากรสายวิชาการ มีจ านวนทั้งสิ้น 95 คน โดยแยกเป็นข้าราชการจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 , 
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และ อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.95  อีกกลุ่มหนึ่ง คือ บุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น 8 คน รายละเอียดจ านวน ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของ
บุคลากรสายวิชาการตามตาราง OP.3-1 และ จ านวนและคุณวุฒิของบุคลากรสายสนับสนุนตามตาราง OP.3-2 โดยมีปัจจัย
หลักที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่นต่อภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามตาราง OP.4ความต้องการ/ความคาดหวัง
ตามตาราง OP.5 และสวัสดิการที่คณะจัดให้ตามตาราง OP.6 

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

สำขำวิชำ/กลุ่มวิชำ 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ 

รวม 

อาจารย ์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
รอง

ศาสตราจารย ์
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

อา
จา

รย
์สัญ

ญา
จา้

ง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

อา
จา

รย
์สัญ

ญา
จา้

ง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

อา
จา

รย
์สัญ

ญา
จา้

ง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

อา
จา

รย
์สัญ

ญา
จา้

ง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

อา
จา

รย
์สัญ

ญา
จา้

ง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

อา
จา

รย
์สัญ

ญา
จา้

ง 

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

รัฐประศาสนศาสตร ์ - 7 3 - - - - - - - - - - 5 3 - 2 - 10 

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

ภาษาไทย - 5 3 - - 1 1 - - - - 2 - 5 2 1 - - 10 

ภาษาอังกฤษ 2 4 7 2 - - - - - - - 5 1 4 2 3 - - 15 

ภาษาจีน - 4 4 - - - - - - - - 1 - 4 3 - - - 8 

บรรณารักษศาสตร์ฯ - 1 1 1 - - 2 - - - - - 3 1 1 - - - 5 

สารสนเทศภูมิศาสตร์   1 4 2 - - - - - - - - - 1 4 2 - - - 7 

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

ดนตรีศึกษา 1 2 7 1 - - 1 - - - - 7 2 2 - 1 - - 12 

การปกครองท้องถิ่น 1 2 2 - - - - - - - - - - - - 1 2 2 5 

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

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

รวม 8 38 36 5 - 2 6 - - 2 - 16 9 33 20 8 5 2 96 
อายุคนเฉลี่ย (ปี) 37 ปี 6 เดือน 
อายุงานเฉลี่ย(ปี) 8 ปี 8 เดือน 28 วัน 

รวม 96 คน 
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ตำรำง OP.3-2 ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรสำยสนับสนุนจ ำแนกตำมประเภทและระดับกำรศึกษำ 
 

วุฒิกำรศึกษำ 
สำยสนับสนุน 

พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

พนักงำน 
รำชกำร 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 

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

อายุคนเฉลี่ย (ป)ี 36 ปี 5 เดือน 32 ป ี 28 ปี 2 เดือน 
อายุงานเฉลี่ย(ปี) 4 ปี 7 เดือน 3 ปี 2 เดือน 3 ปี 7 เดือน 

รวม 8 
 
ตำรำง OP.4 ปัจจัยหลักที่ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนมุ่งมั่นต่อภำรกิจของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำแนกตำมประเภทของ

บุคลำกร 
 

ปัจจัยหลัก/ควำมต้องกำร/
ควำมคำดหวัง 

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

ข้ำรำชกำร 
พนักงำน

มหำวิทยำลัย 

อำจำรย์
ประจ ำตำม
สัญญำจ้ำง 

พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

พนักงำน
รำชกำร 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

1.งานท่ีท าเป็นงานท่ีมีเกียรติน่า
ภาคภูมิใจ 

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
การปฏิบัติงานอยา่งเต็มที ่

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.ได้รับโอกาสให้รบัผิดชอบงาน
ที่ส 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.งานท่ีรับผิดชอบมีส่วนท่ี
ส่งเสริมโอกาสทาง
ความก้าวหน้า 

4.63 
(S.D.= 0.52) 

4.33 
(S.D.= 0.71) 

4.00 
(S.D.= 0.72) 

3.60 
(S.D.= 0.89) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

3.50 
(S.D.= 0.71) 

5.ได้รับการส่งเสรมิให้ไปอบรม/
ประชุม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถ 

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.ได้รับโอกาสใหไ้ปศึกษาดูงาน
ในประเทศหรือต่างประเทศ 

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.สวัสดิการที่ได้รับท าให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

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.มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน 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.มีโอกาสได้พัฒนา
ความก้าวหน้าทางสายงานทั้ง
สายสอนและสายสนับสนุน 

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) 
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ปัจจัยหลัก/ควำมต้องกำร/
ควำมคำดหวัง 

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

ข้ำรำชกำร 
พนักงำน

มหำวิทยำลัย 

อำจำรย์
ประจ ำตำม
สัญญำจ้ำง 

พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

พนักงำน
รำชกำร 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

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.ได้รับการสนับสนุนให้ขอ
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
คณะจดัขึ้น 

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
ปฏิบัติงานตรงตามวุฒิ 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) 

ค่ำเฉลี่ย 4.11 
(S.D.= 0.99) 

4.07 
(S.D.= 0.81) 

3.73 
(S.D.= 0.83) 

3.57 
(S.D.= 0.83) 

3.67 
(S.D.= 0.00) 

3.43 
(S.D.= 0.80) 

 
ตำรำง OP.5 ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของบุคลำกรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำแนกตำมประเภทของ

บุคลำกร 

ประเภทบุคลำกร ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 

สำยวิชำกำร 
ข้าราชการ 1. งบประมาณสนับสนนุระดับหลกัสูตรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการอย่างเต็มที่ 

2. บุคลากรสายสนับสนุนประจ าหลักสูตรเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาการด าเนนิงานของมหาวทิยาลัยตามสภาพและบริบทที่มอียู่ในปัจจุบนั และให้ความส าคญั

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

พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สวัสดิการที่พักส าหรับบุคลากรเพียงพอ 
2. ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบในช่วงเวลาคุมสอบ 
3. ก าหนดสัดส่วนภาระงานสอน วจิัย และการบริการงานวชิาการ ให้เหมาะสม โดยไม่ได้พิจารณา

เพียงภาระงานสอนแต่เพียงอยา่งเดียว 
4. พัฒนาห้องสมุดของคณะ ให้มีทรัพยากรหนังสือ ต ารา สื่อสิ่งพิมพ์ที่ครอบคลุมศาสตร์ตา่งๆ ของ

คณะ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าและการเรียนรู้ส าหรับอาจารยืและนกัศึกษาของคณะ 
5. จัดให้มีการประชุมอาจารยท์ุกเดือน เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารและเสนอความคิดเห็นเพื่อ

พัฒนาการปฏิบตัิงาน 
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ประเภทบุคลำกร ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(ต่อ) 

6. มีการแบ่งงานให้บุคคลากรอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะอย่าง
เท่าเทียมกัน 

7. ควรเพิ่มอัตราพนักงานสายสนับสนุนให้มากข้ึน เพราะจ านวนทีม่ีอยู่ไม่เพียงพอและเพื่อให้
คณาจารย์มีเวลาในการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมการเรียนการสอน 

8. สร้างระบบและกลไกการจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพที่เข้าใจง่ายและชัดเจนเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคณุภาพไดส้ะดวกขึ้น 

9. อุปกรณ์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และสิง่สนบัสนุนการท างานทีพ่ร้อมและเพียงพอ 
10. มีค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา เพื่อเป็นขวัญก าลงัใจแก่บุคลากรที่ท างานล่วงเวลา 
11. มีการจัดตั้งทีมท างานที่มปีระสทิธิภาพมีช่องทางการประสานงานเฉพาะและจัดประชุมให้

บ่อยครั้ง 
12. มีค่าตอบแทนในกรณีที่อาจารยผ์ู้สอนมีภาระงานสอนเกินกว่าทีม่าตรฐานก าหนด 
13. พิจารณาการให้รางวัลหรืออัตราก าลัง (ต าแหน่งพนักงานมหาวทิยาลัย) ให้แก่อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจา้ง เพื่อรักษาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
14. ปรับอัตราเงินเดือนของอาจารยป์ระจ าตามสัญญาจา้งให้เป็นไปตามวุฒิการศึกษา 
15. สนับสนนุทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้เพียงพอสอดคล้องกับความเป็นจริง 
16. งบประมาณเพื่อจัดสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
17. ทุนสนับสนุนในการท าจัดผลงานทางวิชาการที่เพียงพอ 
18. จัดระบบพี่เลีย้งในการท าผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
19. มีอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ เชน่ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 
20. พัฒนาระบบอินเทอร์เนตที่มีประสิทธิภาพ 
21. จัดให้มีพนักงานสายสนบัสนนุ เพื่อให้การบริหารงานของหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

อาจารย์ประจ า
ตามสญัญจา้ง 

1. ปรับอัตราเงินเดือนปริญญาโทให้กับอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง รวมถึงดูแลสวัสดิการตา่งๆ 
ให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในยคุปัจจุบนั 

2. เงินค่าตอบแทนค่าสอนรายชั่วโมงของอาจารย์พิเศษออกตรงในรอบเดือน 
3. มีการบรรจุอาจารย์อัตราจ้างให้เป็นพนักงานมหาวทิยาลัยให้มากข้ึน 
4. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณางบประมาณสนบัสนุนให้โปรแกรมวิชาอย่างเหมาะสม โดยไม่พิจารณา

จากจ านวนนักศึกษาเพียงอย่างเดียวเพื่อให้การพัฒนานักศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน 
5. การลงทุนดา้นบุคลากรให้มีศักยภาพที่มากข้ึนส าคัญกว่าด้านอ่ืนๆ 
6. มหาวิทยาลยัควรมีนโยบายการปฏิบัติต่อข้อราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั และอาจารย์ประจ า

ตามสัญญาจ้าง อย่างเท่าเทียมกนั  
7. ปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเงิน เพื่อลดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
8. มหาวิทยาลยัควรมีสวัสดิการและเงินเดือนให้กับผู้ปฏิบตัิงานที่ดขีึ้นกว่าเดิม 
9. ปรับสัดส่วนภาระงานของอาจารย์ให้เหมาะสม โดยควรเนน้ภาระหน้าที่ในดา้นการสอน และ

ศึกษาวิจัย เป็นหลัก  
10. มีค่าตอบแทนในกรณีที่อาจารยผ์ู้สอนมีภาระงานสอนเกินกว่าทีม่าตรฐานก าหนด 
11. อาหารกลางวัน 
12. จัดประชุมในช่วงที่อาจารยไ์ม่มภีาระงานสอน เพื่อไม่ให้กระทบงานสอน 
13. ส่งเสริมการท างานแบบมสี่วนรว่ม เพื่อให้เกิดความสามัคคี 
14. ความมั่นคงในการท างาน 
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ประเภทบุคลำกร ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 

สำยสนับสนนุ 
พนักงานมหาวิทยาลัย / 

พนักงานราชการ 
1. โอกาสได้พัฒนาความก้าวหนา้ทางสายงาน 
2. สวัสดิการบา้นพัก 
3. มีค่าตอบแทนต าแหน่ง 

ลูกจ้างช่ัวคราว 1. พิจารณาบรรจุลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 
2. เงินเดือนและสวสัดิการที่เหมาะสมกับค่าครองชีพ 
3. สวัสดิการที่พัก 

 จากข้อมูลลักษณะของบุคลากรข้างต้น  คณะได้น ามาเป็นฐานข้อมูลส าคัญในการวางแผนอัตราก าลัง และการวางแผน
พัฒนาบุคลากร เพื่อให้อัตราก าลังและคุณภาพของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
รวมถึงเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพรองรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ที่ได้ประกาศใช้แล้ว  โดย
คณะจะเร่งสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึง
ผลิตผลงานทางวิชาการให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยหลักที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่นต่อภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จะเป็นข้อมูลส าคัญในการก าหนดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสวัสดิการพื้นฐานตามสิทธิที่มีอยู่ของบุคลากรแต่ละประเภท และจัด
สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน รายละเอียดตามตาราง OP.6 ดังนี้ 

ตำรำง OP.6 ผลตอบแทน สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ของบุคลำกร จ ำแนกจำมประเภทบุคลำกร 

ผลตอบแทน สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน ์
กำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี
และขวัญก ำลังใจ  เพ่ือให้
เกิดควำมผูกพันต่อองค์กร 

ข้ำรำชกำร 
1.  เงินประจ าต าแหน่งบริหารและ

ต าแหน่งทางวิชาการ 
2.  ทุนสนับสนุนบุคลากรในการรว่ม 

ประชุมสมัมนา ฝึกอบรม  
3. ทุนสนับสนุนการน าเสนอ ผลงานทาง

วิชาการ   
4. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ  
5.  ทุนสนับสนุนการจดัท าเอกสาร

ประกอบการสอน(คณะสนับสนุน 
ครั้งละ 5,000 บาท) 

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

7. ทุนสนับสนุนการท าวิจัยของสาย
สนับสนุน 

8. ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ 

1. สิทธิการลา  
2. สวัสดิการบ้านพักภายในมหาวทิยาลัย  
3. โครงการสวสัดิการเงินกู้เพ่ือท่ีอยู่อาศัยของข้าราชการ 
4. การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดการภายในส่วนราชการของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
5. การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครูก าแพงเพชร 
6. การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
7. เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
8. การเป็นสมาชิก ชพค./ชพส.  
9. สวัสดิการใช้ห้องประชุมเพื่อจัดเลี้ยงในงานต่างๆทั้งโดยส่วน

บุคคลและบุตร 
10. ห้องพยาบาล/ศูนย์แพทย์ทางเลือก/สนามกีฬา และ

สถานท่ีออกก าลังกายของมหาวิทยาลัย 
11. ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิข้าราชการ 
12. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรตามสิทธิข้าราชการ 
13. การเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ 
14. บ าเหน็จความชอบ 
15. เงินบ านาญ 
 

1. ทัศนศึกษา 
2. สัมมนาบุคลากร  
3. กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ของ

คณะ เช่น ท าบุญคณะ งาน
เลี้ยงปิดภาคการศึกษา(หลัง
รับตรวจประเมินฯ) 

4. งานปีใหม่และเทศกาลส าคัญ
ต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ งาน
มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ 

5. ของขวัญและข้อความแสดง
ความยินดีแก่บุคลากรที่
ประสบความส าเรจ็ เช่น 
ส าเรจ็การศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้น เมื่อไดร้ับต าแหน่งทาง
วิชาการ เมื่อไดร้ับรางวัลหรือ
ยกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
ภายนอก 
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ผลตอบแทน สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน ์
กำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี
และขวัญก ำลังใจ  เพ่ือให้
เกิดควำมผูกพันต่อองค์กร 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 

1.  เงินประจ าต าแหน่งบริหารและ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

2.  ทุนสนับสนุนบุคลากรในการรว่ม 
ประชุมสมัมนา ฝึกอบรม  

3. ทุนสนับสนุนการน าเสนอ ผลงานทาง
วิชาการ   

4. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  

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

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

7. ทุนสนับสนุนการท าวิจัยของสาย
สนับสนุน 

8. ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ 

1. สิทธิการลา  
2. สวัสดิการบ้านพักภายในมหาวทิยาลัย  
3. โครงการสวสัดิการเงินกู้เพ่ือท่ีอยู่อาศัยของข้าราชการ 
4. การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดการภายในส่วนราชการของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
5. การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ครูก าแพงเพชร 
6. การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
7. เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
8. การเป็นสมาชิก ชพค./ชพส.  
9. สวัสดิการใช้ห้องประชุมเพื่อจัดเลี้ยงในงานต่างๆทั้งโดยส่วน

บุคคลและบุตร 
10. ห้องพยาบาล/ศูนย์แพทย์ทางเลือก/สนามกีฬา และ

สถานท่ีออกก าลังกายของมหาวิทยาลัย 
11. ค่ารักษาพยาบาลจากการจัดท าประกันชีวิตและประกัน

สุขภาพ 
12. การเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน

มหาวิทยาลยัของมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
13. การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดกิารพนักงานมหาวิทยาลยั

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
14. สิทธิประโยชน์ทดแทนส าหรับผู้ประกันตน “กองทุน

ประกันสังคม” 

1. ทัศนศึกษา 
2. สัมมนาบุคลากร  
3. กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ของ

คณะ เช่น ท าบุญคณะ งาน
เลี้ยงปิดภาคการศึกษา(หลัง
รับตรวจประเมินฯ) 

4. งานปีใหม่และเทศกาลส าคัญ
ต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ งาน
มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ 

5. ของขวัญและข้อความแสดง
ความยินดีแก่บุคลากรที่
ประสบความส าเรจ็ เช่น 
ส าเรจ็การศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้น เมื่อไดร้ับต าแหน่งทาง
วิชาการ เมื่อไดร้ับรางวัลหรือ
ยกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
ภายนอก 

 

อำจำรย์ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง/ลกูจ้ำงชั่วครำว 
1.  เงินประจ าต าแหน่งบริหาร 
2.  ทุนสนับสนุนบุคลากรในการรว่ม 

ประชุมสมัมนา ฝึกอบรม  
3. ทุนสนับสนุนการน าเสนอ ผลงานทาง

วิชาการ   
4. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ  
5.  ทุนสนับสนุนการจดัท าเอกสาร

ประกอบการสอน(คณะสนับสนุน 
ครั้งละ 5,000 บาท) 

6. ทุนสนับสนุนการท าวิจัยของสาย
สนับสนุน 

7. ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ 
8. การไดร้ับเงินเดือนในระหว่างลา

ศึกษาต่อ 

1. สิทธิการลา  
2. การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
3. การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดการภายในส่วนราชการของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
4. สวัสดิการใช้ห้องประชุมเพื่อจัดเลี้ยงในงานต่างๆทั้งโดยส่วน

บุคคลและบุตร 
5. ห้องพยาบาล/ศูนย์แพทย์ทางเลือก/สนามกีฬา และสถานท่ี

ออกก าลังกายของมหาวิทยาลัย 
6. สิทธิประโยชน์ทดแทนส าหรับผูป้ระกันตน “กองทุน

ประกันสังคม” 
 

1. ทัศนศึกษา 
2. สัมมนาบุคลากร  
3. กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ของ

คณะ เช่น ท าบุญคณะ งาน
เลี้ยงปิดภาคการศึกษา(หลัง
รับตรวจประเมินฯ) 

4. งานปีใหม่และเทศกาลส าคัญ
ต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ งาน
มุทิตาจิตผู้เกษียณอายรุาชการ 

5. ของขวัญและข้อความแสดง
ความยินดีแก่บุคลากรที่
ประสบความส าเรจ็ เช่น 
ส าเรจ็การศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้น เมื่อไดร้ับต าแหน่งทาง
วิชาการ เมื่อไดร้ับรางวัลหรือ
ยกย่องชมเชยจากภายนอก 
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ในการก าหนดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2559 ฉบับประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559 ซึ่งประกอบด้วย ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน 
ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภาระงานอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
โดยก าหนดให้มีภาระงานไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  โดยน้ าหนักของภาระงานแต่ละด้านขึ้นอยู่กับ
ต าแหน่งทางวิชาการ  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ในต าแหน่งและภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะ  

ในส่วนของการรวมกลุ่มของบุคลากร มีทั้งแบบที่เป็นทางการผ่านสภาคณาจารย์และข้าราชการ และแบบที่ไม่เป็น
ทางการผ่านสโมสรบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยบุคลากรสามารถน าเสนอปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการพัฒนา
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ข้างต้น นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและคณะยังจัดให้มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนหรือ
เสนอปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ การป ระชุมต่างๆ ระบบ
ออนไลน์ กล่องรับเร่ืองร้องเรียนและการจัดท าบันทึกเสนอ เป็นต้น  

 
(4) สินทรัพย์ (Assets) 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ ดังแสดง
ในตาราง OP.7 ดังนี้ 
 
 

ตำมตำรำง OP.7  อำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ส ำคัญ 

รำยละเอียด 

อำคำรสถำนที่ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วยอาคารสถานที่ จ านวน 4 อาคาร  ได้แก ่

1. อาคารเรียน 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ซึง่เป็นอาคารหลักในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 
3 ชั้น 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 ประกอบด้วยห้องประชุมพิกุล ห้องประชุมบนุนาค ห้องรับรองและสัมมนากลุ่มย่อยส าหรับบุคลากร 
ห้องปฏิบัติการนาฏศลิป์และการละคร ห้องแสดงผลงานดา้นศลิปะ (Huso  Shop) ลานเพื่อการเรียนรู้และจัดแสดง
นิทรรศการ    

- ชั้นที่ 2 ประกอบด้วยส านักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวชิา
นิติศาสตร ์ ห้องศาลจ าลอง ห้องสมุดคณะ  และห้องประชุมพทุธชาด 

-  ชั้นที่ 3 ประกอบด้วยห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป ์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ห้องพักอาจารย์กลุ่มวชิาปรชัญาและศาสนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ าคณะ จ านวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์และศนูย์วิจัยทางสงัคม   

-  ชั้นที่ 4 ประกอบด้วยห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาดนตรศีึกษา
ห้องสัมมนารัฐประศาสนศาสตรห้์องประชุมสารภี ห้องปฏิบัติการทางภาษา 30 ที่นั่ง  และห้องจดัการเรียนการสอน 
จ านวน 1 ห้อง (ห้องเรียน 3842) 
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รำยละเอียด 

-  ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
และห้องจัดการเรียนการสอน  (ห้องเรียน 3851-3855) 
-  ชั้นที่ 6 ประกอบด้วย ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ห้อง และห้องจัดการเรียนการสอน จ านวน 6 ห้อง (ห้องเรียน 3861-
3866)  

3.  อาคารดนตรี ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการดนตรี ดนตรีไทยและดนตรีสากล 
4.  อาคารศิลปะ ส าหรับจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะในแขนงต่างๆ เปน็พื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการส่งเสริม

การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ เช่น การจัดนิทรรศการทางด้านศิลปะ เปน็ต้น    
เทคโนโลย ี

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

อุปกรณ์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  จ านวน  164 เครื่อง แบ่งเป็น 

1.1 ห้องคอมพิวเตอร์จ านวน 2 ห้อง จ านวน  57  เครื่องแบ่งเป็น  
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 1  จ านวน 24 เครื่อง 
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 2 จ านวน  33 เครื่อง 
1.2.ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์จ านวน 33 เครื่อง 
1.3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 30 เครื่อง 
1.4 ห้องปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 33 เครื่อง 
1.5 ห้องเรียน (ใช้ในการเรียนการสอน) จ านวน 16 ห้อง (ห้องละ 1 เคร่ือง)  
1.6  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 
8. เครื่องพิมพ์  จ านวน  5 เคร่ือง 
9. โปรเจคเตอร์ 13 เครื่อง 
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รำยละเอียด 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยทั่วไป 

1. สถานที่พักผ่อนและการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาบริเวณลานชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
2. ระบบการป้องกันความปลอดภยัภายในการเข้าอาคารจากบุคคลภายนอก 
3. ที่จอดรถยนต์/รถมอเตอร์ไซค์ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา 
4. ลานพิกลุส าหรับจดักิจกรรมและจอดรถยนต์แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
5. ทางลาดและห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 
6. ระบบรักษาความปลอดภัย  

 
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements) 

ในการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจส าคัญของคณะนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการ
ภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  นอกจากนี้ยังด าเนินการ
ภายใต้กฎหมาย กฎ และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงปฏิบัติตาม
กรอบของกฎหมายที่ใช้บังคับกับส่วนราชการโดยทั่วไป ดังแสดงในตาราง OP.8  

ตำรำง OP.8 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ  
 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง 

กำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547   
2. พระราชบญัญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (2555-2559) 
4. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2551 – 2565) 
5. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชรและของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
6. แผนกลยุทธ ์

กำรบริหำรกำรเงิน 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2-7) 
3. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ พ.ศ.2544 
4. ข้อบังคับ/ระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน 

การบริหารงานบุคคล 

1. พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ฉบบัที่ 2)พ.ศ. 2551 
2. ประกาศ  ก.พ.ร. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 
3. ข้อบังคับ/ระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับการบริหารงานบคุคล พ.ศ. 2547-2559 
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กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

1. พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
2. พระราชบญัญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2546(ค.บ. ดนตรีศึกษา) 
3. กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552  (Thai Qualification  Framework  for  Higher  

Education)  (TQF : HEd.) 
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วา่ด้วย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558 
5. มาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาตา่งๆ (มคอ.1) 
6. หลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. 
7. การรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาอื่นทีไ่ม่ใช่วชิาชีพครู ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ก.ค.ศ.) 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

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

สังคมศาสตร ์
กำรวิจัย 
1. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ   
2. จรรยาบรรณและระเบียบการวจิัย 
3. พระราชบญัญัติลิขสทิธิ์พ.ศ.2537 
4. พระราชบญัญัติสิทธิบัติ พ.ศ.2522 
5. ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับการบริหานงานวิจัย 
6. ประกาศของคณะเก่ียวกับการจดัเงินอุดหนุนการวิจัย 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

 พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
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ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร (Organization Relationships) 
(1) โครงสร้ำงองค์กำร 

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

ในการบริหารจัดการภายในคณะนั้น มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
อ านวยการคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน รองคณบดีทั้ง 3 ฝ่ายเป็นกรรมการ และหัวหน้าส านักงานคณบดีเป็น
กรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน รองคณบดี 3 ฝ่าย 
ประธานโปรแกรมวิชา และหัวหน้าศูนย์เป็นกรรมการ และหัวหน้าส านักงานคณบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยในระดับ
คณะนั้น คณบดีจะมอบหมายงานให้รองคณบดีแต่ละฝ่าย ให้เป็นผู้รับผิดชอบงานและมีอ านาจหน้าที่ในงานนั้นๆ หัวหน้า
ส านักงานคณบดีดูแลการบริหารงานสนับสนุนของส านักงานคณบดี  ส่วนการบริหารงานของหลักสูตรนั้น จะอยู่ภายใต้การ
บริหารและก ากับดูแลของคณะกรรมการโปรแกรมวิชา เรียกว่า “การบริหารโปรแกรมวิชา” มีประธานโปรแกรมวิชาเป็น
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ส าหรับการบริหารงานของศูนย์ต่างๆ จะมีหัวหน้าศูนย์เป็นผู้รับผิดชอบงานและก ากับดูแลการด าเนินงาน 
ซึ่งการบริหารงานของรองคณบดี หัวหน้าส านักงานคณบดี  หัวหน้าศูนย์ต่างๆ รวมถึงประธานโปรแกรมวิชาจะปฏิบัติงานขึ้นตรง
ต่อคณบดี  รายละเอียดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารตามแผนภาพ OP.9  และแผนภาพ  OP.10  ตามล าดับ 

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจแต่ละด้านบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดการ
บริหารตามหลักธรรมภิบาล  คณะฯ ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภายในเฉพาะด้านขึ้น เช่น คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ และระดับหลักสูตร , คณะกรรมการงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา , คณะกรรมการงานวิจั ย  
คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม , คณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนิ นงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร , คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน , คณะกรรมการจัดการความรู้ เป็น
ต้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกประเภทของคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การ
ด าเนินงาน การประเมินและการปรับปรุง ตลอดจนให้มีการประเมินภาวะผู้น าของบริหารจากบุคลากรภายในอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้คณะยังได้รับการติดตามตรวจสอบการบริหารงานตามระบบของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
  
 

แผนภำพ OP.9 โครงสร้ำงองค์กร (Organization Chart) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

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

ศาสตร ์
8. สารสนเทศภูมศิาสตร ์
9. ภาษาจีน 
10. ดนตรีศึกษา 

กลุ่มวิชำ 

1. กลุ่มนาฏศลิป์และการละคร 
2. กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 

 

ศูนย ์
1. ศูนย์สารสนเทศทางภูมศิาสตร์ 

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

การเมืองการปกครอง และการ
วิจัยทางสังคมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5. ห้องสมุดคณะ/ห้องสมุดกฎหมาย 
6. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน

สถานศึกษา 
7. ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาเครือข่าย

ชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย 
 
 

 

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

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
  
 

แผนภำพ  OP.10  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ คณบดี 
 

คณะกรรมกำรบริหำรคณะ 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรคณะ 
 

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิจัยและสำรสนเทศ 

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 
 

รองคณบดี 
ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำบริกำร
วิชำกำร และศิลปวัฒนธรรม 

 

หัวหน้ำส ำนักคณบดี หัวหน้ำศูนย์ 

1. งานวิจยั 
2. งานสารสนเทศ 
3. งานจัดท าวารสารพิกุล 
4. งานพฒันาทักษะทางภาษา

และการต่างประเทศ 
5. งานจัดการความรู้ด้านการ

วิจัย 
6. อ่ืนๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
 

 

1. งานวชิาการ 
2. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. งานบริหารความเสี่ยงและจัด

วางระบบควบคุมภายใน 
4. งานจัดการความรู้ด้านการผลิต

บัณฑิต 
5. อ่ืนๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
 
 

 

1. งานกิจการและพัฒนา
นักศึกษา 

2. งานบริการวิชาการ 
3. งานท านบุ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 
4. อ่ืนๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

 
 

 

1. งานบริหารส านักงานคณบดี 
2. งานวางแผนพัฒนาและ

งบประมาณ 
3. งานบริหารและพฒันา

บุคลากร 
4. งานติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลงานผูบ้ริหาร 
5. อ่ืนๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

อธิกำรบด ี
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
  
 

คณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำน 

 

 
 

 

 

 

คณะกรรมกำรบริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด 
คณบดี 

อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน ์
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ บริกำรวิชำกำร 

และศิลปวัฒนธรรม 

อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

ดร.ปรยีานุช พรหมภาสติ 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 
 

ดร.วิชุรา  วินัยธรรม 
รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและสำรสนเทศ 
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อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 
รัฐประศำสนศำสตร์ 

อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน ์
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

นิติศำสตร์ 

อาจารย์ธวชินี ลาลิน 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

กำรพัฒนำสังคม 

ดร.วิชุรา  วินัยธรรม 
ประธำนโปรแกรมวิชำ

ภำษำอังกฤษ 

อาจารย์วิยดุา  ทิพย์วิเศษ 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

ภำษำไทย 
 

อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
 

อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

ภำษำจีน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัลภ  ทองอ่อน 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 
สำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

รองศาสตราจารย์อรณุลักษณ์  รัตนพันธุ์ 
ประธำนโปรแกรมวิชำบรรณำรักษศำสตร์

และสำรสนเทศศำสตร์ 
และสำรสนเทศศำสตร์ 
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อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู ้
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

ดนตรีศึกษำ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรณัย์  วงศ์ค าจันทร ์
หัวหน้ำกลุ่มวิชำปรัชญำและศำสนำ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธ์ิหรรษา 
หัวหน้ำกลุ่มวิชำนำฏศิลป์และกำรละคร 
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(2) ผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จ าแนกกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้ท าการส ารวจ

ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม จากการสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจ  โดยคณะ/หลักสูตรได้
จัดให้มีการบริการสนับสนุน หรือการปฏิบัติการที่มีต่อความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มต่างๆ เหล่านั้น รายละเอียด
ตามตาราง OP.11 

ตาราง OP.11ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำรตอบสนอง 
 

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
กำรบริกำรสนับสนุน/กำรปฏบิตัิกำรของคณะ/หลกัสูตรที่มีตอ่

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 

นักศึกษำ 

 มีทุนการศึกษาให้ระหว่างเรียน 
 มีผู้ดูแลให้ค าปรึกษาระหวา่งเรียน 
 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 มีความรู้ ทักษะ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์จาก

การเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัตจิริง  

 จัดระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
 จัดระบบการจัดการศึกษาเชิงบรูณาการกับการท างาน 

(Work-integrated Learning : Wil) หรือระบบสหกิจ
ศึกษา 

 การจัดให้มีการฝึกปฏิบัติภาคสนาม การศึกษางานหรือทัศน
ศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริง 

 มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพเป็นที่นา่เชื่อถือ  จัดระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ทัง้ในเร่ืองของคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ การสรา้งและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

 ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา 
 มีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา 
 ได้รับค่าตอบแทนและสวสัดิการทัดเทียมหรือมากกว่า

เกณฑ์มาตรฐานในตลาดแรงงาน 

 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร รวมถึงการจัดการ
เรียนการสอน ให้เนื้อหาสาระมคีวามสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและผูใ้ช้บัณฑิต และมีความ
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยสรา้งความร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิต
ในกระบวนการผลิตบัณฑิต ทัง้ในระดับรายวิชา กิจกรรม
เสริมหลักสูตรและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

 มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้/สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ที่
ทันสมัย 

 มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ
และการเรียนรู ้

 มีสวัสดิการหอพักภายในมหาวทิยาลัย 

 จัดระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามความต้องการ 

 ได้รับข้อมูลข่าวสารและมโีอกาสได้รับการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องหลังส าเร็จการศึกษาแลว้ 

 มีความรู้ความสามารถและเปน็ที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน 

 จัดระบบและกลไกการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับ
ศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง 

 
  

HU
SO



  25 

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
กำรบริกำรสนับสนุน/กำรปฏบิตัิกำรของคณะ/หลกัสูตรที่มีตอ่

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
ผู้ปกครอง 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุตร ธิดา 
 ได้รับข้อมูลข่าวสารจากโปรแกรมฯ อย่างสม่ าเสมอ 
 มีทุนช่วยเหลือการศึกษา 
 สวัสดิการหอพักภายในมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัย

และเพียงพอต่อความต้องการ 
 การดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์

ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
 บุตร/ธิดาส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดใน

หลักสูตร 
 บุตร/ธิดามงีานท าหลงัส าเร็จการศึกษา  

 จัดให้มีเครือข่ายผู้ปกครอง  
 จัดระบบอาจารย์ทีป่รึกษาและสร้างช่องทางการสื่อสาร

ระหว่างอาจารย์ทีป่รึกษากับผู้ปกครอง 
 จัดระบบการประชาสัมพนัธ์และจัดหาแหล่งทนุการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 
 

ผู้ใช้บัณฑิต  

 ได้บุคลากรที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ขยันอดทน มีความ
รับผิดชอบบัณฑิต มีความสัมพนัธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น  

 ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะดา้น
วิชาชีพที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติงานและสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าทีโ่ดยไมต่้องมีการสอนงาน 

 ได้บุคลากรที่มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และ
คอมพิวเตอร์ 

 ได้บุคลากรที่มีความสามารถในการท างานที่ต้องอาศัย
การวิเคราะห์หรืองานที่ยากได้ รวมถึงมีทักษะการ
เรียนรู้ที่ดี 

 จัดระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้งระดับหลักสูตร และระดับ
รายวิชา 

 สร้างเครือข่ายการพัฒนานักศึกษากับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกบัศาสตร์ทางดา้น
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ในลักษณะของการร่วมผลิต
บัณฑิต 
 

ศิษย์เก่ำ  

 ได้รับข้อมูลข่าวสารและมโีอกาสได้รับการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องหลังส าเร็จการศึกษาแลว้ 

 มีความรู้ความสามารถและเปน็ที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน 

 จัดระบบและกลไกการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับ
ศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง 
 

ชุมชนท้องถิ่นในเขตบริกำรของคณะ/มหำวิทยำลัย 

 มีองค์ความรู้ที่ชุมชนสามารถน าไปปฏบิัติได้จริง 
 มีที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาองค์กร  ชมุชน  
 มีการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น 
 มีการสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของ

ผลผลติในท้องถิ่น 
 มีแหล่งจัดเก็บองค์ความรู้/ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 มีแหล่งท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรมของท้องถิ่น 
 

 จัดระบบและกลไกการบริการวชิาการโดยการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กร หรือชุมชนเปา้หมาย 

 พัฒนางานวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมโดยการพัฒนาโจทย์วิจัย
ร่วมกับองค์กร/ชุมชนเปา้หมาย 

 เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีอยู่ในช่องทางที่หลากหลาย 
เพื่อให้เกิดการน าไปใชป้ระโยชน์ โดยอาจารย์เป็นพี่เลีย้งใน
การน าผลงานวชิาการไปใช้ 

 ส่งเสริมการด าเนนิงานด้านการท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมปิัญญาของทอ้งถิ่น 
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ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
กำรบริกำรสนับสนุน/กำรปฏบิตัิกำรของคณะ/หลกัสูตรที่มีตอ่

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 

สถำนศึกษำ/หน่วยงำนที่ส่งนักศึกษำเข้ำมำศึกษำต่อ 

 ข้อมูลของหลักสูตรเพื่อการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ 
 คณะและมหาวิทยาลยัมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจาก

สังคมภายนอก 

 จัดสื่อประชาสัมพนัธ์หลักสูตร 
 จัดให้มีช่องทางการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ของคณะที่

สามารถเข้าถึงง่ายและน่าสนใจ 

ผู้ให้ทุนกำรศึกษำ 

 ผลการเรียน/ความประพฤติ/การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับโปรแกรมวิชา คณะ มหาวิทยาลัย 

 ข้อมูลสถานทีป่ฏิบัติงานหลงัส าเร็จการศึกษา 
 การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

 

 จัดระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้มีจิตส านึกความเปน็

พลเมือง ความรับผิดชอบต่อสังคมและการเป็นผู้มจีิต
สาธารณะ 

 ก ากับติดตามการส่งผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไป
ตามก าหนดเวลา 

 ส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า 

ผู้ให้ทุนวิจัย  

 ผู้รับทุนท าตามสัญญา 
 ผลการวิจัยได้น าไปเผยแพร่ ตีพมิพ์ และสามารถ

น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 
 

 จัดส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้กับคณาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง 

 จัดระบบก ากับติดตามการด าเนนิงานวิจัย การเผยแพร่
ผลงานวชิาการและการน าไปใชป้ระโยชน์ 

 
(3) ผู้ส่งมอบ และคู่ควำมร่วมมือ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ก าหนดไม่มีผู้ส่งมอบ แต่มีคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ซึ่งคู่ความร่วมมือเหล่านี้มีบทบาทส าคัญต่อระบบการบริหารจัดการศึกษา และการด าเนินพันธกิจของคณะ เพื่อส่งเสริมให้
คณะมีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยมีช่องทางที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสารและข้อก าหนดที่ส าคัญกับ
คู่ความร่วมมือ รวมทั้งบทบาทที่เก่ียวข้องกันตามตาราง OP.12  

 

ตำรำง OP.12 ผู้ส่งมอบและคูค่วำมร่วมมือ บทบำทที่เกี่ยวข้อง ช่องทำงกำรสื่อสำรและข้อก ำหนดที่ส ำคัญ  
 

ผู้ส่งมอบ 
และคู่ควำมร่วมมือ 

บทบำทของผู้ส่งมอบ และ
คู่ควำมร่วมมือ 

กำรสื่อสำร ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 

คู่ควำมร่วมมือ 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กำรผลิตบัณฑิต 

โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา/ 

 จัดส่งนักเรียนและบุคลากร
เพื่อมาเข้าศึกษาต่อ 

 หนังสือราชการ 
 การประชุม 
 โทรศัพท ์
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ ์
 E-mail 

 มีคุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
 เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หน่วยงาน/องค์กรที่
จัดส่งบุคลากรมาศึกษา
ต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ 
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ผู้ส่งมอบ 
และคู่ควำมร่วมมือ 

บทบำทของผู้ส่งมอบ และ
คู่ควำมร่วมมือ 

กำรสื่อสำร ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 

สถาบนั/องค์กร/
หน่วยงานที่เป็นหน่วย
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและเปน็
เครือข่ายในการจัดการ
เรียนการสอน 

 ให้ความอนุเคราะห์สถานที่
ส าหรับฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 หน่วยงานจัดให้มีผู้ควบคุม
การฝึกประสบการณ์เป็นพี่
เลี้ยงแนะน า สอนงานและ
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงาน
ให้แก่นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

 เป็นเครือข่ายความร่วมมือใน
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

 หนังสือราชการ 
 การประชุม 
 โทรศัพท ์
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ ์
 E-mail 
 การนิเทศนักศึกษา 

 นักศึกษาต้องปฏิบตัิตาม
ระเบียบที่หน่วยฝึกฯ ก าหนด 
และปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องกับ
หลักสูตรรวมถึงเป็นไปตาม
กรอบแนวทางการปฏิบัติของ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
ของคณะ โดยมีการแบ่งสัดส่วน
คะแนนโดยผู้ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ศนูย์ฝึกฯ และ
โปรแกรมวิชา 
 นักศึกษาจะต้องได้รับความรู้
และทักษะทีจ่ าเปน็ส าหรับการ
ปฏิบัติงานทีต่รงตาม
วัตถุประสงค์และมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร 

สถาบนั/องค์กร/
หน่วยงานที่เป็น
ตลาดแรงงาน/ผู้ใช้
บัณฑิตของคณะ 

 เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนา/ปรบัปรุงหลักสูตร 
อาทิเช่น 
 คุณลักษณะของบัณฑติที่พึง

ประสงค ์
 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ

ปฏิบัติงาน 
 เนื้อหาความรู้ที่ทันสมยั 

 
 เป็นเครือข่ายความร่วมมือใน

การจัดการศึกษา เช่น การ
เปิดโอกาสให้เข้าศึกษาดูงาน
ในหน่วยงาน การจัดสง่
บุคลากรให้เป็นผู้ทรงคุณวฒุิ
ในการบรรยายพิเศษ 

 เป็นผู้ให้ข้อมูลคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติเมื่อได้รับบณัฑิตเข้า
ท างานแล้ว 

 
 
 

 หนังสือราชการ 
 การประชุม 
 โทรศัพท ์
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ ์
 E-mail 
 การสัมภาษณ์  
 การประชุมวิพากษ ์

 มีข้อตกลงร่วมกันในการผลิต
บัณฑิต ในลักษณะของการ
เก้ือกูลซึ่งกันและกัน  
 หลักสูตรจะต้องปรับปรุง
หลักสูตรหรือเนื้อหาสาระของ
รายวิชาให้ทนัสมัย เปน็ไปตาม
ความต้องการของสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง HU
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ผู้ส่งมอบ 
และคู่ควำมร่วมมือ 

บทบำทของผู้ส่งมอบ และ
คู่ควำมร่วมมือ 

กำรสื่อสำร ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 

 ด้ำนกำรวิจัย 
แหล่งทุนสนับสนนุการ
วิจัยภายนอก
มหาวิทยาลยั 

 สนับสนนุงบประมาณในการ
ท าวิจัย 

 ให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบแนว
ทางการวิจัย การก าหนด
หัวข้อการวิจัยและเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

 หนังสือราชการ 
 การประชุม 
 โทรศัพท ์
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ ์
 E-mail 

 หัวข้อการวิจัยเป็นไปตาม
กรอบการวิจัยของแหล่งทุน 
 นักวิจัยปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด/สัญญารับทุน 

หน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่
สนับสนนุนักวิจัยร่วม 

 สนับสนนุนักวิจัยร่วม  หนังสือราชการ 
 การประชุม 
 โทรศัพท ์
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ ์
 E-mail 

 การปฏิบัติเปน็ไปตาม
ข้อตกลงการรับทุนวิจัยร่วมกัน 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

 สนับสนนุงบประมาณแผ่นดิน
ของมหาวิทยาลัย 

 จัดระบบและกลไกเพื่อ
ส่งเสริมการท าวิจัยให้กับ
อาจารย ์

 หนังสือราชการ 
 การประชุม 
 โทรศัพท ์
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ ์
 E-mail 

 หัวข้อการวิจัยเป็นไปตาม
กรอบการวิจัยของแหล่งทุน 
 นักวิจัยปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด/สัญญารับทุน 
 นักวิจัยปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
ระบบและกลไกการสง่เสริม
การจัดท าวิจัยของ
มหาวิทยาลยั  

ชุมชนเป้าหมายในการ
น าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

 เสนอปัญหา/ความต้องการ
เพื่อก าหนดโจทย์วิจัย 

 เป็นนักวิจัยร่วม 
 น าผลการวิจัยไปใชป้ระโยชน์

เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

 การประชุมระดมความ
คิดเห็น 

 การพูดคุยอย่างเป็น
ทางการและไม่เปน็
ทางการ 

 การจัดกิจกรรมร่วมกัน
ทั้งในระหว่างการท า
การวิจัยและการน า
ผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

 ใช้กระบวนการการมสี่วน
ร่วมในการก าหนดหัวข้อการ
วิจัยเพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการ
ขององค์กรหรือท้องถิ่น ท าให้
สามารถเข้าถึงข้อมูล และ
ผลการวิจัยสามารน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้ตามความต้องการ 

 ด้ำนบริกำรวิชำกำร 
ชุมชนท้องถิ่น  เสนอปัญหา/ความต้องการ 

 เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรม/
โครงการและประเมนิผล
โครงการ 

 การประชุมระดมความ
คิดเห็น 

 การพูดคุยอย่างเป็น
ทางการและไม่เปน็
ทางการ 

 การจัดกิจกรรมร่วมกัน 
 การอบรม/สัมมนา 

 จัดกิจกรรมโครงการบริการ
วิชาการตามปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น  
ภายใต้ความร่วมมือของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่
เป้าหมาย ในลักษณะของ
เครือข่ายความร่วมมือกับพื้นที่
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ผู้ส่งมอบ 
และคู่ควำมร่วมมือ 

บทบำทของผู้ส่งมอบ และ
คู่ควำมร่วมมือ 

กำรสื่อสำร ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 

ชุมชน/หน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐ/เอกชน 
 ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริการวิชาการ โดย
การบูรณาการเข้ากับการเรียน
การสอน เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้และประสบการณ์ที่
เก่ียวข้องกับเนื้อหารายวิชา
มากข้ึน รวมถึงได้สรา้ง
จิตส านึกสาธารณะและความ
เป็นพลเมืองที่ต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมเพิ่มมากข้ึน 

หน่วยงาน/องค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

 สนับสนนุทรัพยากรตา่งๆ 
เช่น บุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เพื่อ
เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 บูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานโดยบรรจุ
โครงการไว้ในแผนประจ าปี
ของหน่วยงาน 

 หนังสือราชการ 
 การประชุม 
 โทรศัพท ์
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ ์
 E-mail 

 การด าเนินงานความความ
ร่วมมืออยู่ภายใต้ภารกิจของ
หน่วยงานนัน้ๆ 
 มีการรายงานประเมินผล
โครงการเพื่อให้หน่วยงานความ
ร่วมมือสามารถน าไปรายงาน
ผลการปฏบิัติงานได ้
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การท างาน 

ส านักบริการวิชาการ
และจัดหารายได้ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

 สนับสนนุงบประมาณ 
 เป็นหน่วยประสานงานเพื่อ

การจัดการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 

 จัดโครงการกิจกรรมร่วมกัน 
 จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวปฏิบัตทิี่ดีในการบริการ
วิชาการ ระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

 หนังสือราชการ 
 การประชุม 
 โทรศัพท ์
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ ์
 E-mail 

 คณะต้องด าเนนิการบริการ
วิชาการในพืน้ที่เปา้หมายที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
 คณะต้องจัดบริการวิชาการ
ที่เป็นไปตามความต้องการของ
พื้นที่เป้าหมาย 
 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชุมชนท้องถิ่น  เป็นผู้ให้ข้อมูลประเพณี 

ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ให้การสนับสนุนข้อมูลเพื่อ
การจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 การประชุมระดมความ
คิดเห็น 

 การพูดคุยอย่างเป็น
ทางการและไม่เปน็
ทางการ 

 การจัดกิจกรรมร่วมกัน 

 คณะเป็นหน่วยจดัเก็บข้อมูล
และเผยแพร่ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม รวมถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 
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ผู้ส่งมอบ 
และคู่ควำมร่วมมือ 

บทบำทของผู้ส่งมอบ และ
คู่ควำมร่วมมือ 

กำรสื่อสำร ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

 จัดโครงการกิจกรรมร่วมกัน 
 จัดนิทรรศการเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม 
 สนับสนนุงบประมาณเพื่อ

ด าเนินโครงการ 

 หนังสือราชการ 
 การประชุม 
 โทรศัพท ์
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ ์
 E-mail 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

 Honghe 
University (China)   
 Baise University 

(China)   
 Taipei Municipal 

University of 
Education 
(Taiwan)  
 National Taiwan 

Normal University 
(Taiwan) 

 กระบวนการผลิต  การ
พัฒนาคณาจารย์และ
นักศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสม 

 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้าน
ศิลปะวฒันธรรม 

 - อบรม และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 หนังสือราชการ 
 การประชุม 
 โทรศัพท ์
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ ์
 E-mail 

 มีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลยั โดยโปรแกรม
วิชามีสว่นร่วมในการ
แลกเปลี่ยนคณาจารย์ในการ
ท างานวิจัย การเรียนการสอน 
และแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
การฝึกอบรม    

 

 Universitas of 
Padjadjaran 
(UNPAD) 
ประเทศ
อินโดนีเซีย 

 กระบวนการผลิต  การ
พัฒนาคณาจารย์และ
นักศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสม 

 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้าน
ศิลปะวฒันธรรม 

 อบรม และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 หนังสือราชการ 
 โทรศัพท ์
 จดหมาย 
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ ์
 E-mail 
 

 บันทึกความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลยัและคณะที่มีสาขา
ด้าน มนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัย
ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดย
คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร ได้ท าบนัทึกความ
ตกลงร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในประหเทศอินโดนีเซียกับ
มหาวิทยาลยั Universitas of 
Padjadjaran (UNPAD) ซึ่ง
เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิด
หลักสูตรหลากหลายสาขา เมื่อ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 
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2. สภำวกำรณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 
 ก. สภำพกำรแข่งขัน (Competitive Environment) 

(1) ล ำดับในกำรแข่งขัน 
  ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่คณะก าลังเผชิญคือจ านวนนักศึกษาที่ลดน้อยลงอันเนื่องจากโครงสร้างประชากรของประเทศ
ท าให้เกิดภาวะการแข่งขันในการจัดการศึกษา โดยในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดก าแพงเพชร มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยกัน รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นสาขาที่ทุกมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนอีกทั้งพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชรเป็นจังหวัดเล็ก โดยพื้นที่
จังหวัดใกล้เคียงเช่น นครสวรรค์ และพิษณุโลกเป็นเมืองใหญ่ที่สามารถจูงใจให้นักศึกษาในพื้นที่เคลื่อนย้ายเข้าไปเรียน
มากกว่า  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นคณะที่เปิดมา
ยาวนาน นักศึกษาที่มีอยู่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาศึกษา ท าให้คณาจารย์ของคณะสามารถดูแลเอาใจใส่นักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด 
โดยคณะมีความมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบทั้งความรู้และพร้อมด้วยคุณธรรม มีความรับผิดชอบและสู้งาน 
ท าให้ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจกับบัณฑิตของคณะค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าคณะจะมีคู่แข่งที่ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน แต่คณะ
ก็ยังยึดมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการยอมรับจากสังคมภายนอก โดยค านึงถึงตัวบ่งชี้ส าคัญที่จะ
สร้างคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับได้ จึงได้ท าการเทียบเคียงผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้ส าคัญเหล่านั้นกับมหาวิทยาลัยที่มีบริบท
ใกล้เคียงกันโดยยึดพื้นที่เป็นส าคัญ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
โดยตัวบ่งชี้ส าคัญที่ได้ท าการเปรียบเทียบ มีดังนี้คือ 

1) ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
2) คุณภาพของอาจารย์ (คุณวฒุิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวชิาการ คะแนนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)  
3) เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  
4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานที่เทียบเคียงตามตาราง OP.13 
 

ตาราง  OP.13 สภาพการแข่งขันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรกับคู่แข่ง 

ประเด็นทีใ่ห้ควำมส ำคัญ 
คู่แข่ง/ประเด็นกำร

เปรียบเทียบ 
ผลกำรด ำเนินงำน ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ 

1. ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 
 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.
ก าแพงเพชร (ปี 2557) 
 

2.41 

 ความตระหนักและความมุ่งมั่นของ
อาจารย ์

 การจัดระบบการก ากับติดตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ของคณะ 

 การสนับสนนุของผู้บริหารระดบั
คณะและมหาวิทยาลยั 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.พิบูล
สงคราม (ปี 2556) 
 

2.97 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.ล าปาง 
(ปี 2557) 
 
 
 

1.40 
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ประเด็นทีใ่ห้ควำมส ำคัญ 
คู่แข่ง/ประเด็นกำร

เปรียบเทียบ 
ผลกำรด ำเนินงำน ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ 

2.  คุณภาพของอาจารย์ 
2.1 คุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอกของอาจารย์ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.
ก าแพงเพชร (ปี 2557) 
 

ร้อยละ 15.22 

 นโยบายของผูบ้ริหาร 
 การให้ทุนสนับสนนุการศึกษา 
 ความตระหนักในการพัฒนาตนเอง

ของอาจารย์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มรภ.พิบูล
สงคราม (ปี 2556) 
 

ร้อยละ 19.65 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.ล าปาง 
(ปี 2557) 
 

ร้อยละ 12.23 

2.2  ต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย ์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.
ก าแพงเพชร (ปี 2557) 
 

ร้อยละ 14.45 

 การก าหนดภาระงานและหลักเกณฑ์
การต่อสัญญาจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลยัที่ชัดเจน ท าให้อาจารย์
รุ่นใหม่ที่ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลยัเกิดความตระหนักใน
การพัฒนาตนเอง 

  การให้ทุนสนับสนนุการท าผลงาน
ทางวชิาการ 

 การปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการของ
มหาวิทยาลยัที่มีความเข้มแข็ง 

 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.พิบูล
สงคราม (ปี 2556) 
 

ร้อยละ 11.56 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.ล าปาง 
(ปี 2557) 

ร้อยละ 16.49 

2.3 การเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการของอาจารย ์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.
ก าแพงเพชร (ปี 2557) 

ร้อยละ 7.61 

 การมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญทั้งภายใน
และภายนอก 

 การก าหนดขอบข่ายและภาระงาน
ของคณาจารย์รุ่นใหม่ที่ต้องท าวจิัย 

 มีทุนสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 มีเครือข่ายในการท างานวิจัย 
 มีวารสารพิกุลที่เป็นแหล่งเผยแพร่ที่

ได้รับอนุมัติจากสภามหาวยิาลยั 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.พิบูล
สงคราม (ปี 2556) 

ร้อยละ 11.56 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.ล าปาง 
(ปี 2557) 
 
 
 

 
 

ร้อยละ 14.68 
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ประเด็นทีใ่ห้ควำมส ำคัญ 
คู่แข่ง/ประเด็นกำร

เปรียบเทียบ 
ผลกำรด ำเนินงำน ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ 

3. เงินสนับสนนุงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์  
 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.
ก าแพงเพชร (ปี 2557) 

29,036.22 บาท/คน 
 ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ของอาจารย์ 
 นโยบาย ระบบและกลไกการส่งเสริม

ศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มรภ.พิบูล
สงคราม (ปี 2556) 

18,731.57 บาท/คน 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.ล าปาง 
(ปี 2557) 

76,395.80 บาท/คน 

4. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบั
คณะ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.
ก าแพงเพชร (ปี 2557) 

3.75 
 ผลการด าเนนิงานที่มีการพัฒนาและ

มีกิจกรรมการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 ความมุ่งมั่น  ความร่วมมือ  ร่วมใจ
ของบุคลากร 

 มีความร่วมมือเป็นอย่างดีระหวา่ง
คณาจารย์และนักศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.พิบูล
สงคราม (ปี 2556) 

- 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.ล าปาง 
(ปี 2557) 

3.54 

 
 จากข้อมูลผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ส าคัญ ที่คณะคัดเลือกมาเพื่อท าการเทียบเคียงนั้น บางตัวมีค่าน้อยกว่า
มหาวิทยาลัยคู่เทียบ ซึ่งคณะฯ จะได้ท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการด าเนินงาน โดยจะต้องด าเนินการจัดท าบันทึก 
ตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะท าให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทย าลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เกิดการปรับปรุง/พัฒนาให้ผลการด าเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

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

องค์กรที่ให้บุคลากรเกิดความตระหนักและส านึกร่วมในการพัฒนาปรับปรุง รวมถึงภาวะการน าของผู้บริหาร รวมถึงนโยบาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย  แต่ทั้งนี้คณะได้ท าการประเมินปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน หรือปัจจัยที่
จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ได้แก่ 

ปัจจัยภำยใน 
1) ข้อจ ากัดเชิงกายภาพของมหาวทิยาลัย 
2) ประสบการณ์ของอาจารย์ ที่ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ บางส่วนยังไม่มีคุณสมบัติที่จะขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ 
3) การพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ไม่ทันกับอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการที่ส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการและมี

คุณวุฒิปริญญาเอก ท าให้คะแนนคุณภาพอาจารย์ลดลงทุกปี 
4) ภาระงานอาจารย์จากจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (FTES) 
5) ความสามารถในการจัดหารายได้ด้วยตนเอง 
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6) ขาดความต่อเนื่องของการสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ (มีช่องว่างระหว่างอายุของอาจารย์) 
7) ขาดการก ากับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือยังไม่มีบทลงโทษที่ดีพอส าหรับผู้ไม่

ปฏิบัติงานตามภาระงานของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 
8) นโยบายการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ในเร่ืองของการก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดกิารต่างๆ อาจท า

ให้บุคลากรรุ่นใหม่มีทางเลือกที่ดีกว่า 
ปัจจัยภำยนอก 
ส าหรับปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของคณะนั้น พบว่า นอกจากข้อจ ากัดในเร่ือง

ของการเป็นเมืองของจังหวัดก าแพงเพชร และแนวโน้มจ านวนนักศึกษาที่ลดลงแล้ว ปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านสังคม 
วัฒนธรรม และความใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่นของคณะ เป็นปัจจัยในทางบวกที่เอ้ือให้เป็นโอกาสในการพัฒนามากกว่าซึ่งท าให้
การปฏิบัติภารกิจในด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด 
จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
 

(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 
จากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น เป็นเพียงข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง

ที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ได้เผยแพร่ในเวปไซต์เท่านั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้เผยแพร่ฉบับล่าสุดของปีการศึกษา 
2556 ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเผยแพร่ฉบับปีการศึกษา 2557 เนื่องจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พัฒนาไว้แล้ว ยังไม่
สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งผลการประเมินบางตัวอาจได้มาจากแบบส ารวจที่แตกต่างกัน เช่น ข้อมูลคุณภาพบัณฑิต (คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อมูลภาวะการมีงานท า ยังไม่มีข้อมูลเชิงลึกในเร่ืองของการได้งานท าที่ตรงสาขาและเงินดือนที่ได้รับ รวมถึงระบบการ
จัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยคู่เทียบ ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้อาจท าให้กิดความเบี่ยงเบน
ของข้อมูลได้  ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลการเทียบเคียงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  คณะควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับคู่เทียบใน
ลักษณะของบันทึกตกลงความร่วมมือที่เป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันได้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน ท าให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน  
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ข. บริบทเชงิกลยุทธ ์(Strategic Context) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญตามตาราง OP.14  

 
ตาราง OP.14 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์จ าแนกตามพันธกิจ 
 

ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

กำรเรียนกำรสอน 

 รัฐบาลมโีนยายจะลดการผลิตบณัฑิตสายสังคมศาสตร์ 
 มีอาจารย์รุ่นใหม่จ านวนมาก ท าให้ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพ

อาจารย์ทั้งคุณวฒุิระดับปริญญาเอก และต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้หลักสูตรจะต้องปรับตัว
และสร้างความร่วมมือกับมหาวทิยาลัยในกลุ่มประเทศ
อาเซียนโดยต้องพฒันาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรสองภาษา 

 

 มีการก าหนดภาระงานและหลักเกณฑ์การต่อสัญญา
จ้างของพนักงานมหาวทิยาลัยทีช่ัดเจน ท าให้อาจารย์
รุ่นใหม่ที่ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลยัเกิดความ
ตระหนักในการพัฒนาตนเอง 

 ความผูกพันใกลช้ิดระหว่างอาจารย์และนักศึกษาท าให้
มีการดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถงึ 

 มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนท าให้สามารถบูรณาการเรียน
การสอนกับการบริการวชิาการได้ รวมถึงเป็นพื้นฐาน
ส าคัญที่จะด าเนนิตามนโยบายการบูรณาการเรียนรู้กับ
การท างาน (Work-integrate Learning : WiL) 

กำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร 

 มีอาจารย์รุ่นใหม่จ านวนมาก ท าให้ความเชี่ยวชาญทั้ง
ทางดา้นการวิจัยและการเปน็ทีย่อมรับของชุมชน สงัคมยัง
ไม่มากนัก 

 องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงภาคประชาสังคมมีภารกิจหลักของตนเอง 
ท าให้ไม่สามารถสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานได้
อย่างเข้มแข็ง 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร เป็น
สถาบนัอุดมศึกษาเพียงแห่งเดียวในจังหวัดก าแพงเพชร 
ท าให้เป็นที่พึ่งทางวชิาการให้กับชุมชน ท้องถิ่น และ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 มหาวิทยาลยัมีนโยบายสนับสนนุงบประมาณส าหรับ
การบริการวิชาการให้กับทุกโปรแกรมวิชาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 การสร้างเครือข่ายกับชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้เกิดความไว้ใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนนิ
โครงการ ทั้งการวิจัยและการบริการวิชาการ 

 มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงชุมชนท้องถิน่ในเขตพื้นที่จังหวัด
ก าแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคยีง 

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 อาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญดา้นศลิปะและวัฒนธรรมของ
คณะเร่ิมทยอยเกษียณอายุราชการ อาจท าให้เกิดช่องว่าง
ของรอยต่อในการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวฒันธรรม 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชรอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่
ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก 

 มีชุมชนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งด้านภูมปิัญญา 
ประเพณีและวฒันธรรมท้องถิ่น  
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ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 มหาวิทยาลยัมีนโยบายที่จะน าเกณฑ์ EdPEx  และ 
AUNQA มาใช้ในการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

 คณะได้ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มาอย่างต่อเนือ่ง โดยมีส านักประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เป็นหน่วยก ากับติดตามการด าเนินงาน 

 บุคลากรของคณะมีความตระหนักต่อระบบการประกัน
คุณภาพภายในระดบัหลักสูตร และมีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 

กำรบริหำรจัดกำรตำมพันธกิจ 

 ความมุ่งมั่นของคณะ ทีจ่ะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับอาเซียน 
 

 ความตระหนักในการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
 วัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมอืร่วมใจในการปฏิบัติ

ภารกิจของคณะ 
 
 
ค. ระบบกำรปรบัปรุงผลกำรด ำเนินกำร (Performance Improvement System) 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพและแนวทางการเรียนรู้ของหน่วยงานเพื่อให้เกิด   
ผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้  

ตาราง OP.15 แนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

หัวข้อ วิธีกำร 

หลักการพัฒนาองค์กรไปสู่องคก์รแห่ง
ความเป็นเลิศ HPO (Hight 
Performance Organization) 

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

 
Performance Based Management  
การบริหารผลการปฏบิัติงาน 

 กระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการกระท าที่ เกี่ยวข้องกับ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่วางไว้ผู้น าองค์กรใช้รูปแบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  360  องศา (360 Degree  Feedback) ของ
บุคลากร  ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการประเมินผลการท างานซึ่งใช้ผลจากหลายๆ 
แหล่งประกอบเข้าด้วยกัน กระบวนการประเมินผลงานแบบ 360 องศา 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

 การวางแผน (Planning)  
 การทดลองน าร่องเพื่อพัฒนาระบบ (Piloting)  
 การน าแผนมาปฏิบัติ (Implementation)  
 ข้อมูลป้อนกลับจากผลการปฏิบตัิงาน (Feedback)  
 การทบทวน/ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง (Review) 
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หัวข้อ วิธีกำร 

ใช้วงจร PDCA ในการด าเนินงานทั้ง
ระดับองค์กร ระดับงาน และระดับ
บุคคล 

P : การวางแผน/จดัให้มีระบบและ
กลไก 

D : การปฏิบัติตามแผน/ระบบ
กลไก 

C : การก ากับติดตามและประเมิน/
ระบบกลไก 

A : การปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน 

 มีการทบทวนแผนกลยุทธ์โดยบคุลากรทุกคนมีส่วนร่วมและมีการส ารวจข้อมูล
จากผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมาเพื่อประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

 มีการจัดท าระบบและกลไกการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

 มีการจัดท าค ารบัรองการปฏิบัตริาชการระหว่างผู้บริหารและบคุลากร 
 ก าหนดให้มีการจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 มีการก ากับติดตามการปฏิบัตงิานอย่างต่อเนื่องทั้งระดบัองค์กรและระดับ

บุคคล 
 มีการรายงานผลการปฏิบัตงิาน 
 มีการประเมินผลแผนกลยทุธ์อยา่งเป็นระบบ 
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 
 มีการประเมินบุคลากรตามค ารบัรองตามปฏบิัติราชการ 
 มีการประเมินโครงการทุกโครงการ 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรบัปรุง/พฒันางานระหว่างโปรแกรมวิชาและ

ระหว่างบุคคล รวมถึงระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 มีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาปรบัปรุง

การด าเนินงาน     
 น าผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป  
 ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินจาก มคอ.7 ในปีที่ผา่นมา รวมถึง

ผลการประเมินคุณภาพการสอน มาท าการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน และการ
ประเมินการสอนอย่างต่อเนื่อง 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานทุกระบบ 

 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบรหิารหลักสูตรและการด าเนนิงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร ทั้ง 11 หลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การก ากับติดตามของคณะกรรมการก ากับติดการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าผลงานทางวิชาการ รวมถึงการปฏิบัติภารกิจ
ต่างๆ ระหว่างบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เปน็ทางการ 

 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และจรรยาบรรณวิชาชีพจากอาจารยร์ุ่นเก่าที่มี
ประสบการณ์กับอาจารย์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

การจัดการความรู้   
(Knowledge  Management  :  KM) 

 เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะฯ 
ที่มีความสัมพนัธ์กับการวัด  การประเมิน และการควบคุมการบริหารจัดการ
องค์กร 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
  
 

3. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 (ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2558) 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 
(รอบ 9 และ 12 เดือน) 
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ค ำน ำ 

 
 ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน
2558 ที่ผ่านมาแล้วนั้น โดยคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหลายประเด็นทั้งข้อเสนอแนะในภาพรวมและข้อเสนอแนะในแต่ละ
องค์ประกอบ 

คณะฯ  จึงได้มอบหมายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ โดยได้ทบทวนการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมาและเพ่ิมเติมกิจกรรม/โครงการที่จะด าเนินการในปีการศึกษา 2558  เพ่ือให้เกิดการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ และก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง  รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 

 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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แผนกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557  
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์(ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2558) 

 

ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
1) ข้อเสนอแนะจำก 

ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับมหำวิทยำลัย 

 
 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2558 

(1 ส.ค.58-31 ก.ค.59) 
 

6)
 ร

้อย
ละ

คว
ำม

ส ำ
เร็จ

 
ใน

กำ
รด

 ำเน
ินก

ำร
 

(ร
ำย

งำ
น 

รอ
บ 

9 
เดื

อน
 

แล
ะ 

12
 เดื

อน
) 

แล
ะผ

ลก
ำร

ด ำ
เน

ินง
ำน

  

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

  1 . ควรให้ความส าคัญ กับการ
วิเคราะห์ ทบทวน การจัดกรอบ
อัตราก าลั งใน ระยะ 4 ปี   ตาม
แนวทางที่ส านักงานคณะกรรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดที่เป็นความ
จ า เป็ น แ ต่ ล ะ ส า ข า วิ ช า เส น อ
มหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนเพื่อให้ได้งบสนับสนุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ากรอบอัตราก าลัง 
2. จัดประชุมเพื่อจัดท าวิเคราะห์ ทบทวน การจัดกรอบ
อัตราก าลังในระยะ 4 ปี 
3. น าเสนอผู้บริหาร 

ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยได้ด าเนินการทบทวน การจดัท ากรอบอัตราก าลังในระยะ 4 
ปแีละจัดท าสรปุรายงานน าเสนอผู้บริหารรับทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้ง
ที่ 3/2559 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 

 

 - หัวหน้าส านักงาน
คณบดี  
 

  2. การน าแผนทุกแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ  ควรก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินงานทั้งระดับแผน  และ
โครงการ  โดยมีการรายงานผลการ
ด าเนินการเชิงประเมินให้ได้ผลลัพธ์
เป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ให้ครบถ้วน 
 
 

 ถ่ายทอดแบบไปสู่การปฏิบตัิโดยการ 
- มอบรองคณบดีและผู้รบัผิดชอบในแต่ละพนัธกิจจัดท า
แผนระดับปฏิบัติการ 
- มีผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด 
- ถ่ายทอดสู่ระดับโปรแกรมวิชา โดยให้จัดท าโครงการที่
สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ของคณะ และ
มหาวิทยาลยั 
- ถ่ายทอดลงสู่ระดับบุคคล ในรปูแบบการประเมินการ
ปฏิบัติงานทุกปีงบประมาณ 

ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยได้ด าเนินการจัดท าสรุปและประเมินผลโครงการประจ าปี
งบประมาณ 2559  ทั้งนี้ด าเนินการรายงานสรุปแบ่งเป็น  4  
ไตรมาส  ตามประเภทงบประมาณที่ได้รบั  ดังนี้  
- ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (1 ต.ค. 58-31 ธ.ค.58 
- ไตรมาสที่ 2 รอบ6 เดือน (1 ต.ค.58-31 มี.ค. 59) 
- ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 58-30 มิ.ย. 59) 
- ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.58-30 ก.ย. 59) 
และถ่ายทอดสูโ่ปรแกรมวิชาผ่านทางประธานโปรแกรมวิชาใน
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2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2558 

(1 ส.ค.58-31 ก.ค.59) 
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7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

- ติดตามการด าเนินโครงการในรอบไตรมาส การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทั้งนี้ ยังได้สรปุปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการแต่ละไตรมาสเพื่อเป็นการ
วางแผนในปงีบประมาณต่อไป   

  3. การจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให้คุณภาพบัณฑิต
เป็นไปตามกรอบ TQF แล้ว ควรให้
ครอบคลุมอัตลักษณ์ของคณะและ
ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย  ต ล อ ด จ น
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับ
คณะและตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะมนุษย์ฯ เพื่อวาง
แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสอดคล้องตาม
เกณฑ์ ต่อไปนี้ 
   1.1 คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
   1.2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ งประสงค์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  “มีความรู้คู่คุณธรรม  
พร้อมน าสังคม นิยมความเป็นไทย  ใส่ใจวิถีโลก”  
  1.3 เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 
2 .จั ด ท าป ฏิ ทิ น กิ จ ก รรม พั ฒ น านั ก ศึ ก ษ าค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2558 
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษาได้แก่โดย  
       1. สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
-จัดกิจรรมปฐมนิ เทศ /เตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
ดังนี ้
-แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อจัดท าแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
- มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครอบคลุม 
อัตลักษณ์ของคณะและของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึประสงค์ในศตวรรษที่ 21   
-จัดท าปฏทิินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา2558 
-จัดกิจกรรมตามแผน ฯ  โดย 
1.นักศึกษา ได้รับการสนับสนนุงบประมาณเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางวชิาการ 
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านกีฬาสง่เสริมสุขภาพ 
(กีฬาสีระหว่างคณะ) 
 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (สานสัมพันธน์้องพี่ กิจกรรมชุมนุม
ของโปรแกรมวิชา) 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ปฐมนิเทศ อยู่อย่างสุข
ใจใต้ร่มพิกุล) 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม(ไหว้ครู ลอยกระทง 
สงกรานต์  ท าบญุขึ้นปีใหม่) 

อ.พัจนภา  เพชรรัตน์  
และคณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 -จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ 
      -จัดกิจกรรมไหว้ครู 
 -จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 
      -จัดกิจกรรมลอยกระทง 
     -จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ศักยภาพของบัณฑิต เพื่ อเตรียมความพร้อมก่อน
ท างาน”  
-จัดกิจกรรมท าบุญวันขึ้นปีใหม่คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ 
-จัดกิจกรรมชุมนุม 
-จัดกิจกรรมกีฬาสีระหว่างคณะ  
- จัดกิจกรรมสงกรานต์ 
     - จัดโครงการอยู่อย่างสุขใจใต้ร่มพิกุล เพื่อพัฒนา
ระเบียบวินัยนักศึกษา 
     คร้ังที่ 1  
คร้ังที่ 2-3  
4.ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า (อบรมเชิงปฏบิัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพของบัณฑติ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ท างาน)  

 
 
 
 

  4. การระบุแนวปฏิบัติที่ดีจากองค์
ความรู้ที่ได้จากการผลิตบัณฑิตและ
การวิจั ยควรแสดงรายละเอียด  
ขั้ น ต อ น   วิ ธี ก า ร   ห ลั ก ฐ า น  
ความส าเร็จที่ ชัดเจน  มีปัจจัยที่
เก้ือหนุนให้เกิดความส าเร็จขององค์

1. จัดท าคู่มือเผยแพร่องค์ความรู้ เร่ือง “ตั้งหลัก ตั้ง
มั่น ตั้ งต้น  ขยายผล แทรกซึม สร้างเกรียวความรู้
พัฒนาการเรียนการสอนแบบ PBL โดยการบูรณาการ
รายวิชาในหลักสูตร” ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย ขั้นตอน
การจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่รวบรวมได้ทั้งความรู้ที่
ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) และความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว

ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยจัดท าคู่มือเผยแพร่องค์ความรู้ เป็น “ชุดความรู้”  โดยใช้ชื่อ
ว่า  “ตั้งหลัก  ตั้งมั่น  ตั้งต้น ขยายผล  แทรกซึม : สร้างเกรียว
ความรู้พั ฒ นาการเรียนการสอนแบบ  Problem-based 
Learning ; PBL แ ล ะ  Project-based Learning ; PBL  
จ านวน 120 เล่ม โดยได้ท าการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ 

-ดร.ปรียานุช 
พรหมภาสิต 
-อ.ตรรกพร สุขเกษม 
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7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

ความรู้โดยมีการเผยแพร่ในรูปแบบ
ต่างๆ ที่มีการน าไปใช้ทั้งหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก               

คน (Tacit knowledge) ประสบการณ์ การน าองค์
ความรู้ไปใช้  ความส าเร็จที่เกิดขึ้น และปัจจัยเกื้อหนุน
ในกระบวนการจัดการความรู้ 

2. เผยแพร่องค์ความรู้ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
2.1 จัดส่งเอกสารคู่มือไปยังคณะ และ

หน่วยงานอ่ืนๆ  
2.2 เผยแพร่ในเวปไซต์ของคณะ 

3. ติดตามประเมินผลลัพธ์การน าความรู้ไปใช้ 
 

ในมหาวิทยาลัย รวมถึงเผยแพร่ในเวปไซต์ของคณะ  เผยแพร่
ให้กับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทพสตรี และเผยแพร่
ในงานนิทรรศการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้จัดท าแบบตอบรับ
การน าความรู้ไปใช้ เพื่อให้ผู้ได้รับได้ตอบกลับมายังคณะดัวย 

 
 
 
 
 

   5 . ค ว ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร จั ด ท า
โครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  การท าความเข้าใจตัวบ่งชี้  
และการเขียน SAR ที่ถูกต้องให้เป็น
ขั้นตอนของกระบวนการการพัฒนา
คุณภาพแสดงผลลัพธ์ที่ ได้  โดยมี
ห ลั ก ฐ า น แ ต่ ล ะ ขั้ น ต อ น ข อ ง
กระบวนการและผลลัพธ์   ปรับ
รายละเอียดของการด าเนินการ
เฉพาะที่ เกี่ยวข้อง  ไม่จ าเป็นต้อง
เขียนมาก  แต่ให้แสดงไว้ที่หลักฐาน 

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรของคณะ 

2. สร้างแบบประเมินระบบและกลไกแต่ละตัวบ่งชี้ 
3.  ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร โดยพิจารณา
หลักสูตรที่สามารถด าเนินการในตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดบัดี 
ให้เป็นต้นแบบในการด าเนนิการ 

4. หลักสูตรประเมินระบบและกลไกของตัวบ่งชี้ที่
ได้รับมอบหมาย 

5. หลักสูตรปรับปรุงการเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงานให้มีความชัดเจน พรอ้มหลักฐานที่จ าเปน็  

6. คณะฯ จัดประชุมให้หลักสูตรน าเสนอแนว
ปฏิบัติที่ดี ในการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้ พร้อมตัวอย่าง
การเขียนรายงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยมีการด าเนนิงานดังนี ้

1.มีค าสั่งที่ ที่ 048 / 2558 สั่ง ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.
2558 

2. มีแบบประเมินระบบและกลไกแต่ละตัวบ่งชี้ 
3. มีการประชุมจ านวน 4 ครั้ง ได้แก่ 

1) คร้ังที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
2) คร้ังที่ 2/2558 เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558 
3) คร้ังที่ 3/2558 เม่ือวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2559 
4) คร้ังที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 

4. หลักสูตรที่ได้รบัมอบหมายมาน าเสนอตัวอย่างการประเมิน
ระบบ เม่ือวันที่ 23 มี.ค.59 

5. หลักสูตรด าเนินการตามแนวทางทีน่ าเสนอ 
6. คณะจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท า

-ดร.ปรียานุช  
พรหมภาสิต 
-นางขนษิฐา  ศิริรัตน์ 
-ประธานโปรแกรม
วิชา HU
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1) ข้อเสนอแนะจำก 
ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในระดับมหำวิทยำลัย 
 
 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2558 

(1 ส.ค.58-31 ก.ค.59) 
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7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

ระหว่างหลักสูตรต่างๆ  
7. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะ 
8. คณะฯ รวบรวมเอกสารของแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เป็นแนวทางการเขียนรายงานการด าเนินงานหลักสูตร 
(มคอ.7) เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2558  

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2558เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559  

8. ทุกหลักสูตร ได้รับการประเมนิในระหว่างวนัที่  17 
มิถุนายน – 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

   6. ควรส่งเสริมการน าผลงานของ
นักศึกษา และอาจารย์ที่โดดเด่น 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อสาธารณะชน 
ผ่านสื่อต่างๆ อยา่งต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับในปีการศึกษา 2557 คณะฯ ได้ด าเนิน
กิจกรรมและโครงการที่มุ่งเน้นเครือข่ายความร่วมมือ
ภายนอกทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ 
และในปีนี้ คณะฯ มีโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศ เพื่อสร้างหลักสูตรโดดเด่นของคณะ ได้แก่ 1)
หลั กสู ตร/โปรแกรมวิช าภาษาอังกฤษ  โดยในปี
การศึกษา 2559 คณะฯ จะเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
2 โปรแกรม คือ โปรแกรมสองภาษา (ที่มีการจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาเอกและ
ภาษาไทยในรายวิชาศึกษาทั่ วไป) และโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ (ที่ มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกรายวิชา) และ 2) หลักสูตร/
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 
2558 คณ ะจะด าเนิน โครงการเชิ งรุก  บุ กตลาด
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆในคณะ ดังนี้ 

1. โครงการ Road map บริการวิชาการสอดแทรก

คณะฯ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ดังนี้ 
1. จัด โครงการบริการวิช าการที่ สอดแทรกการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของทุกหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 
2. จัดห้องแสดงผลงานนักศึกษาและอาจารย์ ณ ห้อง 

HUSO SHOP อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ชั้น 1  

3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเผยแพร่ไว้ที่หน้า
เวปไซต์ของคณะ 

4. จัดกิจกรรม Open House เปิดรั้วมหาวิทยาลัยใน
งานนิทรรศการราชภัฏวิชาการประจ าปีการศึกษา 2558 
(วันที่ 26-28 มกราคม 2559) 

5. ส าหรับหลักสูตรโดดเด่น จ านวน 2 หลักสูตร มีผล
การด าเนินงาน ดังนี้ 

5.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดส่ งนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดังนี้ 

-ดร.วิชุรา วินัยธรรม 
-อาจารย์โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ 
-งานวิเทศสัมพันธ์และ
กิจการอาเซียน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร HU
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1) ข้อเสนอแนะจำก 
ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในระดับมหำวิทยำลัย 
 
 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2558 

(1 ส.ค.58-31 ก.ค.59) 
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7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

6. ควรส่งเสริมการน าผลงานของ
นักศึกษา และอาจารย์ที่โดดเด่น 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อสาธารณะชน 
ผ่านสื่อต่างๆ อยา่งต่อเนื่อง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และผลงานโดดเด่นอื่นๆ ของคณาจารย์ในคณะ 
รวมถึงน าเสนอผลงานนักศึกษาของแต่ละโปรแกรม ที่
ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยจะท า
การประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ไป
พร้อมกับกิจกรรมบริการวิชาการของคณะ 

2. โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์
ท้องถิ่น โดยการท าสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์
หลักสูตรต่างๆของคณะ โดยโฆษณาผ่านทีวีท้องถิ่น
ประจ าจังหวัด (Tip Cable TV) และคลื่นวิทยุชุมชนของ
มหาวิทยาลัยและอาจจะสอดแทรก ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และผลงานโดดเด่นอื่นๆ ของคณาจารย์ในคณะ 
รวมถึงน าเสนอผลงานนักศึกษาของแต่ละโปรแกรม ที่
ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคและระดับประเทศไปด้วย 

3. โครงการ/กิจกรรม Open House เปิดรั้ว เปิด
บ้านต้อนรับ โดยคณะจะจัดกิจกรรมในงานนิทรรศการ
ราชภัฏวิชาการประจ าปีการศึกษา 2558 (วันที่ 26-28 
มกราคม 2559) โดยจะเชิญเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ 
ของคณะฯ และบุคลากรจากโรงเรียนมัธยมในจังหวัด
ก าแพงเพชร จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย มาเข้าร่วม

1) วันที่ 24-29 ม.ค. 2559 ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 
2 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ เข้ าร่วมค่ายเยาวชน
นานาชาติ ณ หอประชุมแห่งชาติรังสิต จ.ปทุมธานี ร่วมกับ
นักเรียนนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ 

2) วันที่  28-29 ม.ค. นักศึกโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่  2 -3 อาสาสมัครเป็นล่ามให้กับ
นักแสดงชาวต่างชาติที่มาร่วมงานแสดงนาฎศิลป์นานาชาติ
ในงานราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ  

3) นักศึกษาแรกเข้ารหัส 59 เริ่มทดลองเรียน
ทุกรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนด
ผู้ ส อน แล ะราย วิ ช าที่ เน้ น ก าร เรี ย น ก ารส อน เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

4) วันที่  25 -28 พ .ค . 59 โป รแกรมวิช า
ภาษาอังกฤษ (ดร.วิชุรา วินัยธรรม ประธานโปรแกรมวิชา) 
และโปรแกรมวิชาภาษาไทย (รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ 
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาไทย) ได้ไปร่วมออกบูธป
ระชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับนักศึกษาชาวจีน ณ เมือง
คุนหมิง ประเทศจีน โดยมีนักศึกษาจีนที่สนใจสมัครเข้า
เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษจ านวน 1 คน  ภาษาไทย 
จ านวน 2 คน 

5) วันที่  13 – 27 ก.ค. 2559 มีนักศึกษา
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1) ข้อเสนอแนะจำก 
ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในระดับมหำวิทยำลัย 
 
 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2558 

(1 ส.ค.58-31 ก.ค.59) 
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7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

6. ควรส่งเสริมการน าผลงานของ
นักศึกษา และอาจารย์ที่โดดเด่น 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อสาธารณะชน 
ผ่านสื่อต่างๆ อยา่งต่อเนื่อง (ต่อ) 
 
 
 
 

กิจกรรมเปิดบ้านของคณะ เพื่อให้คณะฯได้มีโอกาส
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ร่วมถึงพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความ คิ ด เห็ น ถึ งค วาม ต้ อ งก ารขอ งผู้ เรี ย น แล ะ
ตลาดแรงงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คณะฯ และบุคลากรภายนอกและน าเสนอผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ และผลงานโดดเด่นอ่ืนๆ ของคณาจารย์
ในคณะ รวมถึงน าเสนอผลงานนักศึกษาของแต่ละ
โปรแกรม ที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
ในคราวเดียวกัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดี
ให้กับบุคลากรทางการศึกษาจากภายนอก 

4. โครงรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน 2 ภาษาของคณะฯ โดยคณะจะท า
การประชาสัมพันธ์สอดแทรกผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และผลงานโดดเด่นอื่นๆ ของคณาจารย์ในคณะ 
รวมถึงน าเสนอผลงานนักศึกษาของแต่ละโปรแกรม ที่
ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับนักศึกษาต่างชาติ ในการเข้ามา
ศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะ 

5. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาไปยัง
ต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการ

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 5 คน โปรแกรมวิชา
นิติศาสตร์ 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอบรมภาษาอังกฤษกับมหาวิทยาลัยในความ
ร่วมมือต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ เป็น
เวลา 3 สัปดาห์ 

6) วันที่ 28 ก.ค. – 13 ส.ค. 2559 มีอาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 2 คน (อ.นันทนัช ตนบุญ และ 
อ.ประสิทธิ์ สิทธิดา) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและอบรม
แลกเปลี่ยนความรู้การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และ
เน้นการเรียนการสอนโดยที่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่ อ             
ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

5.2 หลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้ด าเนินการ 
ดังนี้ 

1) เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสารสนเทศภูม
ศาสตร์ โดยสอดแทรกการประชาสัมพันธ์หลักสูตร บนคลื่น 
FM ของจังหวัดก าแพงเพชร 

2) จัดโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการการ
เรียนการสอน และการวิจัย โดยให้นักศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมกับกิจกรรม เพ่ือให้หน่วยงานภายนอกได้รู้จักโปรแกรม
วิชามากขึ้น 

3) จัดให้บริการข้อมูลศูนย์ภูมิสารสนเทศเพ่ือ
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1) ข้อเสนอแนะจำก 
ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในระดับมหำวิทยำลัย 
 
 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2558 

(1 ส.ค.58-31 ก.ค.59) 
 

6)
 ร

้อย
ละ

คว
ำม

ส ำ
เร็จ

 
ใน

กำ
รด

 ำเน
ินก

ำร
 

(ร
ำย

งำ
น 

รอ
บ 

9 
เดื

อน
 

แล
ะ 

12
 เดื

อน
) 

แล
ะผ

ลก
ำร

ด ำ
เน

ินง
ำน

  

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

สอน ภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ และผลงานโดดเด่นอ่ืนๆ ของคณาจารย์
ในคณะ รวมถึงน าเสนอผลงานนักศึกษาของแต่ละ
โปรแกรม ที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

พัฒนาท้องถิ่น แก่หน่วยงานราชการ นักวิจัย นักศึกษาและ
ชุมชนท้องถิ่น แบบให้เปล่าในรูปดิจิตอลไฟล์ เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต    
  1) ข้อเสนอแนะจำก 

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2558 

(1 ส.ค.58-31 ก.ค.59) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดบัปริญญำตร ี  - รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ  
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย  
- โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ 
- โปรแกรมวิชา
นิติศาสตร์  
 
 

จุดแข็ง 
   จากที่คณะได้มีการให้บริการกับนักศึกษาของ
คณะเป็นอย่างดีทุกด้าน โดยเฉพาะการเปิดโอกาส
ให้ศิษย์เก่าเข้ามารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้และ
จัดโครงการเตรียมตัวสอบรับราชการชั้นประทวน
ให้  ส่งผลให้ศิษย์เก่าสอบได้จ านวนมาก  จากการ
สอบถามถึงความต้องการของศษิย์เก่าพบว่า 
ต้องการให้คณะจัดโครงการเตรียมตัวสอบรับ
ราชการในส่วนอ่ืนๆ เพิ่มเติม เชน่ สอบ กพ. และ
การสอบเนติบัณฑิต เป็นต้น 

ด้ำนวิชำกำร 
1. ขอความร่วมมือให้ทุกโปรแกรม

วิชา เพิ่มกลุ่มเปา้หมายศิษย์เก่า 
ในโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา หรือโครงการบริการ
วิชาการ 

2. จัดท าโครงการเตรียมความพร้อม
ในการสอบบรรจุเข้ารับราชการ 

3. ส ารวจปฏิทนิกิจกรรม/โครงการ
ของแต่ละโปรแกรมวิชา  

4. ประชาสัมพนัธ์ให้ศิษย์เก่าทราบ 
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

5. ติดตามการด าเนินงาน 
6. ประเมินผลความพึงพอใจของ

ศิษย์เก่าในการให้บริการทาง
วิชาการของคณะ 

 
 
 
 

ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
โดย 
1.คณะได้ให้โปรแกรมวิชาเชิญศษิย์เก่าเข้ามาร่วมกิจกรรม
อบรม/เสวนาเพื่อเพิ่มพูนความรูต้ามสาขาวิชาชีพของตน 
ในช่วงวนัเวลาที่โปรแกรมวิชาจดักิจกรรมข้ึน 
2.ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่ออบรมเตรียมตัวสอบ กพ.
โดยบุคลากรของคณะเป็นวิทยากร 
3.เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์กจิกรรมให้ศิษย์เก่าทราบข้อมูล
ของคณะผ่านทาง Line ของโปรแกรมวิชา ซึ่งนอกจากจะท าให้
ศิษย์เก่าทราบความเคลื่อนไหวแล้วยังท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างศิษย์เก่าในแต่ละรุ่น 
ซึ่งคณะไดป้ระเมินผล 
4.ส ารวจความพึงพอใจของศิษยเ์ก่าในการให้บริการทางวิชาการ
ของคณะพบว่าอยู่ในระดบัด ีHU
SO
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2558 

(1 ส.ค.58-31 ก.ค.59) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปรญิญำตรี  - รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ  
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
 
 
 
 
 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
คณะมีแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
และด าเนนิการจัดกิจกรรมครบทุกด้านตาม
มาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิต 5 ด้าน โดยการมี
ส่วนร่วมของสโมสรนักศึกษาของคณะและเพื่อให้
คณะมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น  คณะกรรมการการ
พัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนกัศึกษากับคณะ
ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีและฝึกการน าความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพตามวงจรประกันคุณภาพ 
PDCA ไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นักศึกษาและมสีโมสรนักศึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้
ค าแนะน า 
 

ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านประกัน

คุณภาพ ให้กบัคณะกรรมการ
นักศึกษาของแต่ละโปรแกรมวิชา 

2. ติดตามการน าความรูไ้ปใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรมนักศึกษา 

3. จัดเวทีน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา 

 

ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
โดย 
- คณะจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่
สโมสรนักศึกษาเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
   - คณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษาการถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกับการประกันคุณภาพแกค่ณะกรรมการนักศึกษาระดับ
โปรแกรมวิชาเพื่อด าเนนิกิจกรรมชุมนุม 
  - ร่วมกับส านักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมสนบัสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา
โดยกระบวนการจัดการความรู้  (QA.KM) เพื่อให้นักศึกษาได้มี
ความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 ซึ่งในการจัดกิจกรรมได้ให้นักศึกษาแต่ละคณะน าเสนอแนว
ปฏิบัติที่ดีในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 
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องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 
  1) ข้อเสนอแนะจำก 

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2558 

(1 ส.ค.58-31 ก.ค.59) 
 
 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน) 
 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
   คณะมีการจัดท าแผนบริการวิชาการและ
ด าเนินการตามแผนในโครงการ ทั้งหมด 21 
โครงการ โดยการบริการวชิาการทั้งหมดเป็น
แบบให้เปล่า คณะกรรมการผู้ประเมินมี
ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมจุดแข็งให้กับคณะ คือ 
โครงการบริการวิชาการบางโครงการที่ผู้ร้อง
ขอรับบริการมีความสามารถในการจ่าย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ คณะก็ควรเก็บ
ค่าบริการบา้งตามสมควร 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวชิาการระดบั
คณะ เพื่อวางแผนจดัท าโครงการบริการวิชาการ
ของคณะทั้งแบบที่มีงบประมาณแผ่นดิน
สนับสนนุ และการให้บริการวิชาการโดยเรียก
เก็บค่าลงทะเบียน 
2.ส ารวจความต้องการของแต่ละโปรแกรมวิชา
ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแบบมี
ค่าลงทะเบียนและชว่งเวลาการจัดกิจกรรม 
3.ประชุมคณะกรรมการ ฯ น าเสนอผลการ
ส ารวจตามข้อ 2 เพื่อวางแผนการประชาสัมพนัธ์
การจัดกิจกรรมไปยังหน่วยงานภายนอก 
4. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมไปยังหนว่ยงาน
ภายนอก 
5. ประชุมคณะกรรมการ ฯ เพื่อวิเคราะห์ผล
ตอบรับที่ได้จากการประชาสัมพนัธ์/การจัด
กิจกรรม และเสนอแนวทางการพัฒนา/ปรบัปรุง
แก้ไขด าเนินการ 
 
 
 

ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
1.คณะแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการระดบัคณะ เพื่อ
วางแผนจัดท าโครงการบริการวชิาการของคณะทั้งแบบที่มี
งบประมาณแผน่ดินสนบัสนุน และคณะแต่งตัง้คณะกรรมการ
การให้บริการวิชาการโดยเรียกเก็บค่าลงทะเบียน 
2.ส ารวจความต้องการของแต่ละโปรแกรมวิชาในการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการแบบมีคา่ลงทะเบียนและช่วงเวลาการ
จัดกิจกรรม พบว่า โปรแกรมวิชามีความพร้อมจัดกิจกรรมใน
คร้ังแรก ได้แก่ โปรแกรมวิชา ภาษาจนี ภาษาอังกฤษ โปรแกรม
วิชาดนตรีศึกษา และ  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป ์
3.คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการค่ายภาษา ดนตรี
และศิลปะ และ ประชาสัมพนัธก์ารจัดกิจกรรมไปยังหน่วยงาน
ภายนอก 
5. ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการไดป้ระชุมคณะกรรมการ ฯ เพื่อ
วิเคราะห์ผลตอบรับทีไ่ด้พบว่า นักเรียนให้ความสนใจในระดบั
หนึ่ง และกลุ่มเปา้หมายมีหลายช่วงอายุ ดังนั้นในการ
ด าเนินการคร้ังต่อไปควรก าหนดระบุช่วงอายุ ในและคอร์สอ
บรมเพื่อให้เข้ากับกลุ่มผู้เรียนและเกิดความนา่สนใจมาก 

-รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ  
-คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
ระดับคณะ 
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องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  1) ข้อเสนอแนะจำก 

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2558 

(1 ส.ค.58-31 ก.ค.59) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน) 

7) 
ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกและท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  - รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ  
 
 
 
 

จุดแข็ง 
   การจัดการศึกษาของคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มีหลายสาขาวชิาและมี
บุคคลากรที่มีคุณภาพดา้นศลิปะและ
วัฒนธรรมที่น าไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สบืสาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น 

 
 

 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
   ควรส่งเสริมการจัดท าโครงการ/กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้บริหาร  คณาจารย์  
วิชาการ  และปราชญช์าวบ้านในการร่วมกัน
ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยและท้องถิน่  ในแต่ละเร่ืองให้
เป็นระบบมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ระดับคณะ  
2.จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนว
ทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพชร และ
ความเป็นไปได้ในการก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นอกเหนือ
จากที่มีอยู่เดิมคือ “ระบ าชากังราว” 
 3.ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่ง
คณาจารย์ นักวชิาการ ปราชญช์าวบ้านตามข้อ 2 
4 ติดตามการด าเนนิงาน 
5.ประชุมคณะกรรมการฯ สรุปผลการด าเนนิงาน
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง
แก้ไข 

ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมระดับคณะ ได้

มอบหมายให้ ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ด าเนินการ
พัฒนามาตรฐานทางศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ผลการด าเนนิงานดงันี ้

1. ด าเนินการร่วมองค์กรภาคีเครือข่ายได้แก่ ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด  อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานก าแพงเพชร เฉลิมพระ
เกียรติ (พิพิธภัณฑ์เรือนไทย) และศูนยบ์ริรักษ์ไทย 
วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร เพื่อต่อยอดมาตรฐานระบ าชากัง
ราว โดยจัดท าโครงการสร้างนวตักรรมหุ่นระบาชากังราว
สะท้อนอัตลักษณ์ศลิปะก าแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2. การสร้างมาตรฐาน“ระบ ารวมเผ่าชาวเขา”  

 

HU
SO



  52 

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
  1) ข้อเสนอแนะจำก 

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2558 

(1 ส.ค.58-31 ก.ค.59) 
 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลรับตำมพันธกิจ กลุ่ม สถำบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

 - รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ  

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
   1. คณะควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้นโดยควรเนน้การบริหารจัดการ
งบประมาณที่มีอยู่หรือที่ได้รับจดัสรรให้เกิด
คุณค่า ค านึงถึงผลลัพธ์และผลกระทบ และควร
เน้นการสร้างรายไดจ้ากกิจกรรมของคณะ เช่น 
กิจกรรมบริการวิชาการจากทรพัยากรที่มีอยู่และ
จากผลงานของนักศึกษาของคณะ โดยพฒันา
แผนกลยุทธ์การเงินใหม่ ประเด็นการบริหาร
งบประมาณ การจัดหารายได้ แผนการใช้จา่ย 
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่า การใช้
ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นต้น   

คณะฯ มีแผนกลยทุธ์ทางการเงนิ เพื่อน ามาใช้
เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ การ
จัดหารายได้ โดยมีการทบทวนให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะฯ ทุกปีงบประมาณ ให้
ครอบคลุม ทั้ง 3 ประเด็น ประกอบด้วย การ
จัดหา, การจัดสรร และการใช้จา่ย และมี
โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น โครงการค่าย
เยาวชนภาษาไทย, โครงการประเมินคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยได้ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปี พ.ศ. 
2558-2559 ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์(วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2558  วันจันทร์ที่  3  
สิงหาคม  พ.ศ.2558  โดยแจกคู่มือค าอธิบายเกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อผู้รับผิดชอบจะได้น า
เป็นส่วนประกอบในการจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะฯ ทุกปีงบประมาณ ให้ครอบคลุม ทั้ง 3 ประเด็น 
ประกอบด้วย การจัดหา, การจัดสรร และการใช้จ่าย และมี
โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งในการด าเนินการไตรมาศที่ 3 
รอบ 9 เดือน โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ได้จัด
นิทรรศการภาพเขียนสีน้ าในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เพื่อแสดง
ผลงานของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและจ าหน่ายภาพเขียนเพื่อหา
รายได้ 
 
 
 
 

- หัวหน้าส านักงาน
คณบดีคณะ 
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ  
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2558 

(1 ส.ค.58-31 ก.ค.59) 
 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

2. คณะควรมีการติดตามผลลัพธ์และผลกระทบ
ของการใช้องค์ความรู้เพื่อน าข้อมูลมา
แลกเปลี่ยนและสกัดเปน็ขุมความรู้แล้วพัฒนาสู่
แนวปฏิบัตทิี่เป็นเลิศของคณะ รวมทั้งคณะควร
ด าเนินการให้ KM เป็นการด าเนินงานปกติใน
ทุกๆงาน 
 

1. ด าเนินการวิจยัประเมินผลตามโครงการ
จัดการความรู้ : ผลลพัธ์การจัดการเรียนรู้ 
แบบPBL โดยการบูรณาการรายวิชาใน
หลักสูตร 

2. จัดกิจกรรม KM เพื่อการบริหารส านักงาน
(ร่วมกับหัวหน้าส านักงานคณบดี) 

-  ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 

-  ด าเนินการโดยมีการประชุมทบทวนภาระงานที่รบัผิดชอบ
และร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องระบบงานสารบรรณ ภายใต้การ
จัดท าแผนบริหารความสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำรประกนัคุณภำพหลักสูตร   
จุดแข็ง 
   คณะมีระบบและกลไกการก ากับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ  การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ  การประเมินคุณภาพ และ
การปรับปรุงคุณภาพที่เปน็ระบบมากข้ึน 

-  - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
   1. ควรส่งเสริมให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการ
น าระบบและกลไกการก ากบัการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสตูรให้เป็นไปตามขั้นตอน  
ตามกระบวนการ พัฒนาคุณภาพและเกณฑ์
ประเมินการประกนัคุณภาพให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ทุกขั้นตอน  ให้สอดรับกับเกณฑ์การประเมิน 
 
 

 
1. แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม

การประกันคุณภาพระดับหลักสตูรในระดับ
คณะ โดยให้ทุกหลักสูตรเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นคณะกรรมการ 

2. วิเคราะห์ผลการประเมินของแต่ละหลักสูตร 
โดยพิจารณาหลักสูตรที่สามารถด าเนินการ
ในตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดบัดี ให้เป็นต้นแบบใน
การด าเนินการ 

ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

โดยการผสานกับการท างานตามรายละเอียดในข้อเสนอแนะ
ในภาพรวมข้อ 5 
 
 
 
 
 
 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- โปรแกรมวิชา 
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2558 

(1 ส.ค.58-31 ก.ค.59) 
 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

 
 
 
 
 
 
 
   2. ควรก าหนดหลักการในการจัดสรร
งบประมาณและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ให้
เหมาะสมโดยการมีสว่นร่วมของแต่ละสาขาวิชา  
ให้ส่งผลต่อการด าเนนิการประกนัคุณภาพแต่ละ
สาขาวชิาให้มีระดับกบัมาตรฐานคุณภาพทีสู่งขึ้น 

3. สร้างแบบประเมินระบบและกลไกแต่ละตัว
บ่งชี ้

4. พิจารณาปรับระบบและกลไกโดยการมีส่วน
ร่วมของหลักสูตรต่างๆ 

5. ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร ทุกภาคเรียน 

 
1. ท าการส ารวจความต้องการสิง่สนับสนุนการ

เรียนรู้จากคณาจารย์ และนักศึกษา 
2. น าเสนอผลการส ารวจต่อผู้บริหารคณะ 
3. ด าเนินการจัดหาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ให้

เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

- มีการด าเนินการโดยจัดท าโครงการบริหารจัดการการศึกษา
เพื่อจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์  และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จ านวน 
316,420 บาท นอกจากนี้ ยังจัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 3 ห้อง  ห้องสมุดคณะ และห้องปฏิบัติการทางภาษา 
จ านวน 30 เคร่ือง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้ทั้งกับอาจารย์
และนักศึกษา  
นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีงบประมาณสนับสนุนส าหรับการบริหารงาน
ประกันคุณภาพทั้งระดับคณะ และระดับหลักสูตร จ านวน 2 
โครงการ ได้แก ่

1) โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะจ านวน 40,000 บาท 

2) โครงการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
หลักสูตรละ 5,000 บาท  รวมเป็นเงิน 50,000 บาท 
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 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
  
 

ส่วนที่ 2  
ส่วนส ำคัญ  

 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี                               ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งสิ้น 11 หลักสูตร 
แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้รับการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2559 มีผลการ
ประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

ระดับคุณภำพ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มรภ.ก ำแพงเพชร  

ที ่ หลักสูตร ได้มำตรฐำน 
ระดับคุณภำพ 

ค่ำคะแนน ระดับ 
1 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  2.42 ปานกลาง 

2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   3.49 ดี  

3 นิติศาสตรบัณฑิต  3.00 ปานกลาง 

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  2.11 ปานกลาง 

5 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ 

 2.88 ปานกลาง 

6 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  2.73 ปานกลาง 

7 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  1.59 น้อย 

8 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  3.18 ดี  

9 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  2.99 ปานกลาง 

10 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

 2.76 ปานกลาง 

11 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  2.93 ปานกลาง 

รวมค่ำคะแนนทั้งหมด 30.08  

ฉบับ คะแนนรวมโปรแกรมวิชาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มรภ.ก าแพงเพชร                
(ไม่รวมแม่สอด) 

ฉบับ คะแนนรวมโปรแกรมวิชาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มรภ.ก าแพงเพชร                
(ไม่รวมแม่สอด) 

HU
SO



56 
 

 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
  
 

 
ค ำนวณได้ดังนี ้  
 
  คะแนนที่ได้  =   
   

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

        

= 
30.08

11
 

= 2.73 คะแนน (ระดับคุณภาพปานกลาง) 

   
หลักฐำน   มส.1.1-0-1 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558  

กำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 
 (,) 

เป้ำหมำย 
ปีถัดไป 

ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 2.73 2.73 คะแนน  ค่าเฉลี่ย 3.51 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
จำกกรรมกำร 

บรรลุเป้ำหมำย(,) 

ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 2.73 2.73 คะแนน  

หมำยเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ำกับดูแลตัว 
บ่งชี้ : 

ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล / รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน :  

นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ 

โทรศัพท์ : 092 – 3958324 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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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
 

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  
 
 
 

        = 
𝟏𝟓

𝟖𝟕.𝟓𝟎
 x 100    

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 17.14      

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 คะแนนที่ได้ = 

   

= 
𝟏𝟕.𝟏𝟒

𝟒𝟎
 x 5 

= 2.14 คะแนน    

 

หลักฐาน  

มส.1.2-0-1  ตารางสรุปรายชื่อบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ประจ าปีการศึกษา 2558 (ภาคผนวค  หน้า 
207-212) 

 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
X 5 HU

SO
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
 

การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

ร้อยละ 13.25 ร้อยละ 16.95 2.12 คะแนน  ร้อยละ 18.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ 13.25 ร้อยละ 17.14 2.14 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแลตัว
บ่งชี้ : 

ดร.ปรียานุช 
      พรหมภาสิต 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
/ รายงานผลการ
ด าเนินงาน :  

นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ 

โทรศัพท์ : 092 – 3958324 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 2558 
 
 

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

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน โดยการเปลี่ยนแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น

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

 
ผลการด าเนินงาน 

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์คณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  ตามสูตร   
   ค านวณได้ดังนี้  
 
 
 

          = 
𝟏𝟒

𝟖𝟕.𝟓𝟎
 x 100 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   = 16.00       

 

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 คะแนนที่ได้ = 

   

 

        =  
𝟏𝟔.𝟎𝟎

𝟔𝟎
 x 5          

= 1.33 คะแนน    

หลักฐาน  

มส.1.3-0-1 ตารางสรุปรายชื่อบุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2558 (ภาคผนวค หน้า 
207-212) 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่คณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม   
   X 5 HU

SO
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 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
 

หมายเหตุ :  เพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 1 คน คือ ผศ.วัลลภ  ทองอ่อน  (ค าสั่งแต่งตั้ง เม่ือ 14 ม.ค.59    
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชุมเม่ือวันที่ 18 ส.ค.59)  

การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย (,
) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

ร้อยละ 15.25 ร้อยละ 14.64 1.22 คะแนน  ร้อยละ 17.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ 15.25 ร้อยละ 16.00 1.33 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ: - 
ผู้ก ากับดูแลตัว
บ่งชี้ : 

ดร.ปรียานุช 
     พรหมภาสิต 

ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล / รายงานผล
การด าเนินงาน   

นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ 

โทรศัพท์ : 092 – 3958324 โทรศัพท์ : 090-9848497 
E-mail :  
preeyanuch.pps@hotmail.com 

E-mail : sirirat.nian@gmail.com 

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

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

 
 

 

HU
SO



61 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

 
 

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

 ในกรณีที่จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ
เกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดเป็นคะแนน 5  

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

ค่ำควำมแตกต่ำงของจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำที่สูงกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำนตั้งแต่ร้อยละ 20 ก ำหนดเป็นคะแนน 0  

ค่ำควำมแตกต่ำงของจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำที่สูงกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นำมำเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ตำม
สูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

 
ผลการด าเนินงาน 

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

โปรแกรมวิชา  ร้อยละความแตกต่าง   

คะแนน = 
5 – (ค่าร้อยละความแตกต่าง/4) 

1.น.บ.(นิติศำสตร์) 

 

= 
(𝟑𝟏.𝟔𝟏−𝟓𝟎)

𝟓𝟎
 x 100 

 
-36.77 

 5.00 

2.ศป.บ.(วิจิตรศลิป์ฯ) 
(𝟏𝟏.𝟗𝟐−𝟖)

𝟖
= x 100 

49.05  0.00 

3.วท.บ.(สำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์) 

 

= 
(𝟏𝟖.𝟗𝟒−𝟐𝟎

𝟐𝟎
 x 100 

-5.28  5.00 

4.ค.บ.(ดนตรีศึกษำ) 

 

= 
(𝟏𝟏.𝟐𝟕−𝟑𝟎)

𝟑𝟎
 x 100 

-62.43  5.00 

คะแนนรวมกลุ่มอืน่  15.00 

สัดส่วนจ ำนวนนกัศึกษำเต็มเวลำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่เป็นจริง –สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน  

                                       สัดส่วนจ ำนวนนกัศึกษำเต็มเวลำตอ่จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน                                             X 
100 
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โปรแกรมวิชา  ร้อยละความแตกต่าง   

คะแนน = 
5 – (ค่าร้อยละความแตกต่าง/4) 

กลุ่มมนุษยศำสตร์ฯ 
= 

(𝟐𝟔.𝟏𝟓−𝟐𝟓)

𝟐𝟓
 x 100 4.60 5 -  

(4.60)

4
 3.85 

 
คะแนนรวม  

 18.85 

คะแนนเฉลี่ย เต็ม 5 คะแนน  
18.85/5 3.77 

 

คะแนนที่ได้  =  3.77 คะแนน 

 

 

 

หลักฐาน  

มส.1.4-0-1 รำยงำนกำรค ำนวณจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2558  

คิดคะแนนแยกตามกลุ่ม ข้อมูล 23 ส.ค.59

(2) สดัสว่น (3) จ านวน (4) FTES/  (5) ร้อยละค่าความแตกตา่งเกณฑ์ใหม่ 
 (ตามเกณฑ์มาตรฐาน) อาจารยป์ระจ า  จน.อาจารย ์ ((4)-สดัสว่นตามเกณฑ์(2))/สดัสว่นตามเกณฑ์(2)*100

1.น.บ.(นิติศาสตร์) 221.32   50 : 1 7 31.62 -36.77 5.00

2.ศป.บ.(วิจิตรศิลป์ฯ) 71.55   8 : 1 6 11.92 49.05 0.00

8.วท.บ.(สารสนเทศภูมศิาสตร์) 113.66   20 : 1 6 18.94 -5.28 5.00

10.ค.บ.(ดนตรีศึกษา) 112.70   30 : 1 10 11.27 -62.43 5.00

คะแนนรวมกลุ่มอ่ืน 15.00

3.ศศ.บ.(ภาษาจีน) 145.02   25 : 1 5 29.00 16.02 1.00

4.ศศ.บ.(ภาษาไทย) 203.39   25 : 1 6 33.90 35.59 0.00

5.ศศ.บ.(ภาษาองักฤษ) 352.77   25 : 1 14 25.20 0.79 4.80

6.ศศ.บ.(การพฒันาสังคม) 126.82   25 : 1 5 25.36 1.45 4.64

7.ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์ฯ) 98.39   25 : 1 5 19.68 -21.29 5.00

9.รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 313.45   25 : 1 9 34.83 39.31 0.00

11.รป.ม.(การปกครองท้องถิ่น) 9.93x1.8 17.88   25 : 1 5 3.58 -85.70 5.00

 กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 67.64   25 : 1 2 33.82 35.27 0.00

 กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 34.45   25 : 1 1 34.45 37.82 0.00

1359.81 คะแนนรวมกลุ่มมนุษยศาสตร์ 52 26.15 4.60 3.85
คะแนนรวม 18.85

คะแนนเฉลี่ย เตม็ 5 3.77
อาจารยล์าศึกษาตอ่ 8 คน 1.ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากบั ร้อยละ 0  คิดเป็น 5 คะแนน 

2.ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากบั ร้อยละ 20   คิดเป็น 0 คะแนน 
3.ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0  แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน  = 5-(ค่าร้อยละทีค่ านวณได้จากข้อ 3)/4

หมายเหตุ  Ftes อ.ประจ าคณะไมสั่งกดัโปรแกรม เป็น อ.ต่างประเทศค่ะ

สรุปจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทยีบเทา่ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ า
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจ าปกีารศึกษา 2558

คิด (SCH/44)  ไม่รวม ชม.สอน กศ.บป. (9 ก.ค.59)

หลกัสตูร (1) FTES 
(6) เทยีบ
คะแนน  
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การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

น้อยกว่ำ  
ร้อยละ 10 หรือ
เท่ำกับเกณฑ์
มำตรฐำน  

ร้อยละ 1.33   
 

 4.67  คะแนน  ค่ำเฉลี่ย น้อยกว่ำ  
ร้อยละ 10  หรือเท่ำกับ

เกณฑ์มำตรฐำน  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย (,) 

น้อยกว่ำ  
ร้อยละ 10 หรือ
เท่ำกับเกณฑ์
มำตรฐำน 

ร้อยละ 16.00  
 

 3.77  คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแลตัว
บ่งชี้ : 

ดร.ปรียำนุช   
      พรหมภำสิต 

ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงานผล
การด าเนินงาน :  

นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์ 

โทรศัพท์ : 092 – 3958324 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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องค์ประกอบที่ 1การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 การจัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาในคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์มี
กระบวนการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
โดยการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ ดังต่อไปนี้ 

1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกหมู่เรียนเพ่ือ
ท าหน้าที่ให้ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ใน
ด้านต่างๆ ได้แก่   

ด้านวิชาการ 
     1 แนะน านักศึกษาถึงวิธีการเรียน กรณี

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

     2 แนะน าแหล่งทุนการศึกษาภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ช่วงเวลาการให้กู้ยืมเงิน 
ช่วงเวลาการเปิดสมัครขอรับทุน เช่น  

     -  ทุนการศึกษาภายในหน่ วยงาน
ประเภทให้เปล่า จากกองพัฒนานักศึกษา (ทุน
กู้ยิมเงินฉุกเฉิน, ทุนวันไหว้ครู)           

     - ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
(ทุนมูลนิธิเกื้อกูลเพ่ือการศึกษาไทย The SET 
Foundation, ทุน ปตท.สผ. ทุนกู้ยืมเงิน กยศ.  
ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่รับทุนได้มีโอกาสเรียนต่อ   
ไม่ลาออกกลางคัน และมีก าลังใจในการเรียนมาก
ขึ้น 

มส.1.5-1-1 ค าสั่งแต่งตั้ง 
อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าหมู่เรียน 

มส.1.5-1-2 ตัวอย่างคู่มือ
รายงานภารกิจอาจารย์
ที่ปรึกษาหมู่เรียน 

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

มส.1.5-1-4 ตารางเวลาเข้า
พบอาจารย์ 

มส.1.5-1-5 Facebook  
     คณะและ  Facebook 

หลักสูตร 
มส.1.5-1-6 รายงานสรุป

โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์            
ปีการศึกษา 2558 

มส.1.5-1-7 คู่มือปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่       

     ปีการศึกษา 2558 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

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

มหาวิทยาลัย ควรปฏิบัติตัวอย่างไร  
      2. ปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางบ้าน ควร

จะแก้ปัญหาและปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิต ซึ่งการให้ค าปรึกษาใน
เรื่องดังกล่าวช่วยให้นักศึกษาวางตัวได้อย่าง
เหมาะสม และใช้ชีวิตการเรียนได้อย่างมีความสุข 
(มส.1.5-1-1และมส.1.5-1-2)     

 2. จัดท าฐานข้อมูลนักศึกษา เ พ่ือเก็บ
ประวัตินักศึกษา ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลด้าน
การเรียน ครอบครัว ที่พักอาศัยและบุคคลใกล้ชิด 
ที่สามารถติดต่อได้เมื่อเกิดปัญหา (มส.1.5-1-3)     
       3. จัดท าช่องทางให้นักศึกษาได้ เข้ามา
ปรึกษาปัญหาทั้งด้านวิชาการ แนวทางการใช้
ชีวิต แจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นต่างๆ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือสะดวกต่อการขอรับ
บริการ เช่น ตารางเวลาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ของแต่ละหลักสูตร, Facebook คณะ, Facebook 
หลักสูตร ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปขอค าปรึกษา
ได้ทางกล่องข้อความ (มส.1.5-1-4 และ มส.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 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงาน
ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านทางเว็บไซต์ 
ในข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา และ หน้า 
Facebook คณะ ได้แก่ 

มส. 1.5-2-1 เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์        

     http:// 
202.29.15.30/  

มส. 1.5-2-2 ภาพถ่ายหน้า 
Facebook คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

HU
SO



66 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

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

2. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงาน
ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของคณะ ที่ชั้น 1 ของอาคาร  

3. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงาน
ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย แก่ทุกหลักสูตร
เพ่ือให้ประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาในหลักสูตร
ทราบ 

4. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงาน
ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านทางสโมสร
นักศึกษาคณะ (มส. 1.5-2-4 และมส. 1.5-2-5)  

นอกเหนือจากการให้ข้อมูลข้างต้นนักศึกษา
ยังสามารถขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาเ พ่ิมเติม โดยสอบถามยัง  ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาคณะ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านงาน
กิจการนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

มส. 1.5-2-3 ภาพถ่าย
บอร์ดประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 1.5-2-4 แฟ้มรวบรวม 
เอกสารที่ได้รับจาก
หน่วยงานภายใน
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

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

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
    1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต เพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนท างานเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
2558  ณ ห้อง พุทธชาด  อาคาร ใหม่ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังใหม่) โดยมี
ลักษณะกิจกรรม ดังนี้ 

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

มส. 1.5-3-2 รายงานสรุป  
โครงการศึกษาดูงาน
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

         1.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
ท างาน อบรมเชิ งปฏิบัติการเกี่ยวกับด้ า น
บุคลิกภาพ 
         1 . 2  กิจกรรมอบรม เชิ งปฏิบั ติ ก าร 
เทคนิคการสอบสั มภาษณ์และการ เขี ยน 
Resume (มส. 1.5-3-1) 
     2.จั ด โ คร งการศึ กษาดู ง าน โดยแต่ ล ะ
โปรแกรมวิชาเป็นผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้ทราบข้อมูลหน่วยงานและเรียนรู้ระบบการ
ท างานจากสถานท่ีที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชานั้น  
(มส. 1.5-3-2) 

ของแต่ละโปรแกรม
วิชา 

 

 4 ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการบริการใน
ข้อ1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดท าแบบประเมินคุณภาพของ การบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาในคณะ การให้ข้อมูลของหน่วยงาน
ที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา การ
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
     1. การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะประเมิน
ภายหลังสิ้นภาคเรียนที่ 1/2558 โดยสอบถาม
นักศึกษาที่ขอรับค าปรึกษา  
         - ในรายที่ขอค าปรึกษาเรื่องทุนการศึกษา 
พบว่า ภายหลังจากอาจารย์ที่ปรึกษาแนะน า
แหล่งทุนการศึกษา นักศึกษาได้สมัครขอรับทุน 
และได้รับการพิจารณา ส่งผลให้นักศึกษายังคง
อยู่ไม่ออกกลางคัน 
         - ในรายที่ขอค าปรึกษาด้านการเรียน 
พบว่า ภายหลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน า
วิธีการเรียน การคิดเกรดเฉลี่ย นักศึกษาสามารถ
วางแผนการเรียนได้ และมีผลการเรียนผ่าน
เกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 
          -  ในรายที่ ขอค าปรึกษาด้านปัญหา
ส่วนตัว พบว่า ภายหลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษา
แนะน าวิ ธีการปรับตัว เข้ ากับ เ พ่ือนร่วมชั้น 

มส. 1.5-4-1 รายงานสรุป  
โครงการปัจฉิมนิเทศ
และเตรียมความพร้อม
บัณฑิตสู่แหล่งงาน 
(เอกสารเดียวกับ มส. 
1.5-3-1) 

มส. 1.5-4-2 รายงานผล
การส ารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการบริการ
นักศึกษา HU
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

นักศึกษาสามารถปรับตัวได้และร่วมกิจกรรมกลุ่ม
มากขึ้นอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่ายังมีนักศึกษา
บางส่วนที่ผลการเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการพ้น
สภาพ หากผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ลดต่ าลง 
ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาควรหาวิธีการกระตุ้น
เพ่ือให้นักศึกษาตั้งใจเรียนและท าคะแนนเพ่ิมขึ้น  
      2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาประเมินภายหลัง
สิ้นภาคเรียนที่  1/2558  โดยการสอบถาม
นักศึกษา พบว่า 
         2.1 นักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากอินเตอร์เน็ตผ่านทาง Facebook มากกว่า
การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
         2.2 นักศึกษาได้รับข้อมูลการประกวด
แข่งขัน ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้
ภายหลังได้รับข้อมูลนักศึกษาสมัครเข้าแข่งขัน
ประกวดร้องเพลง ประกวดวาดภาพ 
         2.3 นักศึกษาได้รับข้อมูลการรับสมัครเข้า
ร่วมกิจกรรม การฝึกอบรม ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงาน
ภายนอก ส่งผลให้ภายหลังได้รับข้อมูลนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาที่หลักสูตร และ
คณะจัดขึ้น 
          2.4 นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวการรับ
สมัครงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาได้
ท างานพิเศษภายหลังเลิกเรียนช่วยแบ่งเบา
รายจ่ายของครอบครัว  
     3. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงาน
ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย แก่ทุกหลักสูตร
เพ่ือให้ประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาในหลักสูตร
ทราบ  ประเมินภายหลังสิ้นภาคเรียนที่ 1/2558 
โดยการสอบถามนักศึกษา พบว่า หลักสูตรมีการ
แจ้งข้อมูลที่ทางคณะส าเนารายละเอียดให้ และ
แชร์ข้อมูลที่คณะประชาสัมพันธ์ไว้ลง Fackbook 
หลักสูตร ส่งผลให้นักศึกษาทราบข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์มากขึ้น 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

4. การแจ้ งข้อมูลข่ าวสารที่ ได้ รั บจาก
หน่วยงานทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่าน
ทางสโมสรนักศึกษาคณะประเมินภายหลังสิ้น
ภาคเรียนที่ 1/2558 โดยการสอบถามนักศึกษา   
พบว่า นักศึกษาได้รับข้อมูลรวดเร็วเนื่องจาก
สโมสรนักศึกษามีกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง (มส. 1.5-2-4 และมส. 1.5-2-5)  
นอกเหนือจากการให้ข้อมูลข้างต้นนักศึกษายัง
สามารถขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาเ พ่ิมเติม โดยสอบถามยัง  ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาคณะ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านงาน
กิจการนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 
     5. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ประเมิน 
โดยการท าแบบสอบถามภายหลังการจัดกิจกรรม 
พบว่า นักศึกษาทราบถึงวิธีการเตรียมตัวในการ
สมัครงาน ทราบข้อมูลแหล่งงานตามสายอาชีพ 
การเขียนประวัติส่ วนตั ว เ พ่ือสมัครงานทั้ ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  เทคนิคการสอบ
สั มภาษณ์  รวมถึ งการจั ด วา งท่ าทางและ
บุคลิกภาพในการสมัครงาน 
     แต่นักศึกษามีข้อเสนอแนะว่าในการจัด
กิจกรรมครั้งต่อไป อยากให้สอนเกี่ยวกับเทคนิค
การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ/ การ
แต่งหน้า 
       นอกจากนี้ภายหลังสิ้นภาคการศึกษา 2558 
คณะประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การบริการนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการให้บริการโดยมีผลการประเมินเฉลี่ย
รวม เท่ากับ 4.00 พอใจมาก ซึ่งสามารถแยกเป็น
ข้อ ดังนี้ 
    1. การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.21  
    2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
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เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92  
    3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.87 (มส. 1.5-4-1และมส. 1.5-4-
2) 

 5 น าผลการประเมินจากข้อ 4  
มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่าย
กิจการนักศึกษา น าผลการประเมินมาประชุม 
เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการให้บริการ ดังนี้ 
    1.การปรับปรุงในภาคเรียนที่ 2/2558  
      1. การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
          ด้านวิชาการ 
           1.1 การเรียน  
                ในรายที่เสี่ยงต่อการพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาเพราะผลการเรียนไม่ถึง โปรแกรม
วิชาควรให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละหมู่ เรียน
ด าเนินการ ดังนี้ 
               -  สืบค้นข้อมูลผลการวิ เคราะห์
ศักยภาพผู้ เรียนในเว็บไซด์ของส านักส่งเสริม
วิชาการซึ่งจะสรุปผลการเรียนของนักศึกษาก่อน
เริ่มเรียน ในภาคเรียนที่ 2  
               - เรียกนักศึกษาพบเป็นระยะเพ่ือ
สอบถาม 
                - แนะน าให้รวมกลุ่มนักศึกษาที่ยัง
ไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนและขอความอนุเคราะห์
ให้อาจารย์ประจ าวิชาช่วยติวสรุป 
          1.2 ทุนการศึกษา 
                ในรายที่เสี่ยงต่อการพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาเพราะไม่มีทุนทรัพย์ โปรแกรมวิชา
ควรติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และแนะน าให้
นักศึกษาท าบันทึกขอความอนุเคราะห์ขยาย
ระยะเวลาช าระค่าลงทะเบียน รวมถึงติดตามข่าว
ทุนการศึกษาจากกองพัฒนานักศึกษาและ
ประสานขอทุนเป็นกรณีพิเศษ 

มส. 1.5-5-1รายงานการ
ประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 
2/2558 วันที่ 25 ธันวาคม 
2558 
มส. 1.5-5-2 รายงานการ
ประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 
3/2558 วันที่ 8 สิงหาคม 
2559  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

      2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
อินเตอร์เน็ตผ่านทาง Facebook มากกว่าการติด
บอร์ ดประชาสั ม พันธ์  ดั งนั้ นควร เน้ นการ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ควบคู่ไปกับการ
แจ้งรายละเอียดโดยตรงไปที่โปรแกรมวิชา 
   2.การปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 
     ภายหลังจากสิ้นภาคเรียนที่ 2 คณะน าผล
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
บริการนักศึกษามาพิจารณาโดยหยิบประเด็นที่
น้อยที่สุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษาซึ่ งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 มา
ปรับปรุงเป็นเรื่องแรก โดยที่ประชุมเห็นว่า คณะ
ควรเพ่ิมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา เช่นสอน
เ กี่ ย ว กั บ เ ท ค นิ ค ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ง า น เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ/ การแต่งหน้า 
    นอกจากนี้ความเสริมความรู้แก่นักศึกษาเพ่ือ
ใช้สอบเข้ารับการ เช่น จัดโครงการติวสอบ       
ภาค ก. เพราะคณะมีบุคลากรที่มีความรู้ในด้าน
ดังกล่าวอยู่แล้ว และควรวางแผนช่วงเวลาการจัด
กิจกรรมให้มีความเหมาะสม โดยประสานกับ
สมาคมศิษย์เก่าในการประชาสัมพันธ์ และคิด
รูปแบบกิจกรรม 

 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการให้
ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า ดังต่อไปนี้ 
     1. ด้านการให้ข้อมูล มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า เช่น  
        1.1 ข้อมูลการรับสมัครงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน  
        1.2 ข่าวการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ     
        1.3 ข่าวทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญา
โท ผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook คณะ  

มส. 1.5-6-1 เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์        

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

มส. 1.5-6-2 ภาพถ่ายหน้า 
Facebook คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์(เอกสาร
เดียวกับ มส. 1.5-2-2) 
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       ซึ่งข้อมูลข้างต้นนอกจากจะปรากฏทางทาง
เว็บไซต์ คณะแล้วยังสามารถเชื่อมต่อไปยัง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา
เพ่ือดูข่าวสารเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแหล่งงานจาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ได้ด้วย (มส. 1.5-6-1 และ มส. 
1.5-6-2) 
    2. ด้านความรู้ที่เป็นประโยชน์  
       มีการจัดโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการ
และวิชาชีพ ที่ให้ศิษย์เก่าที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เช่น 
โครงการแข่งขันว่าความศาลจ าลอง โครงการ
อบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายค้ าประกัน 
จ านอง โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “ความ
เหลื่อมล้ า ความยากจน บนความท้าทายของ
สวัสดิการสังคม”  
     นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์
กับศิษย์เก่าซึ่งด าเนินงานโดยสมาคมศิษย์เก่า
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งบุคลากร
ของคณะเป็นกรรมการร่วมอยู่ด้วย(มส.1.5-6-3) 

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

 
การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก 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   
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีการ
คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนและมีกรก ากับติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
 
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 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนและการ
จัดกิจกรรม 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
กระบวนการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับ
สโมสรนักศึกษาจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 
     1.จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษาโดยให้สโมสรนักศึกษาเข้าร่วมประชุม 
เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาทีส่อดคล้องตามเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
        1 . 1คุณลั กษณะบัณฑิ ตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ได้แก่  
        (1) คุณธรรม จริยธรรม 
        (2) ความรู้ 
        (3) ทักษะทางปัญญา 
        (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
        (5) ทักษะวิ เคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         1.2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  “มี
ความรู้คู่คุณธรรม  พร้อมน าสังคม นิยมความ
เป็นไทย  ใส่ใจวิถีโลก”  
        1.3 เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 

มส.1.6-1-1 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ 
032/2558เรื่อง 
คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558  

มส.1.6-1-2 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ 
016/2558เรื่อง แต่งตั้ง
สโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2558  

มส.1.6-1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้ง
ที่ 1/2558 วันที่ 20 
สิงหาคม 2559 

มส.1.6-1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 
2/2558 วันที่ 4 
กันยายน 2558  
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     2. ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของ
แผนพัฒนานักศึกษา 2559 จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
ดังต่อไปนี้  
        1. จ านวนหลักสูตรที่มีกิจกรรมความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ได้ลง
นามความร่วมมือแล้ว 
        2. ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่นักศึกษา 
        3. ผลการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตของ
คณะ 
        4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ 
         5. ระดับความส าเร็จของระบบบริการ
และการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและศิษย์เก่า 
    3. น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจาณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 
2/2558 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558  
    4. ในการน าไปสู่การปฏิบัติรองคณบดีฯ 
จัดท าค าของบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
    5. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ส โมสรนั กศึ กษาร่ วมจั ดกิ จกรรม พัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนานักศึกษาที่
วางไว้ (มส.1.6-1-1 ถึง มส.1.6-1-5) 

มส.1.6-1-4 แผนปฏิบัติงาน/
โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

มส.1.6-1-5 แผนพัฒนา
นักศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

 2 ในแผนการจัดการกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 

      ตามแผนพัฒนานั กศึ กษา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการก าหนดให้มี
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บันฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และ
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตของคณะซึ่ง 
ในปีการศึกษา 2558 คณะแบ่งการด าเนินการ
เป็น 2 ส่วน  ได้แก่  

มส.1.6-2-1 รายงานสรุป
โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ปีการศึกษา
2558 

 มส.1.6-2-2 รายงานสรุป
โครงการอยู่อย่างสุขใจใต้
ร่มพิกุล 
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(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 (5) ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะทางวิชาการของแต่ละโปรแกรม
วิชา 
      2.จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
5 ด้าน
ตาม

เกณฑ์ 
สกอ. 

มาตรฐานการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ 
1 2 3 4 5 

ปฐมนิเทศ
นักศึกษา
คณะ ฯ 

คุณธรรม
จริยธรรม
/วิชาการ 

     

อยู่อย่างสุข
ใจใต้ร่ม
พิกุล 

คุณธรรม
จริยธรรม 

     

ไหว้คร ู ศิลปะ
และ
วัฒนธรร
ม 

     

ชุมนุม กิจกรรม
บ าเพ็ญ
ประโยชน ์

     

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
“การ
พัฒนา
ศักยภาพ
ของบัณฑิต 
เพื่อเตรียม
ความ
พร้อมก่อน
ท างาน 

วิชาการ      

กีฬาสี
ระหว่าง
คณะ 

ด้านกีฬา
ส่งเสริม
สุขภาพ 

     

    นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
หลักสูตรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติและคุณลักษณะบัณฑิตของ
หลักสูตรด้วย (มส.1.6-2-1 ถึง 1.6-2-7) 

มส.1.6-2-3 รายงานสรุป
โครงการไหว้ครูคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2558 

มส.1.6-2-4 รายงานสรุป
กิจกรรมชุมนุม 

มส .1.6-2-5 ร าย ง านสรุ ป
โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
ศักยภาพของบัณฑิต เพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อน
ท างาน 

มส . 1.6-2-6 ร ายละ เ อี ย ด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี
ระหว่างคณะ 

ม ส . 1.6-2-7 ต า ร า ง ส รุ ป
กิ จ ก ร ร ม ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติและคุณลักษณะ
บัณฑิตของหลักสูตร 

 

 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 
 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัด
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 มส.1.6-3-1 รายงานสรุป
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
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      1. ร่วมกับส านักประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยและกองพัฒนานักศึกษา จัด
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา
โดยกระบวนการจัดการความรู้   (QA.KM) 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้
นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน (มส.1.6-3-1) 
        2 นักศึกษาน าเอาความรู้ที่ ได้รับมา
ข้างต้น จัดกิจกรรมเปิดโลกชุมนุม ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ ให้นักศึกษาแต่ละ
หลักสูตรได้น าเสนอกิจกรรมชุมนุมของตนเอง 
หาสมาชิก วางแผนการด าเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของชุมนุม  ด า เนินกิจกรรม 
ประเมินผลภายหลังจัดกิจกรรมเพ่ือน าเอาผลที่
ได้มาปรับปรุงการด าเนินการของชุมนุมตนเอง
ในครั้งต่อไป ซึ่งกิจกรรมชุมนุมนั้นเป็นกิจกรรม
บังคับของคณะที่นักศึกษาทุกคนต้องเข้าไปมี
ส่วนร่วม (มส.1.6-3-2) 
      นอกจากนี้คณะยังได้สอดแทรกความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินกิจกรรม
ระหว่างเรียน ในคราที่คณะจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศอีกด้วย 

มหาวิทยาลัยให้กับ
นักศึกษาโดย
กระบวนการจัดการ
ความรู้  (QA.KM) 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

มส.1.6-3-2 รายงานสรุป
กิจกรรมชุมนุม (เอกสาร
เดียวกับ มส.1.6-2-4) 

มส .1.6-2-3 รายงานสรุ ป
โครงการรายงานสรุป
โ ค ร ง ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ปีการศึกษา
2558 (เอกสารเดียวกับ 
มส.1.6-2-1) 

 

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

    ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมผู้รับผิดชอบได้
ด า เนินการประเมินผลความส า เร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
     1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะ ฯมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ได้รับทราบกฎ ระเบียบ
การปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และนักศึกษา
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ภายหลังจัดกิจกรรม พบว่า นักศึกษาได้รับ
ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับคณะ ความ
ชัดเจนเรื่อง ระเบียบข้อบังคับ รับรู้ในระบบ

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

มส.1.6-2-2 รายงานสรุป
โครงการอยู่อย่างสุขใจ   
ใต้ร่มพิกุล 

มส.1.6-2-3 รายงานสรุป
โครงการไหว้ครูคณะ
มนุษยศาสตร์และ

HU
SO



78 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

การเรียนการสอน และรู้จักบุคลากรและ
สถานที ่ ต่าง ๆ  
       มี ข้ อ เ สนอแนะว่ า  อยาก ให้ คณะ มี
กิ จ ก ร รมสั นทนากา รหลายๆ  ปร ะ เภท
สอดแทรกในกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย  
     2. โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา 
ได้มีการไหว้ครูตามแบบแผนประเพณีไทย 
ก่อนรับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครู  ให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงและ
อนุ รักษ์ศิ ลปวัฒนธรรมไทย  ภายหลั งจั ด
กิจกรรม พบว่า 
ท าให้นักศึกษาได้ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ 
และแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ได้สืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดี และแสดงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดท าพานไหว้ครู 
    มีข้อเสนอแนะว่าควรมีกิจกรรมเช่นนี้แต่
ควรเปลี่ยนสถานที่การจัดกิจกรรมเพราะพ้ืนที่
บนเวทีแคบไป 
   3. กิจกรรมชุมนุม มีวัตถุประสงค์นักศึกษา
ได้มีการเรียนรู้ตามกระบวนการ PDCA ในการ
ด าเนินโครงการ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
และ ปรับตัวในการท างานร่วมกันได้ ภายหลัง
จัดกิจกรรม พบว่า นักศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดท าโครงการ รู้จักปรับตัวในการ
ท างานร่วมกันได้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได ้
    มีข้อเสนอแนะอยากให้เพ่ิมเวลาในการจัด
กิจกรรมควรเพ่ิมรูปแบบในการหางบประมาณ
ของนักศึกษาแต่ละชุมนุม 
   4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาศักยภาพของบัณฑิต เพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนท างาน มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือให้
นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางในการใช้ชีวิต การ
เตรี ยมตั ว เข้ าสู่ สั งคมการท างานก่อนจบ
การศึกษา และเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่ง
งานแก่นักศึกษา ภายหลังจัดกิจกรรม พบว่า

สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2558 

มส.1.6-2-4 รายงานสรุป
กิจกรรมชุมนุม 

มส .1.6-2-5 รายงานสรุ ป
โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
ศักยภาพของบัณฑิต เพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อน
ท างาน 

ม ส . 1.6-2-6ร า ย ล ะ เ อี ย ด
กิจกรรมการแข่ งขั น    
กีฬาสีระหว่างคณะ 
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นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางในการใช้ชีวิต การ
เตรียมตัวเข้าสู่สังคมการท างาน บุคลิกภาพ 
ทราบถึงวิธีการเตรียมตัวในการสมัครงาน การ
เขียนประวัติส่วนตัวเพ่ือสมัครงานทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
   มีข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
อยากให้สอนเกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์งาน
เป็นภาษาอังกฤษ/ การแต่งหน้า 
     5 .  กิ จ ก ร รม กี ฬ าสี ร ะห ว่ า ง คณ ะ  มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือนักศึกษาได้มีการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ PDCA รู้รักสามัคคี และปรับตัว
ในการท างานร่วมกันได้ ภายหลังจัดกิจกรรม 
พบว่า นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการการ
ด าเนินโครงการ ปรับตัวในการท างานร่วมกัน
ไดแ้ละแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
    มีข้อเสนอแนะอยากให้มหาวิทยาลัยจัด
กิจกรรมในเทอม 1 และให้หลายๆชั้นปีเข้าร่วม
ด้วย 

1.    คณะได้น าผลการจั ดกิ จกรรมและขอ
เสนอแนะเข้าประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษาเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการครั้งต่อไป 
ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรน าเอาข้อเสนอแนะของ
ทุกโครงการมาหาแนวทางแก้ไข เช่น สถานที่
ไม่เพียงพอ ให้ประสานงานจองสถานที่จัด
กิจกรรมล่วงหน้า  กิจกรรมปฐมนิเทศ ควรมี
กิจกรรมนันทนาการเพ่ือสร้างความกันเองและ
ความสนุกสนานโดยให้สโมสรนักศึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

2.  (มส.1.6-4-1) 

 5 ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาการศึกษา 

     คณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
พบว่า ในรอบปีการศึกษา 2558 คณะมีตัวชี้วัด
ที่ต้องด าเนินการทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ซึ่งคณะได้
ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

มส.1.6-5-1 รายงานการ
ประเมินผลแผนพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

มส.1.6-5-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวนหลกัสูตรที่มี
กิจกรรมความ
ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศที่ได้ลง
นามความร่วมมอื
แล้ว 

2  
หลักสูตร 

   - 
 

 

ระดับความส าเร็จ
ของการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่
นักศึกษา 

3 ข้อ 7 ข้อ  

ผลการพัฒนา
นักศึกษาตามอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและ
คุณลักษณะบัณฑิต
ของคณะ 

3 ข้อ 5 ข้อ  

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
บูรณาการการเรียน
การสอนกับการวจิัย 
การบริการวิชาการ 

3 ข้อ 3 ข้อ  

ระดับความส าเร็จ
ของระบบบริการ
และการดูแล
ช่วยเหลือนกัศึกษา
และศิษย์เก่า 

3-4 ข้อ 6 ข้อ  

         
     ทั้งนี้ ตัวชี้วัดจ านวนหลักสูตรที่มีกิจกรรม
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่
ได้ลงนามความร่วมมือแล้ว คณะจะด าเนินการ
จัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาในเมือง
คุนหมิง ประเทศจีน ในเดือนกันยายน 2559 
ซึ่งอยู่ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
     คณะน า เสนอรายงานผลแผนพัฒนา
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้ง
ที่ ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันจันทร์  25  
กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  (มส.1.6-5-1) 

6/2559 วันที่ 25 
กรกฎาคม 2559  
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 6 น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

  จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา โดยน าผลการประเมินผลการ
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
ผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามาร่วมกัน
พิจารณาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการจัด
กิจกรรม 

 โ ด ย ที่ ป ร ะ ชุ ม เ ห็ น ว่ า แ ม้ ค ณ ะ จ ะ
ด าเนินการบรรลุในทุกตัวบ่งชี้ แต่เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นควร
ด าเนินการดังนี้ 

1. ปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ .  2560  ให้สอดรั บกับ
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของคณะ จากเดิม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

พัฒนาการจัด
การศึกษา
ก้าวไกลสู่
อาเซียน 

1 บัณฑิตมี
คุณภาพ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
เป็นที่
ยอมรับใน
ระดับชาติ 

1 1 สร้างความ
แข็งแกร่งทาง
วิชาการและ
คุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืนให้แก่
นักศึกษาตาม 
อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
เพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้ 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 จ านวน
หลักสูตรที่มี
กิจกรรมความ
ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศที่ได้ลง
นามความร่วมมือ
แล้ว 
1.1.2 ผลการพัฒนา
นักศึกษาตาม  
อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและ
คุณลักษณะบัณฑิต
ของคณะ 
1.1.3 ระดับ
ความส าเร็จของการ
เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่
นักศึกษา 

  1.2 ส่งเสริมการ
เรียนการสอนที่
บูรณาการกับ
การวิจัย การ
บริการวิชาการ 
หรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

1.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ
บูรณาการการ
เรียนการสอนกับ
การวิจัย การ
บริการวิชาการ 
หรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2. คณะมี
ระบบ
บริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภา

2.1 ปรับปรุง
ระบบบริการ
และการดูแล
ช่วยเหลือ

ระดับความส าเร็จ
ของระบบบริการ
และการดูแล
ช่วยเหลือ

มส.1.6-6-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3 
/2558 วันที่ 8 สิงหาคม 
2559 

มส.1.6-6-2 แผนพัฒนา
นักศึกษาประจ าปี
งบประมาณ 2560  

มส.1.6-6-3 โครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
พเพื่อเพิ่ม
คุณภาพ
ผลผลิตและ
บริการ 

นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 

นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 

 
เป็น 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ตัวชี้วัด 

พัฒนาการจัด
การศึกษาก้าว
ไกลสู่อาเซียน 

1. บัณฑิตมี
คุณภาพ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
เป็นที่
ยอมรับใน
ระดับชาติ 
กลยุทธ์ที่  
กลยุทธ์ที่  
 

1.1 สร้างความ
แข็งแกร่งทาง
วิชาการและ
คุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืนให้แก่
นักศึกษาตามอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
เพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้ 
 

1.1.1 จ านวน
หลักสูตรที่มี
กิจกรรมความ
ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศที่ได้
ลงนามความ
ร่วมมือแล้ว 
1.1.2 ผลการ
พัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณ์
ของ
มหาวิทยาลัย
และคุณลักษณะ
บัณฑิตของคณะ 
1.1.3 ระดับ
ความส าเร็จของ
การเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการ
ให้แก่นักศึกษา 

2. คณะมี
ความ
ร่วมมือทาง
วิชาการกับ
ชุมชน/
ท้องถ่ินใน
การบูรณา
การการ
จัดการเรียน
การสอน 

2.1 สร้าง
เครือข่ายในการ
จัดการเรียนการ
สอนกับชุมชน/
ท้องถ่ิน/องค์กร
ทั้งภาครัฐและ
เอกชนใน
ลักษณะบูรณา
การพันธกิจ 

2.1.1ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ
บูรณาการการ
เรียนการสอน
กับการวิจัย การ
บริการวิชาการ 
หรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2.1.2 จ านวน
รายวิชาที่
จัดการเรียนการ
สอนโดยบูรณา
การตามพันธกิจ    
คณะร่วมกับ
ชุมชน/ท้องถ่ิน/
องค์กรภาครัฐ
และเอกชน 

 3. คณะมี
ระบบ
บริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภา
พเพื่อเพิ่ม
คุณภาพ
ผลผลิตและ
บริการ 

3.1 ปรับปรุง
ระบบสวสัดิการ
การดูแล
ช่วยเหลือ
นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 
 

3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
ระบบบริการ
และการดูแล
ช่วยเหลือ
นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 

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

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

… 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 
 คณะมีแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์และ เสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และด าเนินการจัดกิจกรรมครบทุกด้าน 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
 

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

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

     คณะมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
บริหารงานวิจัย เพ่ือสนับสนุนและพัฒนา
งานวิจัยของบุคลากร และในปีการศึกษา 
2558 คณะได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานวิจัยของคณะฯ ขึ้น เชื่อมต่อ
กับ URL ของคณะและมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ 
http://huso.kpru.ac.th/webhuman/ 
ลิงค์ท่ีงานด้านวิจัย http://lis.kpru.ac.th/e-
research/  (มส. 2.1-1-1) โดยมีข้อมูล
ประกอบด้วย  

         

1. รายงานวิจัยของบุคลากรและ
นักวิจัยในคณะฯ 

2. โครงการวิจัยปีงบประมาณต่างๆ 
3. ระเบียบ/ ประกาศ แนวปฏิบัติว่า

ด้วยการขอทุนอุดหนุนวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ เอกสาร ต ารา 

4. ฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย 
5. คู่มือนักวิจัย/ จรรยาบรรณนักวิจัย 

มส. 2.1-1-1 หน้าฐานข้อมูล 
ด้านวิจัย เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ  

มส. 2.1-1-2 หน้าเว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มส. 2.1-1-3 หน้าเว็บไซต์
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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6. สืบค้นข้อมูลวิจัย 
     สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ระบบบริหารงานวิจัยมี
ความคล่องตัวยิ่ งขึ้น และสะดวกต่อการ
เข้าถึงข้อมูลส าหรับนักวิจัย หรือบุคลากรที่
ต้องการขอทุนอุดหนุนวิจัย โดยสามารถเข้า
มาดาวน์โหลดเอกสาร สืบค้นงานวิจัยของ
บุคลากรในคณะฯ ศึกษาแนวปฏิบัติในการ
เสนอโครงการวิจัย ขอทุนอุดหนุน หรือ
เอกสารสัญ ญ ารับทุน  รวมถึ งสืบข้อมู ล 
ฐานข้อมูลด้านการตีพิมพ์ เชื่อมต่อเว็บไซต์
วารสารพิกุล เว็บไซต์ TCI วช. สกอ. เป็นต้น  

          นอกจากนี้ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบภารกิจ
ด้ านการวิจั ยของคณ ะได้น าข้อมู ลจาก
สารสนเทศดังกล่าว มาวางแผนในการพัฒนา
บุ คลากรด้ านการวิ จั ย  เช่ น  งาน ระบบ
ส ารส น เท ศ พ บ ว่ า  มี  4 ส าข าวิ ข าที่ มี
ผลงานวิจัยน้อย คณะจึงมีการจัดกิจกรรม 
KM ส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่เป็นต้น 

              นอกจากนี้  คณะฯ ยังใช้ระบบ
สารสนเทศเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสืบค้นข้อมูลอ่ืนเพ่ิมเติม อาทิ การเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ืองบสนับสนุนการท าวิจัย 
การศึกษาระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการขอ
ทุนงบประมาณประจ าปี  กิจกรรมการจัด
อบรม เสนอโครงร่างวิจัย การสัมมนา และ
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย และ
กิจกรรมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยฯ
http://research.kpru.ac.th/ ประกอบด้วย
ข้อมูลประชาสัมพันธ์แหล่งทุน  วารสาร
งานวิจัย  เช่น วารสารสักทอง และวารสาร
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พิกุลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
www.huso.kpru.ac.th (มส. 2.1-1-2)     

      รวมถึงเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (มส. 2.1-1-3) 

      

http://arit.kpru.ac.th/arit/index.php 

 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
  -ห้องปฏิบัติการหรือห้อง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
  -ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์
  -สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
  -กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม

     ในปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มีสิ่งสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ ใน 4 ประเด็น
ดังนี้ 
     1. มีห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ศูนย์ 
ส าหรับเป็นแหล่งปฏิบัติงานวิจัย อ านวย
ความสะดวกด้านความปลอดภัยในงานวิจัย 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสัญญาณ
เชื่อมต่ออินเตอร์เนตความไวสูง และมี
ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
     1.1) ห้องวิจัยทางสังคมศาสตร์  
     1.2) ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (GIS) และศูนย์ภูมิสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
  1.3) ศูนยค์อมพิวเตอร์  
  1.4) ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
2. คณะมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลส าหรับ
สนับสนุนการวิจัยและสืบค้นข้อมูล
ประกอบด้วย 

มส. 2.1-2-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงานคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ประจ าปี
การศึกษา 2558  

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

มส. 2.1-2-3 หน้าเว็บไซต์คณะ 
มส. 2.1-2-4 โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(พัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนการท าวิจัย การ
บริหารงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 
และผลงานวิชาการอ่ืนๆ) 

มส. 2.1-2-5  
-ภาพห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์ฯการเรียนรู้ต่างๆ 
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งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor) 

      2.1) ห้องสมุดคณะและห้องสมุด
กฎหมาย ภายในมีมุมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
(English corner) ส าหรับให้บริการ 
หนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ และวารสาร ซีดี 
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และเป็น
ห้องท างานวิจัยได้  
 

 3. สิ่งสนับสนุนการผลิตงานสร้างสรรค์ 
และห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย 

1) ห้องปฏิบัติการดนตรี จ านวน 1 ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ จ านวน 1 

ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์และซิลค์

สกรีน จ านวน 1 ห้อง 
4) ห้องจัดแสดงนิทรรศการผลงานเชิง

สร้างสรรค ์และจัดแสดงสินค้าและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 ห้อง  

        คณะได้จัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบของ
การประชุม เสวนา หรือนิทรรศการ โดยมี
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ระดับ  ศาสตราจารย์ เป็ น
อาคันตุกะ หรือเป็นวิทยากรพิเศษ ดังนี้  
      1 . ก ารสั ม ม น าท างวิ ช าก าร  โด ย
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ในโครงการ 
“ความยากจน ความเหลื่อมล้ า บนความท้า
ทายของสวัสดิ การสั งคม ” ในวันที่  29 
มกราคม  2559  โดย ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ภ า ย ใน แ ล ะ ภ า ย น อ ก 
ประกอบด้วย  

- - ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์  
- - นพ.พลเดช ปิ่นประทีป 
- - ผศ.สุชิน รอดก าเหนิด 
- - ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล 
- - ดร.วิทยา คามุณี 
 
 
 

- ภาพประกอบโครงการ
นิทรรศการ 
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2. การจัดนิทรรศการ โดยโปรแกรมวิชา
พัฒนาสังคม และโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
ในหัวข้อ “ความรุนแรงในครอบครัว” 
วันที่ “24-27 ธันวาคม 2558”  
3 . กิ จ ก ร รม เส ว น า  ข อ ง โป รแ ก รม
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในหัวข้อ “จีน ญี่ปุ่น 
อินเดีย รู้จักมหาอ านาจแห่งเอเชียผ่านการ
เดินทาง” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ 
ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
4. โครงการนิทรรศการศิลปกรรม เทิดไท้ 
88 พรรษา กษัตริย์นักพัฒนา โปรแกรม
วิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ วันที่  
28-29 มกราคม 2559  
(มส. 2.1-2-5)  

 3. 
 

 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
จัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ให้กับนักวิจัยของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 
2559 จ านวนเงินทั้ งสิ้น 29,909.94 บาท 
ประกอบด้วย 2 แหล่งทุน ดังนี้ 
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2559 
จ านวน เงิน  1 ,513 ,750 บาท จ านวน     
12 ทุน ประกอบด้วย 
        1.1 อ.สุภาสพงษ์ รู้ท านองและคณะ 

         เป็นเงิน  498,750 บาท 
        1.2 ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน  
             เป็นเงิน  200,000 บาท 
        1.3 อ.ปนัดดา พาณิชยพันธุ์และคณะ 

    เป็นเงิน 200,000 บาท 
        1.4 อ.โอกามา จ่าแกะและคณะ       
             เป็นเงิน 150,000 บาท 
        1.5 ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ เป็นเงิน
   40,000 บาท 
        1.6 ดร.พิษณุ บุญนิยมและคณะ  
            เป็นเงิน 20,000 บาท 
        1.7 ดร.พิษณุ บุญนิยมและคณะ    

มส. 2.1-3-1 โครงการ 
ทุนอุดหนุนบุคลากรผลิต
ผลงานวิจัย นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการอ่ืน ๆ ประจ าปี
งบประมาณ 2559  

มส. 2.1-3-2 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการในลักษณะอ่ืน  

มส. 2.1-3-3  การส่งข้อเสนอ
วิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
งานวิจัย นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์                        
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

มส. 2.1-3-4 บันทึกความแจ้ง
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             เป็นเงิน 50,000 บาท 
        1.8 อ. ตรรกพร  สุขเกษม และคณะ       
             เป็นเงิน 50,000 บาท 
        1.9 อ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ และคณะ 
              เป็นเงิน 50,000 บาท 
        1.10 ดร.วิทยา คามุณี และคณะ 

    เป็นเงิน 150,000 บาท 
1.11 อ.อิสสราพร อ่อนบุญ และคณะ 

              เป็นเงิน 80,000 บาท 
   2.งบประมาณภายนอก ได้แก่ทุนสกอ. 
จ านวน 1 ทุน และทุนวช. จ านวน 1 ทุน 
ป ระกอบ ด้ ว ย เป็ น เงิน  780 ,0 00  บ าท 
ประกอบด้วย 

2.1 อ.พีรฎา  ทองประเสริฐ เป็นเงิน 
180,000 บาท 
2.2 ดร.พิษณุ   บุญนิยม  เป็น เงิน 

600,000 บาท 
3. งบ บก.ศ. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
จ านวนเงิน 114,000 บาท 

3.1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิสสราพร    
อ่อนบุญ เป็นเงิน 20,000 บาท 

3.2 อาจารย์ภูริณัฐร์  โชติวรรณ  
เป็นเงิน 18,000 บาท 

3.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  
วงศ์ค าจันทร์                   
เป็นเงิน 25,000 บาท 

3.4 อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา    
เป็นเงิน 18,000  บาท 

3.5 อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม   
เป็นเงิน 33,000 บาท 

ขยายเวลาส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

มส. 2.1-3-5 โครงการ
ทุนอุดหนุนบุคลากรผลิต
ผลงานวิจัย นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการอ่ืน ๆประจ าปี
งบประมาณ 2559 

มส. 2.1-3-6 ประกาศรายชื่อผู้
ได้รับทุนอุดหนุนท างาน
วิจัย  งานสร้างสรรค์  และ
ผลงานวิชาการอ่ืน ๆ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2559 

มส. 2.1-3-7 ผลการพิจารณา
ทุนอุดหนุนสนับสนุนการ
ท าวิจัยจาก สกอ. ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

มส. 2.1-3-8 ประกาศ
ทุนอุดหนุนวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ประจ าปี
งบประมาณ 2559         

 มส. 2.1-3-9  ตารางรายชื่อ
คณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติ
ทุนอุดหนุนวิจัย จาก
งบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

    ส าหรับเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการ การ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ 
คณะฯ มีโครงการงบประมาณสนับสนุนรายการ
ดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง  โดยในปีการศึกษา 2559 
คณะฯ ได้ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ค ณ ะ ฯ  ได้ จั ด ท า ค า โ ค ร ง ก า ร
งบประมาณส าหรับเป็นงบประมาณสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

2. คณ ะฯ  ได้ จั ดท าระ เบี ยบว่ าด้ วย
หลักเกณฑ์วิธีการในการจัดสรรเงินสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ น า น า ช า ติ ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2559 และได้มีการปรับปรุง
ระเบียบฯ ขึ้น ในปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนวิจัยประจ าปีงบประมาณ 
2558-2559 ของคณะฯ และสอดคล้องกับ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพด้านการเผยแพร่
ผลงานวิชาการของ สกอ. 
     3. คณะได้จัดท าประกาศรับข้อเสนอเพ่ือ
ขอรับทุน อุดหนุนประเภทต่างๆ แจ้งแก่
คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะทราบ 
         ส าหรับโครงการงบประมาณส าหรับเป็น
เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ  2559 เป็ น เงิ นทั้ งสิ้ น  บ าท
ประกอบด้วย 
       3.1 ทุน อุดหนุนผลงานที่ ได้ รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัย/นวัตกรรม /งาน
สร้ างสรรค์ /บทความวิชาการ/ การจด
สิทธิบั ตรหรืออนุสิทธิบัตรงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม จ านวน 13,000 บาท 
โดยแยกออกเป็น  

มส. 2.1-4-1 โครงการ
ทุนอุดหนุนผลงานที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ 
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม /
งานสร้างสรรค์/บทความ
วิชาการ/ การจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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1) ทุนอุดหนุนผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือได้รับการจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
2) ทุนอุดหนุนการน าเสนอผลงาน
ในเวทีระดับชาติ 
 3) ทุนอุดหนุนการน าเสนอผลงาน
ในเวทีระดับนานาชาติ 

       ทั้ งนี้  คณ าจ ารย์ ที่ ต้ อ งก ารขอ งบ
สนับสนุนการเดินทาง ค่าลงทะเบียน ส าหรับ
ก า รน า เส น อ ผ ล งา น  ส า ม า รถ ข อ รั บ
งบประมาณเพ่ิมเติมได้จากงบพัฒนาบุคลากร
ของคณะฯ หรืองบประมาณสนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  
       3.2 ทุนอุดหนุนการเขียนและตรวจ
บทความวิชาการของคณะ (วารสารพิกุล) 
จ านวน 51,000 บาท ประกอบด้วย 
          1) ทุนสนับสนุนบุคลากรในคณะฯ
ส าหรับการเขียนบทความ เรื่องละ 1,000 
บาท  
          2) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
บทความ เรื่องละ 51,000 บาท  
          3) ค่าตรวจบทคัดย่อ เรื่องละ 400    

4. เมื่อคณะฯ ได้ประกาศเกณฑ์การ
ขอรับทุนอุดหนุนดังกล่าวแล้ว ผู้ขอรับทุน
สามารถขอรับทุนอุดหนุนได้ โดยด าเนินการ 
ดังนี้ผู้ขอรับทุนอุดหนุนรับทราบระเบียบและ
เกณฑ์การขอทุนที่ออกโดยคณะฯ  

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

5. คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูล
ส าหรับการเผยแพร่ฯ และตีพิมพ์รวมถึงการ

HU
SO



92 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
 

ประชุมวิชาการนานาชาติ อย่างสม่ าเสมอ 
โดยคณะฯ ได้ด าเนินการดังนี้ 

-  ท าบันทึกข้อความแจ้ งประธาน
โปรแกรมวิชา ในกรณีเป็นหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

-  คณะฯ ท าหนังสือเวียนแจ้งประธาน
โปรแกรมวิชา ในกรณีเป็นหน่วยงานภายนอก 

-  คณ ะฯ ประชาสั ม พันธ์ข่ าวสาร 
เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บไซต์ 
และFacebook ของคณะฯ ให้คณาจารย์
ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

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

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ
และก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

ในปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ได้ด าเนินโครงการเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย 
ตลอดจนสร้างแรงจูงใจเพ่ือเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจ และสนับสนุนอาจารย์ในการพัฒนา
งานวิจัย ดังนี้ 

1. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
จัดเตรียมกิจกรรม/โครงการ หรือ
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน
การวิจัย หรือการเขียนบทความวิจัย โดยในปี
การศึกษา 2558 คณะฯ ได้จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงเรื่อง ผลงานการตีพิมพ์บทความ
วิชาการ/วิจัยของคณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีน้อย (มส. 
2.1-5-1)   

 

มส. 2.1-5-1  แบบสรุปผลการ
ด าเนินงานจากการบริหาร
ความเสี่ยงรอบสิ้นสุด 30 
กันยายน 2559  (รอบ 12 
เดือน) ปีงบประมาณ 2559 
มส. 2.1-5-2  
    – ภาพถ่ายการประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
วิจัย  

    - สรุปองค์ความรู้ด้านวิจัย 
(KM วิจัย 2559)   

มส. 2.1-5-3 Facebook คณะ 
มส. 2.1-5-4  
  - ประกาศแนวปฏิบัติ 
  - รายชื่อบุคลากรที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนในการตีพิมพ์ 
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2. โครงการการจัดการความรู้ด้านการ
วิจัย (Research Knowledge 
management, KM) เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนางานวิจัยของบุคลากร โดยในปี
การศึกษา 2558 คณะฯ ได้มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ เรื่อง “การส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ 
ต่อยอดการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน
การสอน” เพ่ือผลักดันให้เกิดนักวิจัยหน้าใหม่
ที่มาจากโปรแกรมวิชาที่ผลงานวิจัยน้อย และ
มีบุคลากรบรรจุใหม่ที่ยังไม่มีผลงานวิจัย โดย
มีกระบวนการ ดังนี้ 

2.1) จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยเพื่อประชุมหารือเพ่ือพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารงานวิจัย การบริหาร
ความเสี่ยง และการจัดการความรู้ด้านวิจัย 

2.2) ได้ประเด็นหัวข้อส าหรับการจัดการ
ความรู้ด้านวิจัย 

2.3) จัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
เรื่อง “การส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ ต่อยอด
การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน” 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนา จากการ
ประชุมสรุปได้ดังนี้ 

-ผลักดันโปรแกรมวิชาเป้าหมายที่อยู่ใน
กลุ่มมีนักวิจัยน้อย ได้แก่ โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ดนตรี
ศึกษา วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ เข้ามามี
บทบาทในการบริหารงานวิจัยของคณะ     

- พิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยของ
คณะให้แก่กลุ่มโปรแกรมวิชานี้ก่อน  

- จัดพี่เลี้ยงนักวิจัยให้ เพื่อเป็นที่ปรึกษา
ในการเขียนโครงการวิจัย รายงานวิจัย และ
บทความวิจัย ฯลฯ (มส. 2.1-5-2) 
       3. ส่ งเสริม ให้ เข้าร่วมกิจกรรมการ
ฝึกอบรม สัมมนา กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยให้เพ่ิม
มากยิ่งขึ้น โดยในแต่ละครั้งที่มีการจัดอบรม
สัมมนาด้านวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ / 
ผลงานวิจัยประจ าปี
งบประมาณ 2559 
มส. 2.1-5-5 ประกาศรายชื่อผู้

ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย
คณะฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

มส. 2.1-5-6 บันทึกส่งรายชื่อ
นักวิจัยดีเด่นของคณะฯ
ประจ าปีการศึกษา 2558
เพ่ือเสนอต่อสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  
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ดังนี้  
- ส าหรับการจัดอบรม สัมมนา โดย

คณะฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือหน่วยงาน
อ่ืน คณะฯ จะจัดท าบันทึกข้อความแจ้งหรือ
หนังสือเวียนแจ้งขอให้ประธานโปรแกรมวิชา
จัดส่งรายชื่ออาจารย์ในโปรแกรมเข้าร่วมอบรม  

  - คณะประชาสัมพันธ์ข่ าวการ
อบรม สัมมนาผ่านสื่อมีเดีย อาทิ เว็บไซต์คณะ 
Facebook คณะ ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก
และรวดเร็วที่อาจารย์ส่วนใหญ่จะได้รับทราบ
ข่าวสารและข้อมูลพร้อมทั้ งจะแนบไฟล์
เอกสารและติดป้ าย เว็บ ไซต์ผู้ จั ดอบรม
สัมมนาส าหรับเชื่อมโยงได้ง่ายยิ่งขึ้น  
(มส. 2.1-5-3) 

4. ด้านการสร้างขวัญก าลังใจละการยก
ย่องอาจารย์และนักวิจัย คณะฯ ด าเนินงาน
ดังนี้ 
           - คณะสร้างแรงจูงใจโดยให้การยก
ย่ อ ง เชิ ด ชู เกี ย รติ โด ย พิ จ ารณ าจั ด ส รร
ทุน อุดหนุน ให้ กับคณ าจารย์ที่ มี ผลงาน
วิ ช าก าร ได้ รั บ ก า รตี พิ ม พ์ เผ ย แ พ ร่ ใน
วารสารวิชาการที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือ
วารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ กพ.อ. รับรอง 
รวมถึ งวารสารสืบ เนื่ องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (มส. 2.1-
5-4) 

- คณะฯ จะพิจารณาจัดสรรทุน
วิจัยของคณะฯ ให้กับนักวิจัยหน้าใหม่หรือ
บุคลากรยังไม่เคยด าเนินงานวิจัยก่อน เพ่ือ
เป็นการสนับสนุนและให้ก าลังใจในการท า
วิจัย ส าหรับในปีงบประมาณ 2559 มีนักวิจัย
หน้าใหม่ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยของคณะฯ 
ได้แก่ อาจารย์ประสิทธิ์ สิทธิดา อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ และอาจารย์
ภูรินัฎฐ์ โชติวรรณ อาจารย์ประจ าโปรแกรม
วิชาการพัฒนาสังคม (มส. 2.1-5-5) 
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- คณะฯ ท าการคัดเลือกบุคลากร
ของคณะเพ่ือเสนอให้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น
ระดับมหาวิทยาลัย ในงานนิทรรศการราชภัฏ
วิชาการ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 
2559 โดยอาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 
ได้แก่ อ.ดร.พิษณุ บุญนิยม อาจารย์ประจ า
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 รวมถึงเมื่อมีการประกาศให้
รางวัล ยกย่องนักวิจัย คณะฯ ก็จะด าเนินงาน
ประสานงานและพิจารณานักวิจัยในคณะฯ ที่
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและผลงานวิจัย
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และท าการ
จัดส่งรายชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก อาทิ 
การยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นที่จัดขึ้น
โดย สกอ. (มส. 2.1-5-6) 

ส าหรับการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น 
คณะฯ ได้ท าการคัดเลือก โดยคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นของคณะฯ  

 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรือสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

      ในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีระบบและ
กลไกเพ่ือช่ วยในการคุ้ มครองสิทธิของ
งานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
       ด้านการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย
หรือสร้างสรรค์ 

  การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์ คณะได้มีส่วนร่วมกับสถาบันวิจัย 
โดยมีคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน       
รอดก าเหนิด และอาจารย์ ปาริชาติ สายจันดี 
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ 
2075/2558 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (มส. 2.1-
6.1) 

 

มส.2.1-6.1 
- ค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ที่ 
2075/2558 ลงวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2558 

มส. 2.1-6.2 
ส าเนาสิทธิบัตรคุ้มครอง
สิทธิ์ผลงานวิจัยของ
อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน 

 
 
  
  

HU
SO



96 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
 

1. คณะร่วมกับสถาบันวิจัยฯ ในการ
จัดการประชุมเพ่ือน าผลงานเข้าจดข้อมูล
ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

2. คณะร่วมกับสถาบันวิจัยฯ ในการ
ตรวจร่างค าขอแจ้งจดข้อมูลลิขสิทธิ์ ของ
คณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 

3. ในระดับคณะฯ ด าเนินการช่วยใน
เรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยดังนี้ 

- คณะฯ ส ารวจรายชื่อผลงานวิจัยที่
นักวิจัยต้องการให้มีการคุ้มครอง
สิทธิ์  

- คณะฯท าบันทึกข้อความเสนอชื่อ
นักวิจัยและผลงาน พร้อมเอกสาร 
หลักฐาน ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  เ พ่ื อ ช่ ว ย
ด าเนินการพิจารณาและให้การ
คุ้มครองสิทธิ์ 

- ส าหรับในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่าน
มา คณะฯ มีนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
และได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ โดยการ
จดสิ ท ธิ บั ต ร  คู่ มื อ เส้ นท างการ
ท่องเที่ยวเขตมรดกโลกกลุ่มเมือง
ประวัติ ศาสตร์สุ โขทัยและเมือง
บริวาร ให้แก่ อาจารย์วัลลภ ทอง
อ่อน อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

          (มส. 2.1-6.2) 
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การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแล  
ตัวบ่งชี้ :  

ดร.วิชุรา วินัยธรรม ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงานผลการ
ด าเนินงาน:  

อ.ปาริชาติ สายจันดี 
ดร.รัษฎากร วินิจกุล  
อ.สุทธีรา  ค าบุญเรือง 
อ.อิสสราพร  อ่อนบุญ 
อ.อัฐพร คริสต์พระพร 

โทรศัพท์ : 062-6945432 โทรศัพท์ : 099-3721798 
E-mail : similan77@gmail.com E-mail : IS-MK@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  คณะฯ ได้รับงบประมาณจัดสรรในการสนับสนุนการท าวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี รวมถึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดสรรและคัดเลือกข้อเสนอ
งานวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และงบประมาณจากหน่วยงานระดับชาติภายนอก อาทิ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างเพียงพอให้คณาจารย์ได้ด าเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 คณะฯ ยังขาดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานวิจัย จึงท าให้ขาดฐานข้อมูลด้าน
งานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ในคณะ โดยในปีการศึกษา 2558 คณะฯ นักวิจัยหน้า
ใหม่ของคณะยังมีน้อย เนื่องจากยังขาดแรงจูงใจและทักษะในการท างานวิจัย จึงท าให้คณะฯ มีแต่ผลงานวิจัย
ของนักวิจัยเดิมเป็นส่วนมาก โดยในปีการศึกษาหน้า คณะฯ จะขอความร่วมมือโปรแกรมวิชาในการจัดท า
งานวิจัยอย่างน้อย 1 โปรแกรม 1 งานวิจัย โดยขอให้เริ่มจากการท างานวิจัยในชั้นเรียนก่อน 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
วิธีปฎิบัติที่ดีของนักวิจัยได้มีการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการท าวิจัยร่วมกับชุมชน ตลอดจนมีเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือต่อยอดงานวิชาการ เช่น 
งานวิจัยที่ได้รับทุนเรื่องคู่มือการเรียนรู้: การสร้างบทเรียนท้องถิ่นด้านกฎหมายและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนในด้านสิทธิท ากินของท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ 
สามารถน าไปเสนอเป็นผลงานเวทีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
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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  =    
   
 
 
 2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

 คะแนนที่ได้ = 

     

คิดจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ (แยกตามกลุ่มสาขาวิชา) และไมน่ับรวมวิจัย อบต. ดังนี้  

รายละเอียดการค านวณ ดังตาราง  

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ  จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
 

กลุ่มสาขาวิชา 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

 

คะแนน  =

 
  

1. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

 
 
 

=  
878,750

𝟔
  

=  146,458.33 บาท 
 

 

= 
𝟏𝟒𝟔,𝟒𝟓𝟖.𝟑𝟑  

𝟔𝟎,𝟎𝟎𝟎
 x 5 

=  12.20  คะแนน 

=  5  คะแนน 

2. มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
 

=  
1,655,544

𝟕𝟑.𝟓𝟎
  

=  22,524.41 บาท 
 

= 
 𝟐𝟐,𝟓𝟐𝟒.𝟒𝟏   

𝟐𝟓,𝟎𝟎𝟎
 x 5 

=  4.50  คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย เต็ม 5 
คะแนน  

 

  = 9.50/2 
= 4.75 คะแนน 
 

      

หลักฐาน  

มส. 2.2-0-1 ตารางสรุปจ านวนเงินที่สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
 

ตารางรายชื่อคณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย 
งบประมาณ 

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย 
1 การส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มลูเพื่อการอนุรักษแ์ละจัดการทรัพยากรทาง

ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุ่มน  าคลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร 
อ.สุภาสพงษ์ รู้ท านอง  
อ.ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์  

   498,750 

2 การส ารวจ คัดเลือก และประเมินเส้นทางจักรยานปลอดภยัระดับพื นที ่โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมและการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ เพื่อผลักดันสู่นโยบายสาธารณะของจังหวัด
ก าแพงเพชร 

อ.ปนัดดา  พาณิชยพันธุ ์          
อ.พีรฏา  ทองประเสิรฐ            
อ.สุภาสพงษ์ รู้ท านอง 

200,000 

 รวมเงิน  698,750 

เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก 

ทุนจาก ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) 

1 ความหลากหลายของพืชผักพื นบ้านภาคเหนือในชุมชนย้ายถิ่นถาวรจากลา้นนา จังหวัด
ก าแพงเพชร 

อ.พิรฎา  ทองประเสริฐ 180,000 

 
รวมเงินสนบัสนนุงานวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งสิ้น 

 
878,750 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
 

เงินสนับสนนุงานวิจัย กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย งบประมาณ 

เงินสนับสนนุงานวิจัยจากภายใน 
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย 

1 การพัฒนารูปแบบการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ แบบมีสว่นร่วมของ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดก าแพงเพชร 

ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน 200,000 

2 การสืบสานประเพณีปีใหม่เพือ่ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

อ.โอกามา จ่าแกะ                     
อ.จ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์       
อ.ธวชินี ลาลิน                           
อ.อิสสราพร อ่อนบุญ               
อ.วิยุดา ทิพย์วิเศษ 

150,000 

3 การวิเคราะห์ความผิดพลาดทางไวทยากรณ์ภาษาอังกฤษในป้ายประชาสัมพันธใ์น
พื นที่จังหวัดก าแพงเพชร 

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ 40,000 

4 การประเมินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบลจังหวัด
ก าแพงเพชร 

 

อ.ดร.พิษณุ บุญนิยม                   
ดร.กล้าณรงค์ สุทธิรอด               
อ.ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์           
อ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ               
อ.วาสนา อาจสาลิกรณ ์             
อ.ดร.ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ ์              
อ.ชุตินธร ฉิมสุข                      
อ.นันทิวัน อินหาดกรวด         
อ.ตรรกพร  สุขเกษม 

20,000 

5 การประเมินโครงการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สิน  ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะจังหวัดก าแพงเพชร 

ดร.พิษณุ บุญนิยม10%           
ดร.กล้าณรงค์ สุทธิรอด70%      
ดร.น  าฝน กันมา10%                   
อ.ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์10% 

50,000 

6 การประเมินโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดก าแพงเพชร 
 

อ.ตรรกพร  สุขเกษม 80%        
อ.นันทิวัน อินหาดกรวด 10%      
อ.ชุตนิธร ฉิมสุข 10% 

50,000 

7 การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดก าแพงเพชร 
 

อ.ชาลิสา ศิริธรรมเกต ุ80%           
อ.วาสนา อาจสาลิกรณ์ 10%      
ดร.ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ ์ 10% 

50,000 

8 องค์กรประชาสังคมและทุนทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล  าและความส าเร็จของ
ประชาธิปไตย 

ดร.วิทยา คามุณี 60%          
นักวิจยัใหม่ 4 คน 

150,000 

9 สังคมผู้อายุกับการจัดการความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทางด้านสังคมและอาชีพ ระยะยาว 
 

อ.อิสสราพร อ่อนบุญ (60%)     
อ.ธวชินี ลาลิน(5%)                  
อ.กรรณิกา อุสสาสาร(5%)          
อ.โอกามา จ่าแกะ (5%)   

80,000 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
 

ที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย งบประมาณ 

อ.วรรณิศา สุโสม (5%)              
อ.ปนัดดา พานิชยพันธุ์(5%)         
อ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ(5%)        
อ.จ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์ (5%) 

10 รูปแบบการปลกูจิตส านกึการอนุรักษ์และพัฒนาการเห็นคุณค่า แหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม ของประเทศไทย โดยการมีส่วนร่วม  

1.รศ.กวี  ครองแก้ว  
2.ผศ.อิสรีย์  ด่อนคร้าม  
3.ผศ.ธงชัย  ช่อพฤกษา 
4.ผศ.ถมรัตน์  เชยชื่น 
5.ผศ.สุนทร  หิรัญวงษ์ 
6.รศ.ธารทิพย์  ธรรมสอน 
7.อ.สมหญิง  กัลป์เจริญศรี 

395,808 / 7 
= 56,544 ต่อคน 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ (ศูนย์แม่สอด) 
11 แนวทางการพัฒนาห้องสมุดที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

แม่สอด 
อาจารย์มัลลิกา ทองเอม 
 

25,000 

 
รวม 

 
871,544 

ทุนอุดหนุนวิจัย จาก งบ บก.ศ. ของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 5 เรือ่ง  

ที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย งบประมาณ 

1 กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมแรงงานไทใหญ่ ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิสสราพร ออ่น
บุญ 

20,000 

2 การศึกษาประสบการณ์ความรุนแรงต่อตัวตนและอัตลักษณ์ของแรงงานข้ามชาติชาว
ไทใหญ่ในเมืองก าแพงเพชร 

อาจารย์ภูริณัฐร์  โชตวิรรณ 18,000   

3 แนวทางการพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์              
วงศ์ค าจันทร์   

25,000 

4 การวิเคราะหว์าทกรรมบทบาทบุรุษในวรรณกรรมแอฟริกัน เร่ือง Thing  Fall  
Apart  

อาจารย์ประสิทธิ ์ สิทธิดา 18,000   

5 ประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบบริหารงานสาร
บรรณ : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อาจารย์ตรรกพร  สขุเกษม 33,000 

รวม 114,000 

เงินสนับสนนุงานวิจัยจากภายนอก 

ที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย งบประมาณ 

ทุน วช.   

1 ทุนทางสังคมกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน  จ.ก าแพงเพชร ดร.พิษณุ  บุญนิยม 600,000 

ทุน สกว.   
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
 

ที่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย งบประมาณ 

1  การศึกษาความหลากหลายของพันธุ์ขา้วพื นเมือง ในอ าเภอพบพระ และอ าเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก 

1.อาจารย์ศุภวัฒน์  วิสิฐสิริกุล 
2.อ.ตรรกพร  สุขเกษม 
3.รศ ดร. ยุภาดี ปณะราช 
4.ผศ.ดร. วชิระ วิชชวุรนันท ์
5.อ.อุไรวรรณ  ศรีไชยมูล 

350,000 / 5 
= 70,000 บาท/คน 

 

รวมเงินสนบัสนนุงานวิจัย กลุ่มสาขาวิชามนุษยษศาสตร์ฯ ทั้งสิ้น 1,655,544 
 

 
 
 
 

จ านวนเงิน  ภายใน  ภายนอก  รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น    

1.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   698,750 180,000 878,750 

2.สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

985,544 670,000 1,655,544 

รวม 1,684,294 850,000  

จ านวนงบประมาณภายในและภายนอก ท้ังสิ้น   2,534,294 บาท   
 

 
 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

25,000 บาท/คน    จ านวนเงิน  31,212.46 
บาท/คน 

5 คะแนน  25,000 บาท/คน    

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

1. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

146,458.33 บาท/คน 
 

5 คะแนน  

2. มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

22,524.41 บาท/คน 
 

4.50 คะแนน  

= (25,000+60,000)/2 
= 42,500 

= 168,982.74/2 
= 84,491.37 บาท/คน 

 
4.75 คะแนน 

 
 

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
 

ผู้ก ากับดูแล  
ตัวบ่งชี ้:  

ดร.วิชุรา วินัย
ธรรม 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการด าเนินงาน:  

อ.ดร.รัษฎากร  วินิจกุล  
อ.สุทธีรา  ค าบุญเรือง 
อ.อิสสราพร  อ่อนบุญ 

โทรศัพท์ : 062-6945432 โทรศัพท์ : 099-3721798 
E-mail : similan77@gmail.com E-mail : IS-MK@hotmail.com 

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

   
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

 
 

แองค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ้าและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
 

 

ผลการด าเนินงาน 

 1. ค้านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้า และนักวิจัย
ตามสูตร 
 
 
 
     

     

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค้านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

  

   

 

   

รายละเอียดการค านวณ ดังตาราง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าและนกัวิจัย 

จ้านวนอาจารย์ประจ้าและนักวิจยัทั งหมด 
X 100 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าและนักวิจัย 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าและนักวิจัยท่ีก้าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

X 5 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

 
 

กลุ่มสาขาวิชา 

ร้อยละ = 

 
 

คะแนน  = 

 

1. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 
 
 

=  
𝟏.𝟖

𝟔
 x100  

=  30 
 

 

= 
𝟑𝟎

𝟑𝟎
 x 5 

=  5  คะแนน 

2. มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 
  

=  
11.4

𝟖𝟏.𝟓𝟎
  x100  

=  13.99 
 

= 
 𝟏𝟑.𝟗𝟗  

𝟐𝟎
 x 5 

=  3.50 คะแนน 

 

คะแนนเฉลี่ย 
เต็ม 5 คะแนน  

  = 8.50/2 
 
= 4.25 คะแนน 

 

หลักฐาน  

  มส.2.3-0-1   ตารางสรุปจ้านวนการตีพิมพ์บทความวิจัย/วิชาการ ของคณาจารย์คณะมนุษย์ฯ ประจ้าปี    
พ.ศ. 2558   ดังนี   
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

 
 

สรุปจ านวนการตีพิมพ์บทความวิจัย/วิชาการ 

ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2558 

จ้านวนผลงาน/ช่ือเจ้าของ
ผลงาน 

เรื่อง วารสาร ค่าน ้าหนัก 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

1. อ.สุภาสพงษ์ รู้ท้านอง 
อ.วัลลภ ทองอ่อน 

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเ์พื่อสนับสนุน
การตัดสินใจในการปลูกอ้อยและมนั
ส้าปะหลัง พื นท่ีจังหวัดก้าแพงเพชร 

วารสารพิกุล ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2558) 
 

0.40 

2.อ.สุภาสพงษ์ รู้ท้านอง 
 อ.วัลลภ ทองอ่อน 

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเ์พื่อสนับสนุน
การตัดสินใจในการบริหารจดัการน ้าของ
ท้องถิ่นแบบบูรณาการในพื นท่ีแนว
ตะวันตกของจังหวัดก้าแพงเพชร 

วารสารพิกุล ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม 
– ธันวาคม 2558) 
 

0.40 

3. อ.วัลลภ ทองอ่อน กระบวนการเรียนรู้ในการผลิตข้าว
ปลอดภัยชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ จังหวัด
ก้าแพงเพชร 

วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 
ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
2558 

0.80 

4. อ.วัลลภ ทองอ่อน การเช่ือมโยงทางพื นที่ของการท่องเที่ยว
เขตมรดกโลกกลุ่มเมืองประวตัิศาสตร์
สุโขทัยและเมืองบริวารด้วยประยกุต์ใช้
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์และการสร้าง
คู่มือท่องเที่ยว 

การประชุมวิชาการและน้าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั งท่ี 5 
18 สิงหาคม 2558 

0.20 

รวมค่าน  าหนัก 1.80 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
1. อ.ชาลิสา ศิริธรรมเกต ุ การน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้ในการด้าเนินชีวิตของนักศึกษา
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ ภาค
ปกติและภาค กศ.บป. 

วารสารพิกุล ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2558) 

0.40 

2. อ.อภิญญา จอมพิจิตร Analyzing the Meaning and Usage 
of Chinese Nominal Classifier 
Words: “tiao” and “dao” 

วารสารพิกุล ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2558) 

0.40 

3. รศ.มัย ตะติยะ มรดกโลก ค.ศ. 1991: มรดกไทย พ.ศ. 
2534 สิ่งล ้าค่าทางวัฒนธรรมของคนท่ัว
โลก 

วารสารพิกุล ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2558) 

0.40 

4. อ.จ้าเนียนน้อย 
         สิงหะรักษ์ 

การน้าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการ
บริหารจดัการทรัพยากรน ้าของชุมชน
หนองปิ้งไก่ ต้าบลนาบ่อค้า อ้าเภอเมือง 
จังหวัดก้าแพงเพชร 

วารสารพิกุล ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม 
– ธันวาคม 2558) 
 

0.40 

5. อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ “วัฒนธรรมบรโิภค” ในกระแส “ความ
เป็นสมยัใหม่” กับอัตลักษณ์ของแรงงาน 

 วารสารพิกุล ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

0.40 

6. อ.ประสิทธ์ิ สิทธิดา Moves in Research Abstract Written 
by Thai and English Speaking 

วารสารพิกุล ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม 
– ธันวาคม 2558) 

0.40 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

 
 

จ้านวนผลงาน/ช่ือเจ้าของ
ผลงาน 

เรื่อง วารสาร ค่าน ้าหนัก 

Researchers Published in Science 
Journal : A Comparative Study 

7. ดร.รัษฎากร  วินิจกุล 
ดร.ปรยีานุช  พรหมภาสิต 
อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นารา 

“Right Livelihood Document : 
Dimensional Solutions and Local 
Development.” 

I-Seec 2015. “University Engagement” 
International Science, Social Sciences, 
Engineering and Energy Conference. 
24-26 November 2015 

0.20 

8. ดร.รัษฎากร  วินิจกุล  “นโยบายสาธารณะสุขภาวะยุคหลัง
สมัยใหม่ : มิติสร้างฝันพัฒนาท้องถิ่น  

การประชุมวิชาการระดับ ชาติครั งที่ 2/ 
22 ธันวาคม 58 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ม.ราชภัฎกา้แพงเพชร 

0.20 
 

9. ดร.รัษฎากร  วินิจกุล  “การเสรมิสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ : มิติใหม่สู่การพัฒนาท้องถิ่น” 

การประชุมวิชาการระดับ ชาติ รัฐศาสตร์
และรัฐประศาสตร์แห่งชาติครั งที่ 15 วันท่ี 
4-6 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัย
บูรพา 

0.20 

10. ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน 
 

Developing Guidelines for 
Community Health  
Impact Assesment in Thailand 

3-5 December 2015        
ที่ประเทศลาว 

0.40 

11. ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ A Study of Oral Communication 
Strategies Used by Environmental 
Health Students  
 

Proceedings of National and 
International Conference 2015: 
NIRC 2015; Jan 23, 2015. Burirum: 
Thailand. pp.47-59. 

0.40 

12. ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ Analysis of Prejudice affecting the 
Characters in King Lear to Downfall 
 

Proceeding Conference: The 2nd  
International Conference on 
Language, Literature, and Cultural 
Studies; 20-21 August, 2015. 
Chonburi: Thailand. pp. 359-368. 

0.40 

13. อ.อิฎฐารมณ์ มติสุวรรณ  English Reading Development on 
Sets Material of Kamphaeng Phet 
Interesting Places 

Proceedings of International 
Conference (I-SEEC 2015). 
Phitsanulok: Thailand. 

0.20 

14. รศ.ดร.ศรันย์  
    วงศ์ค้าจันทร ์

แนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมอืงไทย สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร,์ 21 (2), 53-66 พ.ศ.2558 

0.60 

15. ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก การจัดการความรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมหนิอ่อน
อ้าเภอพรานกระต่าย จังหวดัก้าแพงเพชร 

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร,์ 21 (2), 83-98 พ.ศ.2558 

0.60 

16. รศ. อรณุลักษณ ์
       รัตนพันธุ์ 

แนวทางการพัฒนารูปแบบการจดั
กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่านสา้หรับ
เด็กอนุบาล : กรณีศึกษาโรงเรยีนสาธิต 
(ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสา้นกังานเขต
พื นที่การศึกษาประถมศึกษาก้าแพงเพชร
เขต 1 กับมหาวิทยาลยัราชภฏั
ก้าแพงเพชร) 

Pulinet Journal, 2(3), 9-19, 2558 
 

0.20 

17. รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย ์ การศึกษาวิเคราะห์วรรณศิลป์ใน
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนูมิเตอร์ 

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร,์ 21 (2), 67-82 พ.ศ.2558 

0.60 
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จ้านวนผลงาน/ช่ือเจ้าของ
ผลงาน 

เรื่อง วารสาร ค่าน ้าหนัก 

18. นางธิดารัตน์  บญุอินทร ์
ดร.พิษณุ บญุนิยม 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท้าแผนพัฒนาสามปี 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลวังทอง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั งที่ 35  
25-26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ 

0.20 

19. นายปรีชา  แก้วสุข 
รศ.ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์          

การพัฒนากลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง
ในการด้าเนินงานของส้านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค เขต 2 ภาคเหนือ 

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีท่ี 55 ฉบับ
ที่ 1/2558 (มกราคม – มีนาคม 2558) 

0.80 
 

20. พระชัยสิทธ์ิ เอี่ยมวิลาวลัย ์
รศ.ดร.สุนทรี  ดวงทิพย ์

โปรแกรมการพัฒนาจติของญาตผิูป้่วย
ระยะสุดท้ายในจังหวัดเพชรบูรณ ์

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีท่ี 21 ฉบับท่ี 3 เดือน 
กันยายน-ธันวาคม 2558 

0.60 
 

21. นายไทยบญุยงค์  พ่วงพีอภิชัย 
รศ. ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์   

การพัฒนา  กลยุทธ์การบริหารงานศูนย์
ควบคุมโรคติดต่อน้าโดยแมลงที่ 9.2 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

วารสารวิชาการและวิจยัสังคมศาสตร ์ปีท่ี 10 
ฉบับพิเศษ “งานประชุมสัมมนาวิชาการ
น้าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติและนานาชาติ 
เครือข่ายบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั
ภาคเหนือ ครั งที่ 15” (กรกฎาคม 2558) 

0.80 

22. นายจักรภพ  เนวะมาตย ์
รศ.ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์        

กลยุทธ์การบริหารงานพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 3  ประจ้าเดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2558 

0.80 
 

23. อาจารยณ์ัฐพล บ้านไร ่ The Concepts of Planets in Thai 
and Vedic Astrological Texts 

International Association of Sunskrit 
Studies: 16th World Sanskrit 
Conference (IASS), 28 June – 2 July, 
2015, Silpakorn University, Thailand 

0.40 

24. รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย ์ ต้ารา  เรื่อง  ลักษณะภาษาไทยและการใช้
ภาษาไทย. ก้าแพงเพชร : มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก้าแพงเพชร 

ผลงานการขอต้าแหน่งทางวิชาการ (รศ.)  
อนุมัติในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ครั งท่ี 9/2558 เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2558  

1.00 
 

25. อ.กรรณิกา อุสสาสาร, ผศ. 
ดร. เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์
เรอร ์

'KhonPhi (Ghost Person)' In the 
Capitalist World: Life Experiences of 
Thai Illegal Workers in South Korea 

The 4th International Joint 
Conference on Society and Health 
‘Global Health, Society and Human 
Development’ 

0.40 

รวมค่าน  าหนัก 11.40 
 

รวมค่าน้ าหนักทั้งหมด 
 

13.20 
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การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(✓,✕) 

เป้าหมาย 

ปีถัดไป 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 16.05 2.01  คะแนน ✓ 1.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 30) 
2. สาขาวิชา มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์(ร้อยละ 10) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(✓,✕) 

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 (ร้อยละ 30) 

   ร้อยละ 30 
 

5  คะแนน ✓ 

2. สาขาวิชา มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
(ร้อยละ 10) 

   ร้อยละ 13.99 
 

 

3.50 คะแนน 

✓ 

 

   ร้อยละ  
(30+13.99)/2   

= 22.00 

 
4.25 คะแนน 

✓ 

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 

ผู้ก ากับดูแล   
ตัวบ่งชี้ : 

ดร.วิชุรา   
   วินัยธรรม 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงานผล
การด าเนินงาน:  

ดร.วิชุรา วินัยธรรม 
อ.อิสสราพร  อ่อนบุญ  
ดร.รัษฎากร วินิจกุล 

โทรศัพท์ : 0626945432 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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หมายเหต ุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชงิปรมิาณ 
 

ผลการค านวณ   

  

ข้อมูลพื้นฐาน  
ผลรวมจาก
หลกัสูตร 

จ านวน
ยืนยนั

ของคณะ 

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำท่ีปฏิบติังำนจริง (ไม่นบัรวมผูล้ำศึกษำต่อ) 79.5 79.5  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 6.0 6.0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 73.5 73.5  

จ ำนวนนกัวจิยัประจ ำท่ีปฏิบติังำนจริง (ไมน่บัรวมผูล้ำศึกษำต่อ) - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - -  

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำท่ีลำศึกษำตอ่ 8.0 8.0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 0.0 0.0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์  8.0 8.0  

จ ำนวนนกัวจิยัประจ ำท่ีลำศึกษำตอ่ - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - -  

บทควำมวจิยัหรือบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุม
วชิำกำรระดบัชำติ  

7 7  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1.00 1.00  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 6 6  
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http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=158
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=159
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=160
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=161
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=162
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=163
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=612
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=613
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=614
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=615
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=616
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=617
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=618
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=619
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=812
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=812
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=878
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=879
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=880
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บทควำมวจิยัหรือบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุม
วชิำกำรระดบันำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวชิำกำรระดบัชำติท่ีไม่อยูใ่นฐำนขอ้มูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำวำ่ดว้ย หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบนัน ำเสนอสภำ
สถำบนัอนุมติัและจดัท ำเป็นประกำศใหท้รำบเป็นกำรทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทรำบ
ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกำศ  

13 13  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2.00 2.00  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 11 11  

ผลงำนท่ีไดรั้บกำรจดอนุสิทธิบตัร  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - -  

บทควำมวจิยัหรือบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรทำงวชิำกำรท่ีปรำกฏใน
ฐำนขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2  

4 4  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 4 4  

บทควำมวจิยัหรือบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรทำงวชิำกำรระดบันำนำชำติ
ท่ีไม่อยูใ่นฐำนขอ้มูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำวำ่ดว้ย 
หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 
แต่สถำบนัน ำเสนอสภำสถำบนัอนุมติัและจดัท ำเป็นประกำศใหท้รำบเป็นกำรทัว่ไป และแจง้ให ้
กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกำศ (ซ่ึงไม่อยูใ่น Beall’s list) หรือตีพิมพ์
ในวำรสำรวชิำกำรท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

4 4  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1.00 1.00  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 3 3  

บทควำมวจิยัหรือบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวำรสำรทำงวชิำกำรระดบันำนำชำติ
ท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูลระดบันำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร

- -  

HU
SO

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=813
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=813
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http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=813
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http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=883
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=814
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=884
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=885
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=886
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=815
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=815
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=887
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=888
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อุดมศึกษำ วำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วชิำกำร พ.ศ.2556  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - -  

ผลงำนไดรั้บกำรจดสิทธิบตัร - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - -  

ผลงำนวชิำกำรรับใชส้งัคมท่ีไดรั้บกำรประเมินผำ่นเกณฑก์ำรขอต ำแหน่งทำงวชิำกำรแลว้ - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - -  

ผลงำนวจิยัท่ีหน่วยงำนหรือองคก์รระดบัชำติวำ่จำ้งใหด้ ำเนินกำร - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - -  

ผลงำนคน้พบพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสตัว ์ท่ีคน้พบใหม่และไดรั้บกำรจดทะเบียน - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - -  

ต ำรำหรือหนงัสือหรืองำนแปลท่ีไดรั้บกำรประเมินผำ่นเกณฑก์ำรขอต ำแหน่งทำงวชิำกำรแลว้ 1 1  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 1 1  

ต ำรำหรือหนงัสือหรืองำนแปลท่ีผำ่นกำรพิจำรณำตำมหลกัเกณฑก์ำรประเมินต ำแหน่งทำง
วชิำกำร แต่ไม่ไดน้ ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวชิำกำร  

- -  
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---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - -  

งำนสร้ำงสรรคท่ี์มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผำ่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ online 

- -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - -  

งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัสถำบนั - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - -  

งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัชำติ - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - -  

งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - -  

งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัภูมิภำคอำเซียน - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - -  

งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบันำนำชำติ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  - -  
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---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - -  
 

ตวัตั้ง= 0.000  ตวัหำร =0.000  ผลลพัธ์ = กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
(ผลรวมถ่วงน า้หนกัของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ทีต่พีมิพ์หรือเผยแพร่เท่ากบั1.800/จ านวนอาจารย์และนกัวจิยัประจ า
ทั้งหมดเท่ากบั6.000) = ร้อยละ30.000 เม่ือเทยีบค่าร้อยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนน ดงันั้นคะแนนเท่ากบั 5.000 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(ผลรวมถ่วงน า้หนกัของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ทีต่พีมิพ์หรือเผยแพร่เท่ากบั11.400/จ านวนอาจารย์และนักวจิยั
ประจ าทั้งหมดเท่ากบั81.500) = ร้อยละ13.988 เม่ือเทยีบค่าร้อยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน ดงันั้นคะแนนเท่ากบั 3.497 
คะแนนในระดบัคณะ เท่ากบั ค่าเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ด้ของทุกกลุ่มสาขา = 5.000+3.497/2=4.249  

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้ 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนประเมนิจากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 10 

(ผลรวมถ่วงน ้ ำหนกัของงำนวจิยั
หรืองำนสร้ำงสรรคท่ี์ตีพิมพห์รือ
เผยแพร่เท่ำกบั7.000/จ ำนวน
อำจำรยแ์ละนกัวจิยัประจ ำทั้งหมด
เท่ำกบั92.000) = ร้อยละ7.609 เม่ือ
เทียบค่ำร้อยละ 20 เท่ำกบั 5 
คะแนน ดงันั้นคะแนนเท่ำกบั 
1.902  

1.90 ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

 

ผลการประเมนิตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมนิตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

1.สำขำวชิำ
วทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี(ร้อยละ 
30) 2. สำขำวชิำ
มนุษยศำสตร์และ
สงัคมศำสตร์ (ร้อยละ 
10) 

กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี 
(ผลรวมถ่วงน ้ ำหนกัของงำนวจิยั
หรืองำนสร้ำงสรรคท่ี์ตีพิมพห์รือ
เผยแพร่เท่ำกบั1.800/จ ำนวน
อำจำรยแ์ละนกัวจิยัประจ ำทั้งหมด
เท่ำกบั6.000) = ร้อยละ30.000 เม่ือ
เทียบค่ำร้อยละ 30 เท่ำกบั 5 
คะแนน ดงันั้นคะแนนเท่ำกบั 
5.000 
กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และ
สงัคมศำสตร์  
(ผลรวมถ่วงน ้ ำหนกัของงำนวจิยั
หรืองำนสร้ำงสรรคท่ี์ตีพิมพห์รือ

4.25 บรรลุเป้ำหมำย 
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เผยแพร่เท่ำกบั11.400/จ ำนวน
อำจำรยแ์ละนกัวจิยัประจ ำทั้งหมด
เท่ำกบั81.500) = ร้อยละ13.988 
เม่ือเทียบค่ำร้อยละ 20 เท่ำกบั 5 
คะแนน ดงันั้นคะแนนเท่ำกบั 
3.497 
คะแนนในระดบัคณะ เท่ำกบั 
ค่ำเฉล่ียของคะแนนท่ีไดข้องทุก
กลุ่มสำขำ = 5.000+3.497/2=4.249 

 

ผลการด าเนินงาน 

    ผลการด าเนนิงาน 

            1. ค ำนวณคำ่รอ้ยละของผลรวมถว่งน ้ำหนักของผลงำนทำงวชิำกำรของอำจำรยป์ระจ ำ และนักวจิัยตำม
สตูร 
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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 าแผนการบริการวิชาการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ
ในระดับแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมและ
เสนอกรรมการประจ าคณะ
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

    คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มี
กระบวนการจัดท าแผนการบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ดังต่อไปนี้ 

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

2. ส ารวจความต้องการการรับบริการทาง
วิชาการ โดยมหาวิทยาลัย โดยส านักบริการ
วิชาการและจัดหารายได้ เป็นผู้ส ารวจจาก
บุคลากรในพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหลวง โดยทางอบต.
หนองหลวง ต้องการให้คณะด าเนินโครงการ
บริการวิชาการเกี่ยวกับความรู้ด้านธรรมาภิบาล
(มส.3.1-1-2) 

3. น าผลการส ารวจที่ได้มาวางแผนในการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของพ้ืนที่เป้าหมาย 

4. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปี 
โดยก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่จะ
ด าเนินการในปีการศึกษา 2559(มส.3.1-1-3) 

5. น าเสนอแผนบริการวิชาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 แก่กรรมการประจ า
คณะในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 
กันยายน 2558 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ (มส.3.1-
1-4) 

 

มส.3.1-1-1 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ 
031/2558เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 

มส.3.1-1-2 รายงาน
การประชุมสรุปความ
ต้องการรับบริการ
วิชาการ โดยส านัก
บริการวิชาการและ
จัดหารายได้ 

มส.3.1-1-3แผนบริการ
วิชาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2559 

มส.3.1-1-4 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 2 โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผล
ต่อการพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน หรือสังคม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ โดย
ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงาน/โครงการบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 2559  และแผนบริการ
วิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ว่า
โครงการที่ด าเนินการนั้นจะน าไปใช้ประโยชน์ต่อ 
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคมได้อย่างไรบ้าง (มส.
3.1-2-1 มส.3.1-2-2 และ มส.3.1-2-3) 

มส.3.1-2-1แผนปฏิบัติ
งาน/โครงการบริการ
วิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2559 

มส.3.1-2-2 แผน
บริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 (เอกสาร
เดียวกับ มส.3.1-1-
3) 

มส.3.1-2-3รายงาน
สรุปโครงการบริการ
วิชาการ 
ปีงบประมาณ 2559 

 3 โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้อง
มีโครงการที่บริการแบบให้
เปล่า 

    โครงการบริการวิชาการท่ีคณะจัดขึ้นตามแผน
บริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
มีทั้งสิ้น 16 โครงการ โดยทุกโครงการเป็นการ
บริการวิชาการแบบให้เปล่า นอกจากนั้นคณะยัง
มีการส ารวจความต้องการการรับบริการวิชาการ
ของประชาชนในพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบของ
อบต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร 
โดยพบว่าประชาชนมีความต้องการรับบริการ
วิชาการในเรื่อง”ธรรมภิบาล” ซึ่งเป็นที่มาของ
การจัดโครงการภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง  และ
ยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล”และโครงการ 
“ค่ายศิลปะ ดนตรี ภาษา บรรณารักษ์  ปลูกฝัง
ธรรมาภิบาล” ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (มส.3.1-3-1) 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

มส.3.1-3-1 รายงาน
สรุปโครงการบริการ
วิชาการ 
ปีงบประมาณ 2559 

มส.3.1-3-2 โครงการ
บริการวิชาการแก่
สังคม ที่มีการ   
บูรณาการกับการ
เรียนการสอน  HU
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 

1 นิทรรศการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2 พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3 บริหารพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพฒันา
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย
(ค่ายต้นกล้า ประชาธิปไตย ปี7) 

4 การใช้เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศเพือ่พัฒนา
ท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ชุมชน     

5 การพัฒนาคู่มือการท่องเที่ยวชุมชนด้วยการ
ประยุกต์ใช้ระบบภมูิสารสนเทศ เพื่อบูรณา
การการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
และการวจิัย     

6 การศึกษาภาคสนามเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านภูมิสารสนเทศ
และสิ่งแวดล้อม     

7 แข่งขันทักษะภาษาจีน 
8 บริการวิชาการด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์

ศิลป ์(ศิลปะสัญจรเพื่อการแนะแนว) 
9 สัมมนาเรื่อง “ความเหลื่อมล้ า ความยากจน 

บนความท้าทายของสวัสดิการสังคม” 
10 อบรมสมัมนาความรู้ด้านกฎหมายส าหรับ

เยาวชนท่ัวไปและบุคลากรท้องถิ่น(รู้ทัน
กฎหมายค้ าประกัน จ านอง) 

11 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนและทอ้งถิ่น 
12 เผยแพรค่วามรูภ้าษาไทยสู่ชุมชน 
13 ความเป็นพลเมืองด้วยจติสาธารณะเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่น 
14 บริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ค่ายอาสาพัฒนาระบบ
ห้องสมุด 

15 เผยแพรค่วามรูด้้านคณุธรรมจรยิธรรมเพื่อ
ความสันตสิุขของชุมชนและสังคม     

16 บริการอบรมนาฎศลิป์และการประกวด
นาฎศิลปไ์ทย     
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ
1และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

คณะมีการประเมินความส าเร็จของการบริการ
วิชาการแก่สังคม ดังต่อไปนี้ 
      1 .  จากการประเมินความส า เร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ 2559 พบว่า 
บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท้ัง 16 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละร้อย แต่ตัวชี้วัดในบางโครงการยัง
อยู่ในระหว่างการด าเนินการและยังไม่มีการ
วัดผล  
       นอกจากนี้โครงการบริการวิชาการได้ มี
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดโครงการครั้ง
ต่อไป เช่น หากเป็นกิจกรรมเข้าค่ายหรืออบรม
ควรพิจารณาเนื้อหา ซึ่งเนื้อหายากแก่การท า
ความเข้าใจ ควรเพ่ิมระยะเวลาการจัดกิจกรรม
ถาม-ตอบให้มากขึ้น นอกจากนี้มีความเห็นว่า 
สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ (มส.3.1-
4-1 และ มส.3.1-4-2) 

2. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
แผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 โดยพบว่า คณะมีตัวบ่งชี้ที่ต้องด าเนินการ
ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ซึ่งคณะได้ด าเนินการบรรลุ
เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของ
ระบบ และกลไกการ
ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

 4-5 ข้อ    5 -ข้อ 
 

 

ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรม ที่ได้น าความรู้
และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการ มาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการ
สอนหรืองานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ 

    ร้อยละ80     ร้อยละ80  

ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 ข้อ 2 ข้อ  

มส.3.1-4-1 รายงาน
สรุปโครงการบริการ
วิชาการ ของ
ปีงบประมาณ 2558 
(เอกสารเดียวกับ 
มส.3.1-3-1) 

มส.3.1-4-2 สรุปผล
การด าเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่
สังคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2559 

มส.3.1-4-3 รายงาน
การประเมินผลแผน
บริการวิชาการ
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2559  

มส.3.1-4-4 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ทั้งนี้ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คณะจะด าเนินการจัดกิจกรรมให้
ความรู้กับชุมชนภายนอกเกี่ยวหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในเดือนกันยายน 2559 ซึ่งอยู่
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ซึ่งจะท าให้
ตัวชี้วัดนี้บรรลุเป้าหมายครบ 3 ข้อตามประเด็น
การประเมิน 
        คณะได้น าเสนอผลการประเมินทั้ง 2 ข้อ
ข้างต้นแก่กรรมการประจ าคณะ  ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2559 เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอซึ่ง
คณะกรรมการประจ าคณะมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      1. เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
บริการวิชาการของคณะให้สอดคล้องกับความรู้
ในแต่และศาสตร์ที่มีรวมถึงความสามารถของ
บุคลากร ในการลงพ้ืนที่ ให้บริการวิชาการ
โครงการที่คณะเป็นผู้ รับผิดชอบ คณะควร
ออกแบบกิจกรรมเ พ่ือให้ทุกโปรแกรมวิชา
สามารถลงพ้ืนที่ร่วมกันได้  นอกจากจะเกิด
ประโยชน์แล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัว
ด้วย 
      2.ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานใน
ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คณะควรประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยประสานเองโดยตรงหรือผ่านทาง
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม เ พ่ือขอจัด
กิจกรรมร่วมกัน เพราะส่วนใหญ่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว 
 (มส.3.1-4-1) 

 5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 
มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม 

  คณะจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
โดยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของการ
ด าเนินโครงการแต่ละโครงการข้างต้น และผล
การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า

มส.3.1-5-1 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริการ
วิชาการ  
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

คณะ มาร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการ โดยที่ประชุมเห็นว่า 

1. ในการประชุมวางแผนจัดโครงการทุก
โครงการควรพิจารณาเนื้อหาลักษณะของ
กิจกรรมเพ่ือประเมินจ านวนวันเวลาการจัด
กิจกรรมให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ควร
ประมาณการณ์กลุ่มเป้าหมาย และสถานที่
รองรับในการจัดกิจกรรม 

2. ควรวางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ทุก
โปรแกรมมีส่วนร่วมกับการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ 

3. เ พ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานใน
ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยสร้ าง เครือข่ ายการบริการวิชากับองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้โปรแกรมวิชาการ
พัฒนาสังคมเป็นผู้ประสานงานหลัก 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังปรับกลยุทธ์ในแผน
บริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ปร ะ เ พ่ื อ ให้ ส อดรั บ กั บ ยุ ท ธ ศ าสตร์  แ ล ะ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ของคณะ จากเดิม ได้แก่  

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

สร้างและพัฒนา
เครือข่ายทาง
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

1. พัฒนาระบบและกลไกการ
ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น  
2. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

เป็น 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

สร้างและพัฒนา
เครือข่ายทาง
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

1.พัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 
2.สร้างเครือข่ายการบริการ
วิชาการโดยการบูรณาการ
ศาสตร์ในสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
3 .  ส ร้ า ง แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ท า ง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

(มส.3.1-5-1) 

 6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับ
สถาบัน 

  ในปีการศึกษา 2558 คณะมีส่วนร่วมในการ
บริ การวิ ช าการแก่ สั งคมในระดับสถาบัน 
ดังต่อไปนี้ 

1. บุ ค ล า ก ร ข อ ง ค ณ ะ เ ข้ า ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
(มส.3.1-6-1) 

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

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

  3.1 โครงการ  ราชภัฏก าแพง เพชร
วิชาการ ครั้งที่ 12 ประจ าปีการศึกษา 2558“
พัฒนาท้องถิ่นไทย เทิดไท้ 88 พรรษา” ขึ้น 
ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2559โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
               3.1.1 นิทรรศการ  เ พ่ือน า เสนอ
ผลงานในระดับโปรแกรมวิชาและกลุ่มวิชา 
รวมถึงให้ความรู้ตามศาสตร์ที่ถนัดแก่ผู้เข้าร่วม
ชม จ านวน 12 บูธ 
 
 
 

มส.3.1-6-1 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 
แต่งตั้งบุคลากรของ
คณะเป็นกรรมการ
ด าเนินงานด้าน
บริการวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัย 

มส.3.1-6-2 แฟ้ม
รวบรวมข้อมูลการ
ได้รับเชิญให้เป็น
วิทยากร 

มส.3.1-6-3 สรุปผล
การด าเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่
สังคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2559 

มส.3.1-6-4 รายงาน
สรุปโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นให้มี
ความมั่นคง มั่งค่ัง 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ท่ี โปรแกรมวิชา 

1 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

2 โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
3 โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
4 โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม 
5 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
6 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
7 โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
8 โปรแกรมวิชาบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ 
9 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
10 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
11 กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
12 กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 

           
                3.1.2 การจัดอบรม/สัมมนาทาง
วิชาการ จ านวน 3 กิจกรรม 

ท่ี โปรแกรมวิชา หัวข้อ 

1 การพัฒนา
สังคม 

ความเหลื่อมล้ า ความยากจน 
บนความท้าทายของสวัสดิการ
สังคม 

2 นิติศาสตร์ รู้ทันค้ าประกัน จ านอง 
3 ภาษาไทย ร้อง ล า ขับท านอง ร้อยกรอง

ไทย 
        
                 3 .1 .3  การแข่ งขันทักษะทาง
วิชาการ จ านวน 5กิจกรรม  

ท่ี โปรแกรมวิชา หัวข้อการแข่งขัน 
 

1 นิติศาสตร์ การแข่งขันว่าความศาลจ าลอง 
2 นิติศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหา

กฎหมายระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

3 ภาษาจีน แข่งขันทักษะภาษาจีน 
4 รัฐประศาสน

ศาสตร์ 
การแข่งขันตอบปัญหาทาง  
รัฐประศาสนศาสตร์ 

5 ภาษาไทย กิจกรรมประกวด/แข่งขัน จาก
การตอบค าถามทักษะการใช้
ภาษาไทย 

 

และยั่งยืน ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

         3.2 จัดโครงการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยลงนามความ
ร่วมมือการให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน โดย 
             3.2.1 ส านักงานบริการวิชาการและ
จัดหารายได้ส ารวจปัญหาและความต้องการใน
การรับบริการวิชาการ ของประชาชนในพื้นท่ี 
             3 . 2 . 2  คณะวา งแผน เ พ่ื อจั ดท า
โครงการรองรับ 
             3.3.3 คณะจัดโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 14-
15กรกฎาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลาน
กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร (มส.3.1-6-4) 

 
การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

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

รายงานผลการด าเนินงาน :  นางสาวรัชดาภรณ์ รักษ์ชน 
                                    และนางสาวนิฐิณี  ทองแท้ 

โทรศัพท์ : 089-4882081 โทรศัพท์ :086-9201508 
E-mail :  phatchanapha@gmail.com E-mail :charisa001 @hotmail.com 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

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 เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. คณบดีมอบหมายงานให้รองคณบดี
ฝ่ า ยกิ จกา รนั กศึ กษาและศิ ลปะและ
วัฒนธรรมเป็นผู้ก ากับดูแลงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับคณะ 
ประจ าปีการศึ กษา2558 โดยตั วแทน
โปรแกรมวิชาเข้าร่วมเป็นกรรมการวางแผน
และด าเนินกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 
2558 (มส.4.1-1-1 และมส.4.1-1-2) 

มส.4.1-1-1 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ที่ 
021/2558 

   เรื่อง แต่งตั้งบุคลากร
ปฏิบัติงานในคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

มส.4.1-1-2 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ 033/2558 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และก าหนดตัว
บ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

จัดประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 
2558 เพ่ือจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558 โดย
การด า เนิ นงานท านุ บ า รุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม มีตั วชี้ วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนฯ จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
โดยน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะให้
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 
2/2558 วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558  

มส.4.1-2-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 

มส. 4.1-2-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะครั้งที่ 
2/2558 วันที่ 4 กันยายน 
2558 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ใ น ก า ร น า แ ผ น ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ  
คณะกรรมการได้จัดท าโครงการเพ่ือเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดโครงการ/
กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการ/กิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด 
13 โครงการ/กิจกรรม โดยแบ่งเป็น 

1. โครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะจ านวน 3 
โครงการ 

2. โครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยโปรแกรม
วิชาและกลุ่มวิชาจ านวน 10 โครงการ 

และมีการด าเนินการแล้วเสร็จทั้ ง 13 
โครงการ (มส.4.1-2-1,มส.4.1-2-2 และ 
มส.4.1-2-3 )  

มส.4.1-2-2 แผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

มส.4.1-2-4 แผนปฏิบัติงาน/
โครงการเกี่ยวกับศิลปะ
และวัฒนธรรมประจ าปี
งบประมาณ 2559 

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

 3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงาน
ตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

คณะมีการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยก าหนดให้คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 –มีนาคม
2559) รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2558 –มิถุนายน 
2559) โดยในรอบ 9 เดือนได้ด าเนินการบรรลุ
ตามแผนทั้ง 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100   
และมีการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วจ านวน 
13 โครงการ และคณะได้เสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ รอบ 9 เดือน ต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้ง
ที่ 6/2559 เมื่อวันจันทร์  25  กรกฎาคม     
พ.ศ. 2559  (มส.4.1-3-1) 

มส.4.1-3-1 รายงานผลการ
ประเมินผลแผนการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รอบ 9 เดือน 

มส.4.1-3-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งที่ 
6/2559 วันที่ 25 
กรกฎาคม 2559 

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่
ระบุ ในแผนด้านท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ดังนี้ (มส.4.1-4-1) 

  
 
 

มส.4.1-4-1 รายงานการ
ประเมินผลแผนการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
(เอกสารเดียวกับมส.4.1-
3-1 ) มส.4.1-4-2 

HU
SO



 123  

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน การการบรรลุ
เป้าเปา้หมาย 

ระดับความส าเร็จของ
ระบบและกลไก การท านุ
บ ารุง ศิลปะและวฒันธรรม 

4 ข้อ 5 ข้อ  

จ านวนหนว่ยงาน/
องค์กรภายนอก ทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่คณะมีความ
ร่วมมอืด้านศิลปวัฒนธรรม 

3 3  

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ที่คณะมีความ
ร่วมมอืด้านศิลปวัฒนธรรม 

3 7  

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
อาเซียน 

5 5  

 
นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม อาทิเช่น โครงการที่ด าเนินงาน
โดยงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะ ได้แก ่(มส.4.1-4-2) 

1. นิทรรศการวิชาการ “มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่น” และ
ส่ งเสริมสนับสนุนศิ ลปวัฒนธรรมคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1) นักเรียน นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนได้รับ
ความรู้ และประสบการณ์จากกิจกรรมศิลปะ
และวัฒนธรรมตามศาสตร์ของแต่ละโปรแกรม
วิชา 

2) นักศึกษาเกิดความตระหนักถึง
คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 

3) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับ
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

2. โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

สรุปผลการด าเนิน
โครงการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

1) นักศึกษาได้แสดงความเคารพนบ
นอบและระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ที่ได้
ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ 

2) นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3) นักศึกษาได้ร่วมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างครู-อาจารย์และศิษย์ ตลอดจนได้
สร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา 

3. กิจกรรมลอยกระทง/กิจกรรมท าบุญ
ขึ้นปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/
กิจกรรมสงกรานต์ 

นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย 

 5 น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

จั ดป ร ะชุ มท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมโดยน าผลการประเมินผลการ
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
มาร่วมกันพิจารณาปรับปรุ งแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการ โดยที่ประชุม
เห็นว่าแม้คณะจะด าเนินการบรรลุในทุกตัว
บ่ ง ชี้  แ ต่ เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร ด า เ นิ น ง าน เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากขึ้นควรด าเนินการดังนี้ 

1. จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร บู ร ณ า ก า ร
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 เพ่ือเผยแพร่
ต่อไป  

2.ปรับกลยุทธในแผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์  และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ของคณะ จากเดิม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ 
สร้างและพัฒนา
เครือข่ายทางวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม 

1. ส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการและศิลปวัฒนธรรม
อย่างหลากหลายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
2. ระดับความส าเร็จของ
ระบบและกลไก การท านุ
บ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม 

มส.4.1-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 9 
สิงหาคม 2559 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

เป็น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ 

สร้างและพัฒนา
เครือข่ายทางวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม 

1. พัฒนาสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

2. สร้างแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

(มส.4.1-5-1) 

 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

คณะมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน ดังต่อไปนี้ 
    1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งระดับ
คณะโปรแกรมวิชา และกลุ่มวิชา ได้แก่ 
นิทรรศการวิชาการ กิจกรรม วันไหว้ครู 
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมสงกรานต์ 
กิจกรรมนิทรรศการโครงการศิลปนิพนธ์
ของนักศึกษา และนิทรรศการเผยแพร่
ผลงานศิลปกรรมอ่ืนๆ โดยโปรแกรมวิชา
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  กิจกรรม
เผยแพร่ ค ว ามรู้ ด้ า นภาษา ไทย  โ ดย
โปรแกรมวิชาภาษาไทย กิจกรรมอบรม
นาฎศิลป์ โดยกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการ
ละคร เป็นต้น  
    2. จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่
อาเซียน ณ ประเทศกัมพูชา โดยกลุ่ม
น า ฏ ศิ ล ป์ แ ล ะ ก า ร ล ะ ค ร ร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติกัมพูชา  
    3. มีสถานที่ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือให้บริการแก่
ผู้สนใจ ได้แก่ ห้องนาฏศิลป์ และห้องจัด
แสดงผลงานและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
นักศึกษา (HUSO SHOP)  
    4.มีการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการ การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
ผ่ า น ท า ง สื่ อ อ อ น ไ ล น์ ( Facebook, 

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

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

มส .4.1-6-3 เ ว็ บ ไซต์คณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์        

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

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ม ส . 4.1-6-5 ภ า พ ถ่ า ย
กิ จ ก ร ร ม เ ผ ย แ พ ร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่อาเซียน ณ 
ประเทศกัมพูชา 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

Website) ของคณะและมหาวิทยาลั ย
รวมถึงสื่อท้องถิ่น (มส.4.1-6-1 ถึง มส.
4.1-6-5) 

 7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

      ต า ม ที่ ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ได้สร้างมาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ โดย ผศ.เยาวลักษณ์ใจวิสุทธิ์
หรรษา ได้ประดิษฐ์และคิดค้นระบ าชากัง
ราวซึ่ ง ได้ รั บการรับรองมาตรฐานใน
ระดับชาติ  และได้รับการบรรจุให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 ส าหรับท้องถิ่นและสถานศึกษา
และน าไปใช้เป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญของ
ท้องถิ่นแล้ว  ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
     1. ต่อยอดพัฒนาเกี่ยวกับระบ าชากัง
ราว โดย ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา 
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการสร้างนวัตกรรม
หุ่นระบ าชากังราวถ่ายทอดอัตลักษณ์ศิลปะ
ก าแพงเพชรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย 
     2.สร้ า งมาตรฐ าน “ระบ า ร วม เผ่ า
ชาวเขา”ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์และ
ศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศให้การรับรอง  
       นอกจากนี้ กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการ
ละครได้น ากิจกรรมการบริการชุมชนด้าน
นาฏศิลป์ของศูนย์จริยศึกษา สธ. เรือนไทย
ที่ด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 
จนถึงปัจจุบัน  เผยแพร่ลงวารสารสากล 
และผ่านรายการโทรทัศน์ “เมืองไทยดีดี”๊  
        โ ด ย ในปี  พ . ศ .  2559 กลุ่ ม วิ ช า
นาฏศิลป์และการละคร ก าลังด าเนินการ
สร้างมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในชุด “ระบ า
พุทธบูชา”(มส.4.1-7-1 ถึง มส.4.1-7-4) 
 

ม ส . 4.1-7-1 ภ า พ ถ่ า ย
กิ จ ก ร ร ม เ ผ ย แ พ ร่
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ก่
นานาชาติ 

มส.4.1-7-2 เอกสารและเทป
วิดีทัศน์ระบ าชากังราว 

มส .4.1-7-3 ร าย ง านกา ร
ด าเนินโครงการชุมนุม
นาฏศิลป์ศูนย์ จริยศึกษา 
สธ.ก าแพงเพชร 

มส.4.1-7-4 เอกสารระบ า
รวมเผ่าชาวเขา 

มส.4.1-7-5 การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมผ่าน
รายการโทรทัศน์ "เมือง
ไทยดี๊ดี" 

มส.4.1-7-6 เอกสารระบ า 
ชุด "พุทธบูชา" 
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การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

7ข้อ 7 ข้อ 5คะแนน  7ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

… ข้อ    

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

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

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

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

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

4 - 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 และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุ
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารรับสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มาอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปีการศึกษา 2558 อยู่ ระหว่ างช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

ในปีงบประมาณ 2558 คณะฯ มีการจัดท า
แผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-
2560 (มส. 5.1-1-1) จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(มส. 5.1-1-2) 
โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-
2560  (มส .  5 . 1 - 1 -3  และค า สั่ ง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558) (มส. 5.1-1-4) โดย มี
การทบทวนแผนดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 
พ.ศ. 2557 (มส. 5.1-1-5) และน าเสนอต่อคณะ
กรรมประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 
วันที่ 2 มิถุนายน 2557 (มส. 5.1-1-6) ส าหรับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 (มส. 5.1-1-7) และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินประจ าปี พ.ศ. 2558 และประจ าปี พ.ศ. 
2559 โดยมีการประชุมทบทวนและจัดท า
รายงานเมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 2558 และ

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

มส. 5.1-1-2 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

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

มส. 5.1-1-4 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

มส. 5.1-1-5 เอกสาร
ประกอบการประชุม 
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 
2557 

มส. 5.1-1-6 เอกสาร
ประกอบการประชุม 
วันที่ 2 มิถุนายน 2557 

มส. 5.1-1-7 เอกสาร
ประกอบการประชุม 
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 
2558 

HU
SO



129 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558(มส.5.1-1-8) 

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

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะได้
ด าเนินการปรับแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัด โดย
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2558 ให้มีความเชื่อมโยงกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ซึ่งสรุปได้ 
ดังนี้ 

ก่อนปรับปรุง 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

หลังปรบัปรุง 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559) 
วิสัยทัศน์ 
สร้างสรรค์องค์ความรู้เชิงบูรณา
การ  พัฒนางานเพื่อท้องถิ่น  สืบ
สานวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่
สากล  

 
สร้างสรรค์องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั้งยืน 

พันธกิจ 

1.ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 2. สร้างองค์
ความรู้ งานวจิัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3. ใหบ้ริการ
ทางวิชาการแก่ท้องถิ่น 
4. ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
2. สร้างองค์ความรู้ 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 
3. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนอยา่ง
ยั่งยืน 

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

มส. 5.1-1-9 ตารางแสดง
ความเชื่อมโยงของแผน 

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

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

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

มส. 5.1-1-13 เอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เรื่องการ
เตรียมการจัดท าเงิน
นอกงบประมาณและ
งบประมาณแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ 2558และ
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

มส. 5.1-1-14 คู่มือการ
จัดท างบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 และ
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

มส. 5.1-1-15 แบบประเมิน 
A1, A2 

มส. 5.1-1-16 แผนกลยุทธ์
ประจ าปีงบประมาณ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ก่อนปรับปรุง 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

หลังปรบัปรุง 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559) 
5. บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
5. บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อัตลักษณ์ 
การผลิตพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 บัณฑิตมีจิตอาสา 
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนา
ท้องถิ่น 

เอกลักษณ์ 
“มุ่งเน้นท้องถิ่น  สานศิลป์
วัฒนธรรม” 

 
     “มุ่งเน้นท้องถิ่น  สาน
ศิลป์วัฒนธรรม” 

วัฒนธรรมองค์กร 
H   Honesty  ซ่ือสัตย์  
U   Unity  สามัคคี  
S  Solidarity นับพี่น้อง  
O   Ownership เป็นเจ้าของ  
K   Kindness    เมตตา  
P   Punctuality   ตรงต่อเวลา  
R   Responsibility รับผิดชอบ  
U   Universal  มองการณ์ไกล
มุ่งสู่สากล 

 “ซ่ือสัตย์ สามัคคี นับพี่
น้อง เป็นเจ้าขององค์กร เอื้อ
อ า ท ร พ ร้ อ ม เ ม ต ต า   ไ ม่
ผัดวันประกันพรุ่ง มุ่งเวลา สืบ
เสาะหา  สู่โลกกว้างอย่างยั่งยืน 

 
H   Humanity 
มนุษยธรรม 
U   Unity    มีน้ าหนึ่งใจ
เดียว 
S   Society  มุ่งสู่เพื่อ
สังคม  
O   Originity  สร้างสรรค์
สิ่งใหม่/ภูมิปัญญา  

“มีมนุษยธรรม  มีน้ า
หนึ่งใจเดียวมุ่งสู่เพื่อสังคม  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิ
ปัญญาอย่างยั่งยืน” 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และมีความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
2. พัฒนาองค์ความรู้ งานวจิัย 
งานสร้างสรรค์ และ นวัตกรรรม
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม 
3. พัฒนาศักยภาพการบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพแก่ชุมขน
ท้องถิ่นและสังคม 
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุง 
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยสู่สากล และเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน   
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิ
บาล 
 
 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
1. สร้างความเข้มแข็งของ
บุคลากรและการวิจยั 
2. สร้างและพัฒนา
เครือข่ายทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
3. เร่งรัดการสร้าง
ภาพลักษณ์ 
4. พัฒนาการจัดการศึกษา
ก้าวไกลสู่อาเซียน 

พ.ศ. 2556-2560(ส่วนที่ 
5 การแปลงแผนกลยุทธ์
สู่การปฏิบัติ  

มส. 5.1-1-17 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

มส. 5.1-1-18 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

มส. 5.1-1-19 แผนกลยุทธ์
ทางการเงินประจ าปี 
พ.ศ. 2558 และ
ประจ าปี พ.ศ. 2559 

มส. 5.1-1-20 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2559 และ
ค าอธิบายและเกณฑ์การ
ให้คะแนนตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2558 และปีงบประมาณ 
2559 

มส. 5.1-1-21 สรุปผลการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2558 (รอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน) สรุปผล
การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 (รอบ 6
เดือนและ 9 เดือน 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ก่อนปรับปรุง 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

หลังปรบัปรุง 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559) 
เป้าประสงค ์
1. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและระดับสากล 
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
3. ชุมชนท้องถิ่น และสังคม 
ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
และสามารถพึ่งพาตนเองได้   
4. นักศึกษา คณาจารยแ์ละ
บุคลากร รวมถึงเยาวชนและ
ประชาชน ทัว่ไปรู้ถึงคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และ
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน   
5. มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมธีรรมาภบิาล
เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต
และการบริการ 
 

เป้าประสงค ์
1.1 มีระบบและกลไกการ
บริหารบุคลากร 
1.2 มีระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจยั งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
1.3 เพิ่มปริมาณและ
คุณภาพงานวิจยั งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงาน
ในระดับชาติ 
2.1 คณะมีเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ 
2.2 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมี
สุข เข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง
ได้ 
2.3 นักศึกษา บุคลากร 
ชุมชน ท้องถิ่น มีการท านุ
บ ารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน 
3.1 คณะมีภาพลักษณ์ที่ดี
เป็นที่ยอมรับและเช่ือมั่น
จากสังคม   
4.1 บัณฑิตมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาต ิ
4.2 คณะมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธภิาพ
เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต
และบริการ 

 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีตัวชี้วัด

ทั้งหมด 53 ตังชี้วัด และในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดคงเหลือ 31  ตัวชี้วัด 
โดยได้ปรับปรุงและพัฒนาแผนให้ตัวชี้วัดมีความ
ครอบคลุมในกระบวนการประเมินผลแผนกลุทธ์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะฯ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านขั้นตอนการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ

มส. 5.1-1-22 รายงานการ
ประชุม 2/2558 วันที่ 
23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

มส. 5.1-1-23 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่
6/2559 วันที่ 25
กรกฎาคม พ.ศ.2559 

มส. 5.1-1-24 รายงานผล
การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2558 และปีงบประมาณ 
2559 

มส. 5.1-1-25รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่
6/2559 วันที่ 25
กรกฎาคม พ.ศ.2559 

มส. 5.1-1-26บันทึก
ข้อความเชิญประชุม/
เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

มส. 5.1-1-27 สรุปผลการ
ด าเนินงานเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 
2559 
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ราชการประจ าปี  ประกอบด้วยกิจกรรม/
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะได้จัดประชุม
กรรมการบริหารคณะเพ่ือชี้แจงแนวทางการ
จัดท าโครงการให้สอดคล้องกับแผนของคณะ 
(มส. 5.1-1-13) โดยคณะได้จัดท าคู่มือการ
จัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินนอก
ง บ ป ร ะ ม า ณ )  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ (มส. 5.1-1-14) ที่ได้ด าเนินการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ และ
ตัวชี้วัด เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้พิจารณา
จัดท าโครงการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะ 

นอกจากนี้ ระดับมหาวิทยาลัยยังมีระบบ
การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่บุคลากร โดยการจัดท า
ค า รั บ รองการปฏิบั ติ ร าชการ  และมี ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ปีละ2 ครั้ ง  ซึ่ งคณะได้มีการ
ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายสอนและสาย
สนับสนุนเพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดท า A1, A2 (มส.
5.1-1-15) 

คณะฯ มีการแปลงแผนกลยุทธ์  พ.ศ. 
2556-2560 (มส. 5.1-1-16) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่ 35  ได้แก่  จ านวนงบประมาณ
ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ การระดมทุนหรือ
การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
(มส.5.1-1-17) ส าหรับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2559 มีตัวชี้วัดที่ 31 
ได้แก่  ระดับความส าเร็จของการจัดหารายได้ 
(มส. 5.1-1-18) โดยตัวชี้วัดดังกล่าวได้น ามาสู่
การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปี พ.ศ. 
2558, และประจ าปี พ.ศ. 2559ให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและของคณะครบทั้ง 5 
พันธกิจคือ1) ด้านการเรียนการสอน 2) การวิจัย 
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3) การบริการทางวิชาการ 4) การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 5) ด้านการบริหารจัดการ
โดยกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ ที่ส าคัญคือ 
การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์และการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้ก าหนด
แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน
หลักเกณฑ์การจัดสรรที่เป็นระบบและการวาง
แผนการใช้ เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส
ตรวจสอบได้โดยในแต่ละปีงบประมาณ คณะฯ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
และการ พัฒนาสถาบันและบุ คลากร ตาม
โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ  
- เงินนอกงบประมาณ  (เงินรายได้) ได้แก่ 

บ.กศ., กศ.บป. ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของ
นักศึกษา 

- งบประมาณจากแหล่ง อ่ืน เช่น เงิน
สนับสนุนการจัดนิทรรศการจากงบมหาวิทยาลัย 
ค่าสมัคร/ค่าลงทะเบียนร่วมอบรม/แข่งขัน บูรณา
การโครงการในลักษณะที่คล้าย กันของโปรแกรม
วิชาต่างๆเป็นต้น (มส.5.1-1-19) 

คณะฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ . ศ . 2 5 5 8  จ านวน  53  ตั วชี้ วั ด  และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวนตัวชี้วัด 31 
ตัวชี้วัดโดยได้ก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวชี้วัด พร้อมทั้งก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือ
น าไปสู่การวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(มส. 5.1-1-20) และมีการจัดท าเป็นรายงานผล
การติดตามและประเมินผลโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 6  และ12 เดือน) 
และรายงานผลการติดตามและประเมินผล
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 
6 และ 9 เดือน) (มส.5.1-1-21 ) เสนอต่อ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ
ในการประชุมครั้ งที่  6/2559 เมื่อวันที่  25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (มส. 5.1-1-22, มส. 
5.1-1-23) 

คณะฯ มีระบบการตรวจสอบทางด้าน
การเงิน ได้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย  โดยในงบประมาณประจ าปี 2558 
เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานในวันศุกร์ ที่ 30 
ตุ ล าคม พ .ศ .  2558  ประกอบด้ วยผู้ ช่ ว ย
ศ า สต ร า จ า ร ย์ อ ม ร า   ค ร อ ง แก้ ว  ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ปรัชญา  ชะอุ่มผล  อาจารย์ ดร. 
สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส และอาจารย์      
อิสสราพร  อ่อนบุญ โดยมีผู้บริหารของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อมูลใน
ประเด็นการตรวจดังต่อไปนี้ การควบคุมภายใน
ด้านการบริหาร ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และด้านการจัดหา
ร าย ได้ ข องคณะและคณะกร รมกา รก า ร
ตรวจสอบภายใน ได้ตรวจตามเอกสาร แบบ   
ปย.1, ปย.2 และแบบการประเมินความเสี่ยงเพื่อ
การควบคุมภายใน โดยผลการสอบทานพบว่า
การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตาม
วิธีการที่ก าหนด ระบบการควบคุมภายในมีความ
เพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน ซึ่งผลการตรวจสอบภายในอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

คณะฯ มีระบบการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตามตัวชี้ วัด
ต่ า ง ๆ ข อ ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในรอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในรอบ 9 เดือน โดย
จัดท าเป็นรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (มส. 5.1-1-24) เพ่ือน าเสนอและ
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รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ6/2559 เมื่อ
วันที่  25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 (มส. 5.1-1-25)
อ นึ่ ง เ มื่ อ วั น พุ ธ ที่  2 2  มิ ถุ น า ย น  2 5 5 9 
มหาวิทยาลั ยฯ  ได้ แต่ งตั้ ง คณะกรรมการ 
ตรวจสอบติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยได้
ก าหนดให้คณะ รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ไตร
มาส 2 ของหน่วยงาน เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตามไตรมาส และเกิดประโยชน์ คุ้มค่าใน
การด าเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้คณะกรรมการ  
ประกอบด้วย 

1) รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง 
2)รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ 
3) รองศาสตราจารย์สุวิทย์เฑียรทอง  
4) ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม  
5) นายโอภาส  เขียววิชัย  
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี 
(มส. 5.1-1-26) 

     ทั้ งนี้   คณะฯ ได้น าข้อ เสนอของคณะ
กรรมการฯ มาแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะทราบท าให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
เร่งรัดการด าเนินงานโครงการและเบิกจ่าย
งบประมาณในไตรมาสที่ 3 ได้มากข้ึน ดังนี้ 
  - งบเงินรายได้ บ.กศ. เสร็จสิ้นเพ่ิมขึ้น 14  
โครงการคิดเป็นร้อยละ  46.94 
  - งบเงินรายได้ กศ.บป. เพ่ิมขึ้น 1 โครงการคิด
เป็นร้อยละ  50  
  -  งบประมาณแผ่นดิน  เพิ่มขึ้น 10 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 80 (มส. 5.1-1-27) 

 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา

ตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยในระดับ
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้
ด าเนินการดังนี้ 

มส. 5.1-2-1 เอกสาร
ประกอบรายงานการ
ประชุม การจัดท าต้นทุน
ต่อหน่วย ต่อหลักสูตร  
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นักศึกษา อาจารย์บุคลากร
การจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

1 . คณะฯ  เ ข้ า ร่ ว มก า รประชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2558 
และจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
2559” ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558 
โดยในช่วงบ่ายของวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 
เป็นกิจกรรมการบรรยาย “การวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และต้นทุนต่อ
หน่วยงานในแต่ละหลักสูตร โดยมีว่าที่ ร.ต.    ชัย
รัตน์ อุดมเดชะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

2 .  ใ น ปี ง บ ป ร ะม า ณ  พ . ศ .  2 5 5 8 
มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 และ
คณะฯ ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหลักสูตร จ านวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 4 อาคาร 14 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่6  
กรกฎาคม  2558 อนึ่ง ในปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหลักสูตร  ปีการศึกษา 2558 โดยมีการ
ประชุมชี้แจงการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ  ห้องประชุม
ชั้น 4 อาคาร 14 ตึกส านักงานอธิการบดี จัดโดย
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร เรื่องการจัดท าการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหลักสูตร โดยมีทีมวิทยากรจากกองนโยบาย
และแผน มาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจและ
ข้อตกลงร่ วมกันชี้ แจงถึ งรายละเ อียดและ
หลักการของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยระดับ
หลักสูตร ได้แก่ รายรับ รายจ่าย ค่าเสื่อมราคา 
ค่าครุภัณฑ์(มส. 5.1-2-1) 

3. ค ณ ะ ฯ  ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ค า สั่ ง
มหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 863/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหลักสูตร โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด อาจารย์
สุวภัทร  หนุ่มค า อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฎีระ 
อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้ และอาจารย์อิสสราพร  
อ่อนบุญคณะกรรมการจัดท าเพ่ือวิเคราะห์ต้นทุน

มส. 5.1-2-2 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
ต้นทุนต่อหลักสูตร 

มส. 5.1-2-3 รายงานผลการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่า
ต้นทุนต่อหน่วย ต่อ
หลักสูตรคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 5.1-2-4 เอกสาร
ประกอบรายการประชุม
คณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ วันที่ 25 
กรกฎาคม 2559 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ต่อหลักสูตรภายในคณะ โดยมีตัวแทนคณาจารย์ 
แต่ละหลักสูตรและบุคลากรเข้าร่วมให้ข้อมูลการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร เมื่อวันที่ 
22 กรกฎาคม 2559 และได้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559(มส. 5.1-2-2) 

คณะฯ  มีการกับกับ ติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ มีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสู ตร  สั ดส่ วนค่ า ใช้ จ่ ายเ พ่ือ พัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน (มส. 5.1-2-3)ดังนี้ 

 
 หลักการและวิธีค านวณ 

รายรับ 
ปันรายรับทางอ้อมทางจากหน่วยงาน

สนับสนุนของมหาวิทยาลัยตรงส่วนนี้ทางกอง
นโยบายและแผนเป็นผู้รวบรวมข้อมูลให้ปันสู่
รายหัวจริงให้แก่คณะโดยให้หลักสูตร ใส่เพียง
จ านวนนักศึกษาจริงที่ได้จากกองนโยบายและ
แผน ลงในช่องจ านวนนักศึกษา 

ปันรายรับทางอ้อมจากคณะตรงส่วนนี้ 
ทางผู้รับผิดชอบจัดท าต้นทุนของหลักสูตรของ
คณะ จะต้องน าข้อมูลจากกองแผนแต่ละหมวด
งบเงิน ที่ไม่สามารถเจาะจงเข้าสู่หลักสูตรได้ 
น ามารวมไว้เป็นรายรับกองกลางของคณะ เพ่ือ
ปันเข้าสู่รายหัวจริงของหลักสูตร 

รวมปันส่วนทางอ้อมจากคณะและทาง
มหาวิทยาลัยตรงส่วนของตารางที่ 3 ทางกอง
นโยบายแผนได้ท าการเชื่อมโยงสูตร ระหว่างปัน
รายรับทางอ้อมจากมหาวิทยาลัยรวมกับปัน
รายรับทางอ้อมของคณะ ผลรวมจึงเป็น รวม
รายรับจริงจากการปันส่วนทางอ้อม 

HU
SO



138 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

รายรับทางตรงหลักสูตรข้อมูลตรงส่วนนี้ 
ทางหลักสูตรจะต้องน าข้อมูลที่สามารถระบุได้ว่า
เป็นรายรับจริงของหลักสูตรตนเองมาใส่ในแต่ละ
หมวดตามตาราง ดังนี้ 

- งบบุคลากร  คือเงินเดือน 1 ปีของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- งบด าเนินการ(ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
และค่าวัสดุ) ได้มาจากค่าใช้จ่ายในงบประมาณ
โครงการ 

- งบอุดหนุน  งบประมาณที่ได้มาจาก
การจัดสรรเงินบริการวิชาการโปรแกรมละ 
50,000 บาท 

- งบรายจ่ายอ่ืน คือ รายจ่ายที่ส านัก
งบประมาณก าหนดให้จ่ายเงินราชการลับ ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา รายจ่ายเพื่อช าระหนี้เงินกู้ ฯลฯ 

- บริการวิชาการ คือ รายรับจากการจัด
ฝึกอบรมของหลักสูตรที่ผ่านการเบิกจ่ายทาง
ระบบการเงินของมหาวิทยาลัย 

- งานวิจัย คือ รายได้จากการท าวิจัยของ
อาจา ร ย์ ป ร ะจ า หลั ก สู ต ร  หั ก  1 0 % เ ข้ า
มหาวิทยาลัย 

- งบกองกลาง ค่ารักษาพยาบาล ค่า
ศึกษาบุตรของข้าราชการประจ าหลักสูตร โดยมี
การใช้จ่ายไปจ านวนเท่าใดก็ต้องคิดค านวณเป็น
รายรับเท่าที่จ่ายไป 
รายจ่าย 

ปันรายจ่ายทางอ้อมจากหน่วยงาน
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย โดยในส่วนนี้ทางกอง
นโยบายและแผนเป็นผู้รวบรวมข้อมูลให้ปั่นสู่
รายหัวจริงให้แก่คณะโดยหลักสูตร ใส่เพียง
จ านวนนักศึกษาจริงที่ได้จากกองนโยบายและ
แผน กรอกลงในส่วนของช่อง จ านวนนักศึกษา 

ปันรายจ่ายทางอ้อมจากคณะ โดยใน
ส่วนนี้ ทางผู้รับผิดชอบจัดท าต้นทุนของหลักสูตร
ของคณะ จะต้องน าข้อมูลจากกองแผนแต่ละ
หมวดงบเงิน ที่ไม่สามารถเจาะจงเข้าสู่หลักสูตร
ได้ น ามารวมไว้เป็นรายจ่ายกองกลางของคณะ
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เพ่ือปันเข้าสู่รายหัวจริงของหลักสูตร โดยมีการ
ใช้จ่ายไปจ านวนเท่าใดก็ตัดคิดค านวณเป็น
รายรับเท่าที่จ่ายไป 

 รวมปันส่วนทางอ้อมจากคณะและทาง
มหาวิทยาลัย ทางกองนโยบายแผนได้ท าการ
เชื่อมโยงสูตร ระหว่างปันรายจ่ายทางอ้อมจาก
มหาวิทยาลัยรวมกับปันรายรับทางอ้อมของคณะ 
ผลรวมจึงเป็น รวมรายจ่ายจริงจากการปันส่วน
ทางอ้อม 

รายจ่ายทางตรงหลักสูตร โดยข้อมูลส่วน
นี้ ทางหลักสูตรจะต้องน าข้อมูลที่สามารถระบุได้
ว่าเป็นรายจ่ายจริงของหลักสูตรตนเองมาใส่ใน
แต่ละหมวดงบตามตารางดังนี้ 

งบบุคลากร ตามตัวอย่างในตารางโดย
รายรับจ านวนเท่าใดก็ตัดค านวณเป็นรายรับ
เท่าท่ีจ่ายไป 

- งบด าเนินการ(ค่าตอบแทน คาใช้สอย 
และค่าวัสดุ) ได้มาจากค่าใช้จ่ายในงบประมาณ
โครงการ 

- งบอุดหนุนงบประมาณที่ได้มาจากการ
จัดสรร เงินบริการวิชาการโปรแกรมวิชาละ 
50,000 บาท 

- งบรายจ่ าย อ่ืน คือรายจ่ายที่ ส านัก
งบประมาณก าหนดให้จ่ายเงินราชการลับ ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา รายจ่ายเพื่อช าระหนี้เงินกู้ ฯลฯ 

- บริการวิชาการ คือรายจ่ายจากการจัด
ฝึกอบรมของหลักสูตรที่ผ่านการเบิกจ่ายทาง
ระบบการเงินของมหาวิทยาลัย โดยรายรับ
จ านวนเท่าใดก็ตัดค านวณเป็นรายรับเท่าที่จ่าย
ไป 

      -   งานวิจัย คือรายได้จากท าวิจัยของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัก 10 % เข้า
มหาวิทยาลัย โดยรายรับจ านวนเท่าใดก็ตัด
ค านวณเป็นรายรับเท่าที่จ่ายไป 

       -  งบกลางกลาง ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าศึกษาบุตรของข้าราชการประจ าหลักสูตร 
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โดยรายรับจ านวนเท่าใดก็ตัดค านวณเป็นรายรับ
เท่าท่ีจ่ายไป 
ตารางสรุป 
        -  สว่นของข้อมูลตารางสรุป ทางกอง
นโยบายและแผนจะท าการเชื่อมโยงข้อมูลตาราง
รายรับและตารางรายจ่าย ให้ทางผู้จัดต้นทุนต่อ
หลักสูตรกรอกจ านวนนักศึกษาของท่าน ตาม
ข้อมูลที่ทางกองนโยบายเป็นผู้จัดเก็บให้ และ
กรอกเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาซึ่งค่าเทอมทาง
กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานที่จัดท า
ข้อมูลให้โดยใช้นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนจริง
เทอม 1/2558และ 2/2558 จากส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน (ค่าหน่วยกิจ*2 เทอม*
จ านวนนักศึกษา) 
ภาพรวมโดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละหลักสูตรปี
การศึกษา 2558  มีรายละเอียด  ดังนี้  

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์จากผลการ
วิเคราะห์สรุปได้ว่าต้นทุนต่อหน่วยอยู่ท่ี นักศึกษา 
1 คนมีค่าใช้จ่าย 49,453.35บาท ต่อปีหลักสูตร
รั ฐประศาสนศาสตร์  มี ผ ลก า ไ ร จ ากกา ร
ด าเนินงานอยู่ที่10,872,332.74บาทหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 36.46% 
สรุป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีความคุ้มค่า
ต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอน จากตัวเลข
และผลก าไรที่ได้จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษจากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 
43,839.15 บาท ต่อปีหลักสูตรภาษาอังกฤษมี
ผลก าไรจากการด าเนินงานอยู่ที่ 3,748,911.69
บาทหลักสูตรภาษาอังกฤษมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่
16.55% สรุปหลักสูตรภาษาอังกฤษมีความ
คุ้มค่า ต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอนจาก
ตัวเลขและผลก าไร ที่ได้จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หลักสูตร 
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3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรม
วิชาวิชาภาษาไทยจากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย
42,915.97บาท ต่อปีหลักสูตรหลักสูตรวิชา
ภาษาไทย มีผลก าไรจากการด าเนินงานอยู่ที่  
5 ,353,072.25บาทหลักสูตรหลักสูตรวิชา
ภาษาไทย มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่31.55%สรุป 
หลักสูตรภาษาไทยมีความคุ้มค่าต่อการเปิดการ
จัดการเรียนการสอน จากตัวเลขและผลก าไร ที่
ได้จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณ
รักษ-ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จากผลการ
วิเคราะห์สรุปได้ว่าต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่นักศึกษา 
1 คนมีค่าใช้จ่าย 60,587.28บาท ต่อปี หลักสูตร
บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีผล
ก าไรจากการด าเนินงานอยู่ที่ 1,832,984.95บาท
หลักสูตรบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 20.10 % โดยสรุป
หลักสูตรบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์มีความคุ้มค่า ต่อการเปิดการจัดการเรียน
การสอนจากตั ว เลขและผลก าไรที่ ได้ จาก
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 

5. ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมจากผลการ
วิเคราะห์สรุปได้ว่าต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่นักศึกษา 
1 คนมีค่าใช้จ่าย 57,159.94  บาท ต่อปีหลักสูตร
การพัฒนาสังคมมีผลก าไรจากการด าเนินงานอยู่
ที่ 4,032,597.65 บาทหลักสูตรการพัฒนาสังคม
มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่31.27 % สรุปหลักสูตรการ
พัฒนาสังคมมีความคุ้มค่า ต่อการเปิดการจัดการ
เรียนการสอนจากตัวเลขและผลก าไร ที่ได้จาก
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรม
วิชาวิชาภาษาจีนจากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 
47,216.28บาท ต่อปีหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิ ต วิ ช าภ าษาจี น  มี ผ ล ก า ไ ร จ ากกา ร
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ด าเนินงานอยู่ที่ 2,636,953.12บาทหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาภาษาจีน มีอัตราดอกเบี้ย
อยู่ที่ 23.95%สรุปหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
วิชาภาษาจีน มีความคุ้มค่าต่อการเปิดการ
จัดการเรียนการสอนจากตัวเลขและผลก าไรที่ได้
จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรม
วิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์จากผลการ
วิเคราะห์สรุปได้ว่าต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่นักศึกษา 
1 คนมีค่าใช้จ่าย 59,611.39 บาท ต่อปีหลักสูตร
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์มีผลก าไรจากการ
ด าเนินงานอยู่ที่ 1,664,119.27 บาทหลักสูตร
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 
24.19 % สรุปหลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์มีความคุ้มค่าต่อการเปิดการจัดการเรียน
การสอน จากตัว เลขและผลก าไ รที่ ได้จาก
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 

8 .  ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์จากผลการ
วิเคราะห์สรุปได้ว่าต้นทุนต่อหน่วยอยู่ท่ี นักศึกษา 
1คนมีค่าใช้จ่าย51,621.25บาท ต่อปีหลักสูตร
หลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์มีผลก าไรจากการ
ด าเนินงานอยู่ที่ 2,257,968.06 บาทหลักสูตร
หลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีอัตราดอกเบี้ย
อยู่ ที่23.94 % ส รุ ป  หลั ก สู ต ร ส า ร สน เทศ
ภูมิศาสตร์ มีความคุ้มค่าต่อการเปิดการจัดการ
เรียนการสอน จากตัวเลขและผลก าไร ที่ได้จาก
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 

9. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจากผลการ
วิเคราะห์สรุปได้ว่าต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่นักศึกษา 
1 คนมีค่าใช้จ่าย 46,391.57บาท ต่อปีหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต มีผลก าไรจากการด าเนินงาน
อยู่ที่  4,527,195.25บาทหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตมี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่  26.51  % สรุป
หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิตมีความคุ้มค่า ต่อการ
เปิดการจัดการเรียนการสอนจากตัวเลขและผล
ก าไรที่ได้จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 
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10. หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต โปรแกรม
วิชาดนตรีศึกษา จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า
ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 
57,678.23บาท ต่อปีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
มีผลก าไรจากการด าเนินงานอยู่ที่ 4,147,633.07
บาทหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีอัตราดอกเบี้ย
อยู่ที่ 34.29 % สรุปหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
มีความคุ้มค่า ต่อการเปิดการจัดการเรียนการ
สอนจากตัวเลขและผลก าไรที่ได้จากวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหลักสูตร 

ทั้งนี้ ได้น าผลสรุปการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หลักสูตรปี 2558 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 
6/2559  เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 
โดยคณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ และให้
ข้อเสนอแนะให้มีการเ พ่ิมจ านวนนักศึกษา
ส าหรับหลักสูตรที่มีนักศึกษาน้อยเพ่ือให้เกิด
ความคุ้มคา่ของแต่ละหลักสูตร (มส. 5.1-2-4 ) 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามกระบวนงาน
บริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนด (มส. 
5.1-3-1) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1. มคี าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 (มส.5.1-3-2) ตามค าสั่ง
คณะฯ ที่ 030/2558 สั่ง ณ วันที่ 21กันยายน 
พ.ศ.2558 โดยมีผู้บริหารของคณะฯ และตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะฯ ร่วมเป็น
คณะกรรมการ โดยคณะท างานประกอบด้วย 
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าส านักงานและ
คณาจารย์ภายในคณะ โดยผู้บริหารของคณะฯ 
มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2.  คณะกรรมการฯ ตามข้อ 1. จัดประชุม
เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง เมื่อ
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม

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

มส. 5.1-3-2 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่  030 / 
2558 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 สั่ง ณ วันที่ 
21กันยายน พ.ศ.2558 

มส. 5.1-3-3 เอกสาร
ประกอบการประชุม 
คณะกรรมการฯ เมื่อ
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บุ น น า ค  อ าค า รค ณะม นุ ษ ยศ า สต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ (มส.5.1-3-3) โดยท าการวิเคราะห์
ประเด็ นความเสี่ ยงจากโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  โดยคณะกรรมการได้
พิจารณาเลือกโครงการที่มีความเสี่ยงสูงจ านวน 6 
โครงการ ได้แก ่(มส. 5.1-3-4, มส. 5.1-3-5) 

(1) พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการจ านวน 25,000 บาท 

(2)ทุนอุดหนุนผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สร้างสรรค์/บทความวิชาการ/การจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมจ านวน 125,000 บาท 

(3) พัฒนาโปรแกรมวิชาสู่ความเป็น
เลิศโปรแกรมวิชาละ 80,000 บาท 

    (3.1) พัฒนาโปรแกรมวิชาภาษา
วิชาภาษาอังกฤษสู่ความโดดเด่นและเป็นเลิศ 

    (3.2) พัฒนาโปรแกรมวิชาภาษา
วิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่ความโดดเด่นและ
เป็นเลิศ 

(4)  อยู่อย่างสุขใจใต้ร่มพิกุล จ านวน
10,000 บาท 

(5)  พัฒนาศักยภาพการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน จ านวน 80,000 บาท 

(6) การบริหารจัดการงานด้านธุรการ 
(การจัดส่งหนังสือราชการ/บันทึกข้อความแจ้งผู้
ที่เก่ียวข้องล่าช้า ไม่ทั่วถึง) 

3.  หลังจากนั้นคณะฯ มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนบรหิารความ
เสี่ยง จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนบรหิาร
ความเสีย่งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตาม
ค าสั่งคณะ ที่ 035/2558 สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ.2558และค าสั่งคณะ ที่ 037/2558สั่ง ณ วันที่ 
6ตุลาคม พ.ศ.2558 (มส. 5.1-3-6) 

4.  คณะกรรมการฯ ตามข้อ 3. ด าเนินการ
จัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 
2558 

มส. 5.1-3-4 บันทึกข้อความ
ถึงคณบดี ลงวันที่  1 
ตุลาคม พ.ศ.2558 เรื่อง
ขอน าเสนอประเด็นความ
เสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 

มส. 5.1-3-5 โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 
1) โครงการพัฒนา
คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
2) โครงการทุนอุดหนุน
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร ่
3) โครงการพัฒนา
โปรแกรมวชิาสู่ความเป็น
เลิศ 

(3.1) โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ 

      (3.2) โปรแกรมวิชา
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

     4) โครงการอยู่อย่างสุขใจ
ใต้ร่มพิกุล 

     5) โครงการพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการแก่
ชุมชน 

มส. 5.1-3-6 ค าสั่งคณะ ที่ 
035/2558 สั่ง ณ วันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ.2558 และ
ค าสั่งคณะ ที่ 037/2558 
สั่ง ณ วันที่ 6 ตุลาคม 
พ.ศ.2558 

มส. 5.1-3-7 (ร่าง) แผน
บริหารความเสี่ยง น าเสนอ
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4.1 ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ์ตามแบบ RM 1 

4.2 วิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ผลกระทบ ระดับโอกาสที่จะเกดิ (L) ระดับ
ผลกระทบ (C) และระดับความเสี่ยงตามแบบ RM 2  

4.3 ระบุเหตุการณ์และประเมินความเสีย่ง 
พร้อมระบุการตอบสนองความเสี่ยง ตามแบบ RM 
2–1 

4.4 ก าหนดแนวทางการตอบสนองความ
เสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ RM 3  

โดยคณะฯ ได้น าเสนอแผนบริหารความ
เสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 
พ.ศ.2558  เพ่ือให้ความเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะมาตรการเพ่ิมเติม (มส. 5.1-3-7) 

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

6.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 
ได้รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ ของ
แผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ รอบ 9 เดือน 
(1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) ตาม
แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (แบบ RM- 
4)  โดยรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ในการประชุมครั้ งที่   5/2559  เมื่อวันที่  8 
กรกฎาคม พ .ศ . 2559 (มส.5.1-3-9 )  โ ดย
คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ให้ข้อเสนอแนะใน
ประเด็นความเสี่ยง “การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ” ว่าอาจารย์ที่ไม่มีสิทธิ์ใน
การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ควรตัด
รายชื่อออกไม่ควรน ามาเป็นตัวหาร เช่น อาจารย์
ประจ าตามสัญญาจ้าง ควรน าเสนอมหาวิทยาลัย
ให้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์หรือการเพ่ิมอัตราอาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย เ พ่ือให้คณะมีระดับ
คะแนนเพ่ิมมากขึ้นและให้โครงการพัฒนา
โปรแกรมวิชาสู่ความเป็นเลิศ จัดท ารายงานการ
ประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
(มส.5.1-3-10) 

ต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ เมื่อวันที่  21
พฤศจิกายน 2558 และ 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ วันที่ 21
พฤศจิกายน 2558 

มส. 5.1-3-8 เอกสารการ
บริหารความเสี่ยง (RM 1 
– RM 3) คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 

มส. 5.1-3-9 รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง ตาม
แบบติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยง (แบบ 
RM 4) คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 

มส. 5.1-3-10 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 
5/2559 

มส. 5.1-3-11 แบบสรุปผล
การด าเนินงานจากการ
บริหารความเสี่ยง (แบบ 
RM-5) 

มส. 5.1-3-12 แบบสรุปผล
การประเมินความเสี่ยง
ภายหลังการด าเนินการ
ตามแผนบริหารความ
เสี่ยง (แบบ RM-6) 

มส.5.1-3-13 แบบสรุปปัจจัย
ความเสี่ยงที่ต้อง
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7.  มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ตามแบบสรุปผลการด าเนินงานจากการ
บริหารความเสี่ยง (แบบ RM-5) (มส.5.1-3-11)
และแบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลัง
การด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ 
RM-6) (มส.5.1-3-12) โดยมีผลการด าเนินงาน 
สรุปดังนี้ 

โครงการ/ 
แผนบริหารความ

เสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยงก่อน
ด าเนินการ 

ระดับความ
เสี่ยงหลัง
ด าเนิน 
การ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง
ลดลง 

1. พัฒนา
คณาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

25 
สูงมาก 

12 
สูง  

2. ทุนอุดหนุน
ผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

20 
สูงมาก 

16 
สูง  

3. พัฒนา
โปรแกรมวิชาสู่
ความเป็นเลิศ 

   

3.1 
ภาษาอังกฤษ 

12 
สูง 

2 
ต่ า  

3.2 
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

12 
สูง 

2 
ต่ า  

4. อยู่อย่างสุข
ใจใต้ร่มพิกุล 

12 
สูง 

6 
ปานกลาง  

5. พัฒนา
ศักยภาพการ
ให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน 

12 
สูง 

2 
ต่ า 

 

6. การบริหาร
จัดการงานด้าน
ธุรการ 

12 
สูง 

6 
ปานกลาง  

 
จากสรุปผลการด าเนินงานตามตารางข้างต้น 

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

ด าเนินการต่อไปในปี
ถัดไป (แบบ RM 7) 

มส. 5.1-3-14 เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 6 / 2559
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 
พ.ศ.2559 

มส. 5.1-3-15 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เพ่ือจัดท า
โครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
พ.ศ.2559 

มส. 5.1-3-16 โครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ที่เกี่ยวข้องทั้ง 
4 โครงการ 
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8.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
คณะฯ ได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ตามแบบ RM 5  และแบบ  
RM 6 รวมทั้งแบบสรุปปัจจัยความเสี่ยงที่ต้อง
ด าเนินการต่อไปในปีถัดไป ตามแบบ RM 7 (มส.
5.1-3-13) โดยเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ในการประชุมครั้งที่  6 / 2559 เมื่อวันที่  
28 กรกฎาคม  พ.ศ.2559 (มส.5.1-3-14) โดย
คณะกรรมการประจ าคณะมีมติ ดังนี้ 

1)  ให้ความเห็นชอบที่จะยกความเสี่ยง
ในปีนี้ ไปเป็นประเด็นความเสี่ ยงในปีถัดไป  
ประกอบด้วย  

-  ต าแหน่งทางวิชาการ โดยเน้นใน
เรื่องการสนับสนุนให้มีการจัดท าผลงานทาง
วิชาการ (บทความวิชาการ/วิจัย) เพ่ือตีพิมพ์
เผยแพร่ 

- การพัฒนาโปรแกรมวิชาสู่ความเป็นเลิศ 
(หากมหาวิทยาลั ยมีน โยบายสนับสนุน ให้
ด าเนินการต่อเนื่อง) 

2)  ส าหรับประเด็นความเสี่ ยงที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นั้น คณะ
กรรมการฯ เสนอประเด็นที่คณะควรท าการ
ปรับปรุง/พัฒนา ได้แก่ 

- การพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

-  การสร้ าง เครือข่ ายกับองค์กร
ภายนอกโดยการบูรณาการพันธกิจและหลักสูตร
ที่มีอยู่ 

 
9. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ

จากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ตามที่คณะได้น าเสนอ รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดย
คณะกรรมการประจ าคณะได้ให้ข้อเสนอแนะ
ข้างต้นนั้น คณะฯ โดยคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ ได้น าประเด็นดังกล่าว มาพิจารณาในการ
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ประชุมจัดท าโครงการส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 (มส.5.1-
3-15) โดยก าหนดให้มีโครงการที่ เกี่ยวข้อง 
จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนา
คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 2) โครงการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยและการ
จัดท าผลงานทางวิชาการ 3) โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4) 
โครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการโดยการบูร
ณาการพันธกิจและหลักสูตร ขึ้นด้วย (มส.5.1-3-
16) ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้น า
โครงการ ทั้ง 4 โครงการข้างต้นมาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ต่อไป 

 4 บริหารงานด้วยหลักธรร-
มาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง  
10  ประการ ที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ผู้ บ ริ ห า ร  ( คณบดี  และ รองคณบดี ) 
ด าเนินงานด้วยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยค านึงถึ งประโยชน์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง 10 
ประการ สามารถอธิบายผลการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน  ดังนี้ 
1. หลักประสิทธิผล 

- คณะได้ปฏิบัติราชการโดยมีแผนกลยุทธ์ 5 ปี 
พ.ศ. 2556-2560 เป็นทิศทางในการด าเนินงาน 
(มส.5.1-4-1) โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ต ามแผนกลยุ ทธ์ ที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณ มา
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557(มส.5.1-4-2) 

- มีการทบทวนแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559  
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ประกอบด้วย    

     -  ด้านวิชาการ 
     -  ด้านกิจการนักศึกษา 
     -  ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

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

มส. 5.1-4-2 รายงาน
ประเมินผลแผนกลยุทธ์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รอบ 12 เดือน 

มส. 5.1-4-3 รายงานสรุป
การบริหารงานด้วยหลัก     
ธรรมาภิบาล  คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 
2558 

มส. 5.1-4-4 รายงาน
ประเมินผลแผนกลยุทธ์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558-2559 
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     - ด้านการบริการวิชาการ 
     - ด้านการบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
     - ด้านการบริหารจัดการ (มส.5.1-4-3) 
- ในการปฏิบัติ ราชการ ตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้มี
การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รอบ 3 เดือน,6 
เดื อน ,  9  เดื อน  และ12  เดื อน  เ พ่ื อที่ จ ะ
ประเมินผล ติดตามและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(มส.5.1-4-4) 

- นอกจากนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานตามพันธ
กิจของคณะ บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะยังจัดให้มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงิน 
โดยจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินไว้อย่างชัดเจน
(มส.5.1-4-5) 

มส. 5.1-4-5 แผนกลยุทธ์
ทางการเงินปีงบประมาณ 
2558-2559 

 

   2. หลักประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารคณะได้สนับสนุนให้บุคลากรน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการที่
เหมาะสมกับภารกิจเพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากร
เกิดความคุ้มค่าทั้งด้านต้นทุน  แรงงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ขี ด ค ว าม ส ามา ร ถ ในกา รปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร   
ประกอบด้วย 
     1) ด้านการบริหารงาน 
     - คณะได้น าสารสนเทศออนไลน์มาใช้ในการ
ด าเนินงาน (มส.5.1-4-6) แบ่งเป็น ส าหรับ
ผู้บริหาร (4 ระบบ) เช่น ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการตัดสินใจ (KPRU MIS) ระบบ
บัญชี  3 มิ ติ  ( ร ะบบ  3D GF KPRU) ร ะบบ
สารสนเทศการบริหารแผนกลยุทธ์  (SPIS)  
ส าหรับบุคลากร (12 ระบบ) เช่น ระบบการ
บริหารงานบุคคลแบบอิ เล็กทรอนิกส์  ( e-
Personal) ระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์  
(Binary Documents)  
     2) ด้านการเรียนการสอน แบ่งเป็น 
        2.1)  ส าหรับอาจารย์ 

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

มส. 5.1-4-7 รายการระบบ
สารสนเทศออนไลน์ 

มส. 5.1-4-8  รายงานสรุปผล
ต้นทุนต่อหน่วยต่อ
หลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 และ
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 
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     -  ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียน
การสอน(e-Learning)  
        2.2) ส าหรับนักศึกษา ประกอบด้วย 10 
ระบบ  เช่น ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ 
ส าหรับนักศึกษา ตรวจสอบผลการเรียนส าหรับ
นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ส าหรับ
นักศึกษา ระบบประเมินการสอนออนไลน์
ส าหรับนักศึกษา เป็นต้น (มส.5.1-4-7) 
   ทั้งนี้  เพ่ือความคุ้มค่าในการบริหารงาน  คณะ
ได้จัดท าวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร 
และคณะมีการติดตาม ผลแผน การปฏิบัติ
ราชการประจ าปีอย่างต่อเนื่ อง โดยล่าสุด
น าเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะคณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรครั้งที่  6/2559
วันจันทร์  25  กรกฎาคม 2559 ภาพรวมทุก
หลักสูตรสามารถบริหารจัดการเรียนการสอน
โดยไม่ประสบสภาวะการขาดทุน  
     และคณะได้ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิมโดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามค าสั่งคณะฯ 
ที่ 030/2558 สั่ง ณ วันที่ 21กันยายน พ.ศ.2558 
โดยมี ผู้ บ ริ ห ารของคณะฯ  และตั ว แท นที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะฯ ร่วมเป็น
คณะกรรมการ โดยคณะท างานประกอบด้วย 
คณบดี  รองคณบดี  หัวหน้าส านักงานและ
คณาจารย์ภายในคณะ โดยผู้บริหารของคณะฯ มี
บทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการบริหารความเสี่ ย งซึ่ ง ในปี
การศึกษาที่ผ่านมาคณะได้มีประเด็นความเสี่ยง  
6  ประเด็น  โดยมีผลการด าเนินงาน สรุปไดด้ังนี้ 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

โครงการ/ 
แผนบริหารความ

เสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง

ก่อน
ด าเนินการ 

ระดับ
ความเสี่ยง
หลังด าเนิน 

การ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง
ลดลง 

7. พัฒนา
คณาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

25 
สูงมาก 

12 
สูง  

8. ทุนอุดหนุน
ผลงานท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

20 
สูงมาก 

16 
สูง  

9. พัฒนา
โปรแกรมวิชาสู่
ความเป็นเลิศ 

   

3.1 
ภาษาอังกฤษ 

12 
สูง 

2 
ต่ า  

3.2 
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

12 
สูง 

2 
ต่ า  

10. อยู่อย่าง
สุขใจใต้ร่มพิกุล 

12 
สูง 

6 
ปานกลาง  

11. พัฒนา
ศักยภาพการ
ให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน 

12 
สูง 

2 
ต่ า  

12. การ
บริหารจัดการงาน
ด้านธุรการ 

12 
สูง 

6 
ปานกลาง  

 
จากสรุปผลการด าเนินงานตามตารางข้างต้น 
พบว่า จากแผนบริหารความเสี่ยง ทั้ง 5 แผน  
สามารถด าเนินการให้ระดับความเสี่ยงเดิมลดลง
ได้ ทั้ง 5 แผน คิดเป็นร้อยละ 100 (มส.5.1-4-
8) 

   3. หลักการตอบสนอง 
   การให้บริการการศึกษาตอบสนองความต้องการ
แบ่งเป็น  3  งาน  ดังนี้  
    1)  งานวิชาการ  

     คณะได้เปิดหลักสูตรทั้งหมดจ านวน 11 
หลักสูตร  ซึ่งหลักสูตรที่ท าการเปิดสอนได้รับ

มส. 5.1-4-9 ปกเล่มหลักสูตร
ทั้ง 11 หลักสูตร 

มส.5.1-4-10 รายงานสรุป
โครงการบริการวิชาการ 
ปีงบประมาณ 2559 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

มาตรฐานผ่ านการรั บรองจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) และ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นระดับ
ปริญญาตรี  จ านวน  10  หลักสูตร  หลักสูตร
ระดับบัณฑิตจ านวน  1  หลักสูตร  (มส.5.1-4-9) 
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 
 
2)  งานบริการวิชาการแก่สังคม 
คณะได้ด าเนินการจัดท าโครงการบริการวิชาการ

ที่คณะจัดขึ้นตามแผนบริการวิชาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีทั้งสิ้น 17 โครงการ (มส.
5.1-4-10) 

 
ที ่ ชื่อโครงการ 
1 นิทรรศการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
2 พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3 บริหารพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย

ชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย (ค่ายต้นกล้า 
ประชาธิปไตย ปี7) 

มส.5.1-4-11 โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม ที่
มีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

มส.5.1-4-12 สรุปจ านวน
การตีพิมพ์บทความวิจัย/
วิชาการของคณาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2558 

มส.5.1-4-13 
http://tabian.kpru.ac.th/e
val/eval.asp 
มส.5.1-4-14 ประกาศคณะ

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนการท าวิจัย 
งานสร้างสรรค์ และ
ผลงานวิชาการในลักษณะ
อ่ืน ประจ าปีงบประมาณ 
2558-2559/ 

    เรื่อง การส่งข้อเสนอวิจัย
เพ่ือขอรับทุนอุดหนุน
งานวิจัย นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ 2558-2559 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

4 การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ชุมชน     

5 การพัฒนาคู่มือการท่องเท่ียวชุมชนด้วยการ
ประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและ
การวิจัย     

6 การศึกษาภาคสนามเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพด้านภูมิสารสนเทศและ
สิ่งแวดล้อม     

7 แข่งขันทักษะภาษาจีน 
8 บริการวิชาการด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์

ศิลป์ 
(ศิลปะสัญจรเพื่อการแนะแนว) 

9 สัมมนาเรื่อง “ความเหลื่อมล้ า ความยากจน 
บนความท้าทายของสวัสดิการสังคม” 

10 อบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายส าหรับ
เยาวชนท่ัวไปและบุคลากรท้องถิ่น(รู้ทัน
กฎหมายค้ าประกัน จ านอง) 

11 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนและท้องถิ่น 
12 เผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน 
13 ความเป็นพลเมืองด้วยจิตสาธารณะเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น 
14 บริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ค่ายอาสาพัฒนาระบบ
ห้องสมุด 

15 เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือ
ความสันติสุขของชุมชนและสังคม     

16 บริการอบรมนาฎศิลป์และการประกวด
นาฎศิลป์ไทย    

17 การพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ทั้งนี้  ยังรวมถึงโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

ที่มีส่วนพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนทั้งสิ้น 8 ดังนี้ (มส.5.1-
4-11) ดังนี้  

ที ่ ชื่อโครงการ 
1 การศึกษาภาคสนามเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ทักษะทางวิชาชีพด้ านภูมิ สารสนเทศและ
สิ่งแวดล้อม     

2 แข่งขันทักษะภาษาจีน 
3 บริการวิชาการด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

(ศิลปะสัญจรเพื่อการแนะแนว) 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

4 สัมมนาเรื่อง “ความเหลื่อมล้ า ความยากจน บน
ความท้าทายของสวัสดิการสังคม” 

5 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนและท้องถิ่น 
6 เผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน 
7 ความเป็นพลเมืองด้วยจิตสาธารณะเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น 
8 บริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ค่ายอาสาพัฒนาระบบห้องสมุด 
 
3) งานวิจัย 
บุคลากรของคณะได้ จั ดท าผลงานวิ จั ยที่

สอดคล้องกับปัญหาในท้องถิ่น  ดังนี้  
- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการ

ตัดสินใจในการปลูกอ้อยและมันส าปะหลัง พื้นที่
จังหวัดก าแพงเพชร 

- การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ ใช้ ในการด าเนินชีวิตของนักศึกษา
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ภาคปกติและ
ภาค กศ.บป. 

- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ าของท้องถิ่นแบบ
บูรณาการในพ้ืนที่ แนวตะวันตกของจั งหวัด
ก าแพงเพชร 

- การน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนหนองปิ้งไก่ ต าบล
นาบ่อค า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

- ตัวก าหนดสุขภาพเชิงสังคมกับการใช้บริการ
สุขภาพของแรงงานข้ามชาติ:กรณีศึกษาแรงงาน
ข้ามชาติชาวเมียนมาร์ในจังหวัดก าแพงเพชร 

- กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของศูนย์หัตถกรรมผ้าปักชาวเขา  ต าบลคลองลาน
พัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

- กระบวนการเรียนรู้ในการผลิตข้าวปลอดภัย
ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ จังหวัดก าแพงเพชร 

- การเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ ยต่อหน่ วยพ้ืนที่มัน
ส าปะหลัง จังหวัดก าแพงเพชร โดยการสังเคราะห์
องค์ความรู้จากการวิจัย การจัดการความรู้ชุมชน
และการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

- การเชื่อมโยงทางพ้ืนที่ของการท่องเที่ยวเขต
มรดกโลกกลุ่มเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมือง
บริวารด้วยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
และการสร้างคู่มือท่องเที่ยว (มส.5.1-4-12) 

- ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้าน
การศึกษาต่อ การสนับสนุนเงินทุนวิจัย ผลงานทาง
วิชาการ ต ารา และเอกสารประกอบการสอน 
สนับสนุนงบประมาณการเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของบุคลากรในคณะฯ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพันธกิจด้าน
ต่างๆ ของคณะฯ (มส.5.1-4-13) 

-  เปิด โอกาสให้นั กศึกษาได้ประเมิน
คุณภาพการจั ดการ เรี ยนการสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ในทุกรายวิชาที่
สอน เ พ่ือตอบสนองต่อความคาดหวั งของ
นักศึกษา (มส.5.1-4-14) 

   4.หลักภาระรับผิดชอบ 
- คณบดีในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ได้จัดท า

ค ารับรองการปฎิบัติราชการต่ออธิการบดี
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ก า แ พ ง เ พ ช ร ทุ ก
ปีงบประมาณ (มส.5.1-4-15) 
   -  ส าหรับการบริหารคณะฯ คณะฯได้มีการ
มอบหมายความรับผิดชอบส าหรับบุคลากรทุก
ระดับ  เช่น  การมอบหมายงานให้แก่รองคณบดี
ปฏิบัติงาน (มส.5.1-4-16) มีการแบ่งงานให้
เจ้าหน้าที่ (มส.5.1-4-17) และส าหรับบุคลากร
สายวิชาการมีการก าหนดภาระงานที่ชัดเจนตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการก าหนดภารงาน
ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. 
รศ. และ ศ. พ.ศ. 2559 ฉบับประกาศ ณ วันที่ 
29 ม.ค. 2559 (มส.5.1-4-18) 

- รับผิดชอบต่อปัญหาต่างๆ ของคณะ ต่อ
มหาวิทยาลัยและสาธารณะ เช่น การร้องเรียน
ผ่านสายตรงอธิการบดี ที่ เกี่ยวข้องกับคณะ
มนุษย์ฯ (มส.5.1-4-19) 

มส.5.1-4-15 ค ารับรองการ
ปฎิบัติราชการส าหรับ
ผู้บริหารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
และประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

มส.5.1-4-16 ค าสั่งที่
010/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการ
และคณะกรรมการบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส.5.1-4-17 ค าสั่งที่
029/2559 เรื่อง การ
มอบหมายภาระงาน
พนักงานสายสนับสนุนใน
ส านักงานคณบดี คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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มส.5.1-4-18 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
ก าหนดภารงานทาง
วิชาการของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. 
รศ. และ ศ. พ.ศ. 2559 
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 29 
ม.ค. 2559 

มส.5.1-4-19 ข้อความสาย
ตรงอธิการบดี 

   5.หลักความโปร่งใส 
คณะมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานตามหลัก

ความโปร่งใส่ โดยทุกกระบวนการมีการเปิดเผย
อย่างตรงไปตรงมาในทุกขั้นตอน อาทิเช่น 
   1) บุคคลทั้งภายในและภายนอกสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสรีทางเว็บไซต์คณะ 
(มส. 5.1-4-20) 

2) บุคคลากรในคณะสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารในทุกขั้นตอนของการด าเนินกิจกรรม 
ผ่านวาระการประชุมของคณาจารย์ การประชุม
กรรมการบริหารคณะ การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (มส. 5.1-4-21) 

3) มีระบบการควบคุมภายใน และมีการ
ราย งานผลการด า เนิ น งานต่ อหน่ วย งาน
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยโดยผลการ
ตรวจสอบภายใน พบว่าระบบการควบคุมภายใน
บรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (มส.
5.1-4-22) 

4) คณะมีการจัดท าจดหมายข่าวเผยแพร่
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินการตามงบประมาณ
ประจ าปีที่ ได้รับ  เ พ่ือให้บุคคลภายในและ
ภายนอกได้ทราบถึงการด าเนินงาน (มส.5.1-4-
23) 

มส.5.1-4-
20http://huso.kpru.a
c.th/webhuman/ 

มส.5.1-4-21 
- รายงานการประชุม

คณาจารย์ 
- รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร
คณะ  

 - รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ 

มส.5.1-4-22 รายงานการ
วางระบบการควบคุม
ภายในและการประเมิน 
ผลการควบคุมภายใน
ของคณะฯ ประจ าปี 

มส.5.1-4-23 จดหมายข่าว
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

   6.หลักการมีส่วนร่วม 
คณะฯ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ดังนี้  

มส.5.1-4-24 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ 
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1) มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารของคณะฯ 
ในรูปแบบโปรแกรมวิชา การตัดสินใจเรื่องส าคัญ
ต่างๆ คณะจะใช้มติของคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 
ประธานโปรแกรมวิชา เป็นกรรมการ และ
หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะเป็นกรรมการ
และเลขานุการ (มส.5.1-4-24) 

2 )  มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ในรู ป แบบของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือให้มีคณาจารย์จาก
โปรแกรมวิชาต่างๆ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ เช่น 
คณะกรรมการด าเนินงานด้านวิจัยและสารสนเทศ 
(มส.5.1-4-25) คณะกรรมการวิชาการ (มส. 5.1-
4-26) เป็นต้น 

3) เปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมแสดงทัศนะ 
คิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 
เช่น การท าวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าตามการรับรู้ของ
บุคลากรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ศึกษากรณี : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (มส.5.1-4-27) 

4)  เปิดโอกาสให้นั กศึกษาได้ประเมิน
คุณภาพการจั ดการ เรี ยนการสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ในทุกรายวิชาที่
สอน (มส.5.1-4-28) 

 5)  เปิด โอกาสให้ผู้ มีส่ วนได้ส่ วน เสี ย
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการ
พัฒนางานของคณะ เช่น การปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตร  การสัมภาษณ์เพ่ือแสดงความคิดเห็น
ในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 
(มส.5.1-4-29) 

425/2558 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการโปรแกรม
วิชาและกลุ่มวิชา คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และค าสั่งที่ 
010/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
กรรมการอ านวยการและ
คณะกรรมการบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส.5.1-4-25 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ 
026/2558 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านวิจัยและสารสนเทศ 

มส.5.1-4-26 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ 
044/2556 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิชาการ 

มส.5.1-4-27 รายงานการ
วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าตาม
การรับรู้ของบุคลากรและ
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
ศึกษากรณี : คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี 
2558 

มส.5.1-4-28 ตัวอย่าง 
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

มส.5.1-4-29 หนังสือเชิญเข้า
รับการสัมภาษณ์เพ่ือ
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แสดงความคิดเห็นในการ
ตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา 

   7.หลักการกระจายอ านาจ 
คณบดี  มีการกระจายอ านาจให้รองคณบดี 

เพ่ือช่วยในการบริหารงานของคณะ  โดยแต่งตั้ง
รองคณบดี  หัวหน้าส านักงานคณะ  หัวหน้าศูนย์  
ดูแลก ากับงานด้านต่างๆ  ของคณะ  เช่น  การ
บริหารธุรการ  การจัดการศึกษา  งานบริการ
วิชาการงานวิจัย งานพัฒนานักศึกษา  งานบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม  เป็ นต้ น (มส .5.1-4-30 )
นอกจากนี้  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ทีป่ระกอบด้วยบุคลากรส่วนต่างๆของคณะ  เพ่ือ
เป็นการระดมความคิดในการพิจารณาร่วมกัน
ตัดสินใจด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
(มส. 5.1-4-31) 

การกระจายอ านาจระดับนักศึกษา  คณะได้มี
ก า ร จั ด ตั้ ง ส โ ม ส ร นั ก ศึ ก ษ า ป ร ะ จ า ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพ่ือด าเนิน
กิจกรรมของนักศึกษา (มส. 5.1-4-32) 

มส.5.1-4-30 ค าสั่งที่ 
010/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการ
และคณะกรรมการบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส.5.1-4-31 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 
040/2557 ลว.13 ก.ย. 
2557 เรื่อง การแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงานใน
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส.5.1-4-32  ค าสั่งแต่งตั้ง 
สโมสรนักศึกษาประจ า
คณะฯ 

   8.หลักนิติธรรม 
ผู้บริหารใช้อ านาจของกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ เช่น 
การพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนประจ าปี  การให้ทุนอุดหนุนในการท า
วิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน  การไปราชการเพ่ือฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานของบุคลากร(มส. 5.1-4-33) 

มส.5.1-4-33 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ 

   9.หลักความเสมอภาค 
     ผู้บริหาร  ให้ความส าคัญกับหลักความเสมอ
ภาคทั้งในด้านการบริหารและการให้บริการของ
คณะ  โดยผู้บริหารคณะ สนับสนุนให้บุคลากร
ทุกระดับสายวิชาการและสายสนับสนุนได้มีส่วน
ร่วมในการบริหารงานและร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของคณะ เช่น 

มส.5.1-4-34  รายงานการ
ประชุมคณาจารย์ 

มส.5.1-4-35  ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การ
รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าท างานเป็นอาจารย์
ประจ าตามสัญญาจ้าง/ 
เรื่อง รับสมัครแข่งขัน
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   - ทุกสาขาวิชาของคณะที่เปิดรับนักศึกษา ได้
เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าสู่ระบบการคัดเลือก
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกด้านถิ่นก าเนิด 
เชื้อชาติ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา และ
อ่ืนๆ (มส. 5.1-4-34) 

- การคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
คุณสมบัติได้สมัครสอบแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่แบ่งแยกด้านเพศ ความพิการ ศาสนา 
และอ่ืนๆ และเมื่อผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน
คณะล้วนมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานตามความสามารถของตนเองอย่างเท่า
เทียมกัน (มส.5.1-4-35) 

บุคคลทั่วไปเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

   10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
   ในการบริหารงานของคณะ ผู้บริหารค านึงถึง
การหาข้อตกลงจากข้อคิดเห็นของที่ประชุม ทั้ง
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (มส.5.1-
4-36) การประชุมกรรมการบริหารคณะ (มส.
5.1-4-37) และการประชุมคณาจารย์ (มส.5.1-
4 - 3 8 )  โ ด ย มุ่ ง เ น้ น ห ลั ก ฉั น ท า ม ติ   คื อ  
กระบวนการตัดสินใจที่ประชุมคณะกรรมการ
ล้วนยึดถือประเพณีปฏิบัติที่ดีงามในการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องต่างๆ  
ทั้งประเด็นเชิงนโยบาย  การบริหาร  แนวทาง
ปฏิบัติ  และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  โดย
อาศัยฉันทามติของที่ประชุมที่มีการยอมรับหลัก
เหตุผลที่มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่าง
เพ่ือให้ได้ข้อยุติร่วมกันบนพ้ืนฐานของค าว่า  
“ครอบครัวคณะมนุษย์ฯ” 

ทั้งนี้   คณะยังได้จัดท ารายงานการวิจัย 
“ภาวะผู้น าตามการรับรู้ของบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2558”
ซึ่งเป็นการประเมินการด าเนินงานของผู้บริหาร 
ตามความเห็นของบุคลากรภายในคณะ พบว่า 
การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน มี

มส.5.1-4-36 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

มส.5.1-4-37 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ 

มส.5.1-4-38 รายงานการ
ประชุมคณาจารย์ 

มส.5.1-4-39 รายงานการ
วิจัย “ภาวะผู้น าตามการ
รับรู้ของบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี 
2558” 
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52อยู่ในระดับมาก (มส.5.1-
4-39) 

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

ด้านการผลิตบัณฑิต คณะด าเนินการจัดการ
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต โดยก าหนดประเด็น
ในด้านการจัดการเรียนการสอน  ตามขั้นตอน
ของการจัดการความรู้ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  ก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือ
ส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 

1. ค ณ ะ ฯ  ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ด้ านการผลิต
บัณฑิต เพ่ือจัดท าแผนและด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด  ตามค าสั่งคณะฯ ที่ 018 / 
2558 สั่ง ณ วันที่ 8  กรกฎาคม พ.ศ.2558 (มส. 
5.1-5-1)  โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ซึ่ง
ในการประชุ มครั้ งนี้  คณะกรรมการฯ  มี
ความเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้
อาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ ใ ฝ่ รู้  ( Active 
Learning) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดอบรมให้ความรู้
แก่อาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยไปแล้วเมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม พ.ศ.2558 จึงมีมติก าหนดประเด็น
ความรู้เพ่ือการจัดการเรียนรู้ประจ าปีการศึกษา 
2558 คือ “การจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 
(Active Learning) (มส. 5.1-5-2) 

2. คณะฯ ได้น าเสนอประเด็นการจัดการ
ความรู้ดังกล่าวต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ใน
การประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 
กรกฎาคม พ.ศ.2558 (มส. 5.1-5-3)    

มส. 5.1-5-1 ค าสั่งคณะฯ 
030 / 2557 สั่ง ณ วันที่  
8 กรกฎาคม พ.ศ.2558  

มส. 5.1-5-2 สรุปมติการ
ประชุมคณะกรรมการฯ 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
พ.ศ.2558 

มส.5.1-5-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 1 / 
2558 

ขั้นที่ 2  การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
จากการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ที่ประชุมได้
ร่วมกันจัดท าแผนการจัดการความรู้ฯ โดยได้
พิจารณาความรู้ที่ต้องการ ซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนคือ (มส.5.1-5-4)   

มส.5.1-5-4  แผนการจัดการ
ความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2558 

มส.5.1-5-5 แฟ้มเอกสาร
ประกอบการอบรมเชิง
เชิงปฏิบัติการ จัดโดย
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1) ค ว า ม รู้ ที่ ชั ด แ จ้ ง  ( Explicit 
Knowledge)  ที่ มหาวิทยาลั ย ได้ จั ดท า เป็ น
เอกสารประกอบการอบรม เมื่ อ วั นที่  1 4 
พฤษภาคม 2558 (มส.5.1-5-5)     

2) ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit 
Knowledge) ได้พิจารณาให้ อ.ประทับใจ ทัศ
นแจ่มสุข ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะฯ ในการเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรู้แบบActive Learning ณ University of 
Malaya ประเทศมาเลเซีย วันที่ 22 – 26 
มิถุนายน 2558 เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับ 
(มส.5.1-5-6)   
โดยทีมงานเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้
รวบรวมเอกสาร  และก าหนดการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนแบบ 
Active Learning” ให้กับอาจารย์ทั้งคณะ ใน
ภาคเรียนที่ 1 / 2558 

มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 
14 พฤษภาคม 2558   

มส.5.1-5-6 เอกสารสรุป
ความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรม ณ University of 
Malaya ของ อ.
ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข 

 

ขั้นที่ 3  การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้าง
ความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 

หลังจากท่ีได้ท าการรวบรวมความรู้ที่
จ าเป็นต่อการจัดการความรู้เรียบร้อยแล้ว 
คณะฯ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
“การจัดการเรียนแบบ Active Learning” 
เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้เพ่ือน าไปปรับใช้ส าหรับ
การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 / 2558 เมื่อ
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยได้มอบหมาย
ให้ อ.ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้  (มส.5.1-5-7)    

มส. 5.1-5-7  เอกสาร
ประกอบการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
“การจัดการเรียนแบบ 
Active Learning” วันที่ 
13 สิงหาคม พ.ศ.2558   

ขั้นที่ 4  การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการ
งานของตน  

1. จากการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เมื่อ
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 คณะได้มนีโยบายให้
อาจารย์ทุกคนน าความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ใน
รายวิชาที่ไดท้ าการสอนในภาคเรียนที่ 1 / 2558 
และมอบหมายให้แต่ละโปรแกรมวิชาคัดเลือก
อาจารย์ผู้สอนเพื่อมาน าเสนอและแลกเปลี่ยน

มส. 5.1-5-8 บันทึกข้อความ
เชิญประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 
17 ธันวาคม พ.ศ.2558 

มส. 5.1-5-9  ภาพถ่าย
กิจกรรมเมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม พ.ศ.2558 
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ความรู้หลังจากน าความรูไ้ปใช้แล้ว ก่อนที่จะเปิด
ภาคเรียนที่ 2 / 2558 

2. คณะฯ ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ครั้งที่  2  โดยให้ตัวแทนโปรแกรมวิชาตา่งๆ 
คัดเลือกอาจารย์ที่น าความรู้ไปใช้มาน าเสนอแนว
ทางการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ เพื่อให้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้  ในลักษณะการ story telling  
โดยก าหนดจัดเมื่อวันที่  17 ธันวาคม พ.ศ.2558 
(สิ้นภาคเรียนที่  1/2558) (มส.5.1-5-8 , มส.5.1-
5-9) 

3. จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อวันที่ 
17 ธันวาคม พ.ศ.2558 ที่ประชุมได้ร่วมกันก าหนด
รูปแบบการน าเสนอและแบบฟอร์มที่จะจัดท าเปน็
เอกสารน าเสนอเพื่อ ซึ่งจะน าประสบการณไ์ป
แลกเปลี่ยนต่ออาจารย์ทั้งหมดของคณะ ในวันที่ 24 
ธันวาคม พ.ศ.2558 ต่อไป (มส.5.1-5-10)   

มส. 5.1-5-10 แบบน าเสนอ
ผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่
รู้ (Active Learning) เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน
กิจกรรมการจัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management) ปี
การศึกษา 2558 

 

ขั้นที่ 5  การน าประสบการณ์จากการ
ท างานและการประยุกต์ใช้ความรู้ มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด “ขุมความรู้” 
ออกมาบันทึกไว้ 

1. คณะฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ ใน
ประเด็น “การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
Active Learning ผลจากการน าความรู้ไปใช้
และการเรียนรู้” ประจ าภาคเรียนที่ 2 / 2558 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2558 โดยให้ตัวแทน
แต่ละโปรแกรมวิชาเป็นผู้น าเสนอ และจัดท า
เอกสารรวบรวมแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ผู้น า
เสนอแต่ละคนได้บันทึกไว้ ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนดไว้แล้ว (มส. 5.1-5-11)   

2. หลังจากท่ีได้มีการน าเสนอเสร็จสิ้นแล้ว 
คณะได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
ท าการถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์
หลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) 
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพ่ิมมากขึ้น

มส. 5.1-5-11  เอกสาร
ประกอบการอบรม “การ
จัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
Active Learning เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน
กิจกรรมการจัดการความรู้ 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 / 
2558” เมื่อวันที่ 24 
ธันวาคม พ.ศ.2558 

มส. 5.1-5-12  รายงานผล
การด าเนินงานโครงการ 
และสรุปบทเรียนการ
เรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์
หลังการปฏิบัติ (After 
Action Review : AAR) 

มส. 5.1-5-13  เอกสาร
น าเสนอรายงานการ
จัดการความรู้ สู่การ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน ตอบสนอง
มาตรฐานการจัดการ

HU
SO



163 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

และมีแนวทางที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ภาคเรียนที่ 2 / 2558 ต่อไป (มส.5.1-5-12)   

3. คณะได้น าเสนอผลจากการจัดการ
ความรู้และองค์ความรู้ที่ได้รับบนเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
พ.ศ.2559 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2 
โดยได้น าเสนอด้วยปากเปล่า จัดท าเป็นแผ่นพับ
สรุปองค์ความรู้ และโปสเตอร์เสนอองค์ความรู้ 
(มส.5.1-5-13)  

เรียนรู้ เพ่ือการเรียนรู้ด้วย
การวิเคราะห์หลังการ
ปฏิบัติ (After Action 
Review : AAR) / 
โปสเตอร์ / แผ่นพับ 
ภาพถ่ายการน าเสนอ 

ขั้นที่ 6 การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ 
“แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุง
เป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยง
มากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะ ได้
ท าการรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมด ทั้งในส่วน
คว ามรู้ ที่ ชั ด แ จ้ ง  ( Explicit Knowledge)  ที่
มหาวิทยาลัยได้จัดท าเป็นเอกสารประกอบการ
อบรมเม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ความรู้ที่ฝัง
อ ยู่ ใ น ตั ว ค น  ( Tacit Knowledge) จ า ก               
อ.ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข และความรู้ที่อาจารย์
แต่ละคนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอด
ออกมาบันทึกไว้ โดยจัดท าเป็นเอกสารรูปเล่ม 
ชื่ อ  “Active Learning (AL) for HuSo at 
KPRU” (มส.5.1-5-14)  เพ่ือให้เข้าถึงความรู้ที่
ต้องการได้ง่ายและสะดวกขึ้น  และท าการ
เผยแพร่เอกสารในเวปไซต์ของคณะฯ (มส.5.1-
5-15)   

มส. 5.1-5-14 เอกสารคู่มือ
การเรียนรู้ “Active 
Learning (AL) for HuSo 
at KPRU” 

มส. 5.1-5-15 เวปไซต์
เผยแพร่องค์ความรู้ 

ด้านการวิจัย 
คณะด าเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 

โดยก าหนดประเด็น ที่สอดคล้องกับแผนบริหาร
ความเสี่ยงด้านงานวิจัยของคณะ คือการส่งเสริม
พัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ต่อยอดการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอน โดยได้ด าเนินการ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้  

คณะฯ โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัยได้ 

มส. 5.1-5 (2)-1 
      -บันทึกข้อความเชิญ

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย 

     -ภาพถ่าย 
มส. 5.1-5(2)-2 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย 
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ร่วมกันระดมสมองเพ่ือค้นหาองค์ความรู้ ใน
ประเด็นการส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ ต่อยอด
การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน โดย
เน้นผลงานวิจัยที่สร้างมูลค่าเ พ่ิมและสร้าง
เครือข่ายกับชุมชน (มส. 5.1-5(2)-1, มส. 5.1(2)-
5-2) โดยด าเนินงานเป็นล าดับขั้น ดังนี้ (มส. 5.1-
5(2)-3) 
 
ขั้นที่ 1 ความสัมพันธ์ทางสังคมในการส่งต่อ
ระหว่างความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) 
     จากโมเดลการกลั่นกรองโจทย์วิจัยกับการบูร
ณาการการเรียนการสอน ในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา(2557) ได้น ามาต่อยอด KM ในปีการศึกษา 
2558 ดังนี้  
      - จัดประชุมคณะกรรมการการบริหาร
งานวิจัย และทบทวนปัญหาที่ผ่านมาด้านการ
วิจัยของคณะเพ่ือให้ได้ประเด็นในการท า KM 
การจัดการความรู้ และประเด็นเพื่อจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงด้านงานวิจัย(มส. 5.1-5(2)-1, 
มส. 5.1(2)-5-2) 
       - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
หน่วยงานเพื่อค้นหาแนวทาง รวมถึงการ
ประสานงานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นเพ่ือค้นหา
แนวทางร่วมกัน 
        จากนั้น ได้กลั่นกรองความรู้ออกมาเป็น
โมเดล โดยด าเนินการ 

• กลั่นกรองโจทย์วิจัยกับการบูรณาการ
การเรียนการสอนจากแต่ละโปรแกรมวิชาสรุป
องค์ความรู้ออกเป็น โมเดล (Model) ที่สมบูรณ์
(มส. 5.1-5(2)-4) 

มส. 5.1-5(2)-3 เอกสารการ
จัดการความรู้ด้านการ
ส่งเสริมพัฒนานักวิจัย
หน้าใหม่ ต่อยอดการบูร
ณาการงานวิจัยกับการ
เรียนการสอน 

มส. 5.1-5(2)-4 เอกสารการ
จัดการความรู้ด้าน
การบูรณาการงานวิจัย
กับการเรียนการสอน
(โมเดล) 

ขั้นที่ 2 ความสัมพันธ์กับภายนอกในการส่ง
ต่อระหว่างความรู้ฝังลึก กับความรู้ชัดแจ้งอาทิ 

 1. การน าเสนอในเวทีวิชาการ 
 2. การเขียนบทความและการพัฒนา 
 3. การพัฒนาองค์ความรู้ที่ถูกฝังอยู่ใน

ความรู้ฝังลึกให้สื่อสารออกไปภายนอก เช่น 

มส. 5.1-5(2)-5 บันทึกเชิญ
ประชุมจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

มส. 5.1-5(2)-6 เอกสาร
เดียวกับ มส. 5.1-5(2)-2 
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แนวคิด  แผนภาพ  โมเดล ให้เข้าใจง่าย ซึ่ง
ความรู้นี้จะถูกพัฒนาให้ “ตกผลึกและถูก
กลั่นกรอง และแบ่งปัน เปลี่ยนเป็นฐานความรู้
ใหม่หรือกระบวนการใหม่” 
ผลงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่
ได้คือ 

1. ประเด็นสังคม ในการท าวิจัย 
2. พ้ืนที่ที่น่าสนใจในการท าวิจัย 
3. วิธีการเขียนบทความ 
4. สถานที่การน าเสนองานวิชาการและ

สถานที่ตีพิมพ์ในวารสารและ TCI  
การแนะน าจากอาจารย์ที่ผ่าน

ประสบการณ์รวมทั้งอาจารย์ในคณะได้หยิบ
โมเดลไปใช้ในการเริ่มต้นท างานวิจัยพร้อมทั้ง
การบูรณาการการเรียนการสอนควบคู่กันไป 
(มส. 5.1(2)-5-2) 

ขั้นที่ 3  การรวบรวมองค์ความรู้มาจัดเป็น
ระบบและบูรณาการความรู้ที่ต่างรูปแบบกันเข้า
ด้วยกัน ดังเช่น 

1.น าความรู้ไปสร้างต้นแบบใหม่ 
2.สร้างสรรค์งานใหม่ 
3.ได้ความรู้ใหม่ 

มีการน าความรู้ที่ได้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์
ในการท าวิจัยรวมทั้งหน่วยงานในท้องถิ่นหรือ
ชุมชนนั้นที่ประสบกับปัญหาหรือร้องขอให้ทาง
คณะมนุษย์ได้เข้าไปรวบเป็นนักวิชาการในการ
ท าการวิจัย 

2.สกัดข้อมูล ประชุมคณะกรรมการวิจัย 
พูดคุยถึงการน าประเด็นมารวบรวมปรับปรุงแล้ว
ผ่านกระบวนการที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่(จาก
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยและถ่าย
ทอกประเด็นวิจัยให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ได้แนวคิด 
ได้ประเด็น ได้พ้ืนที่ที่น่าสนใจในการท าวิจัย )จน
เผยแพร่แก่สมาชิกในองค์กรคือคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเกิดนักวิจัย
หน้าใหม่ทีส่นใจท าวิจัยเพ่ิมเติมในอาจารย์กลุ่ม
โปรแกรมวิชา ดังนี้ 

มส. 5.1-5(2)-7 แผนการ
จัดการความรู้ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2558 (ภาคผนวก) 
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-ภาษาไทย 
-ภาษาจีน 
-ภาษาอังกฤษ 
-วิจิตรศิลป์ 
-ดนตรี 

ขั้นที่ 4 สร้างความสัมพันธ์ภายในที่มีการ
ส่งต่อความรู้ชัดแจ้งสู่ความรู้ฝังลึกแล้วน าไปใช้
ในระดับบุคคล ครอบคลุมถึงการเรียนรู้การลง
มือท า 

- กลั่นกรองโจทย์วิจัยกับการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอนจากแต่ละ
โปรแกรมวิชาและสรุปความรู้ออกเป็น โมเดล 
(Model) ที่สมบูรณ์ 

- สรุปรวบรวมประเด็นที่ส าคัญต่อการบูร
ณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน โดยสรุป
ออกมาได้ 8 ประเด็น  

มส. 5.1-5(2)-8 แผนการ
จัดการความรู้ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2558 

ขั้นที่ 5  การเข้าถึงความรู้ 
      โดยการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่
ต้องการได้ง่ายและสะดวกดังนี้ 
      - จัดท าบันทึกข้อความประกาศและ
ประชาสัมพันธ์  
      - จัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ 

มส. 5.1-5(2)-9 บันทึก
ข้อความเผยแพร่องค์
ความรู้ฯฉบับวันที่ 12  
กรกฎาคม พ.ศ.2558 

ขั้นที่ 6  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
      จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เกิดชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับ 

1) แนวทางการบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียน
การสอน 

2) แนวทางการจัดท าแผนด าเนินงานวิจัยใน
ระยะ 1 ปี ดังนี้ 
     -  จัดประชุมแลกเปลี่ ยน ครั้ งที่  1 เ พ่ือ
น าเสนอแนวปฏิบัติและองค์ความรู้ด้านการบูร
ณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และรับฟัง
ความคิดเห็นความรู้ เ พ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

มส. 5.1-5(2)-10 
- บันทึกเชิญเข้าร่วม

กิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
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    - จัดประชุมแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 2 เพ่ือน าเสนอ
แนวปฏิบัติและองค์ความรู้ด้านการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอน สู่สาธารณชน 
(มส. 5.1-5(2)-10) 

ขั้นที่ 7  การเรียนรู้ 
เกิดระบบการเรียนรู้สู่ การสร้างองค์ความรู้ใหม่  
ในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์กับการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอน ทั้งยังได้น าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการท างานวิจัยที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมกับชุมชนท้องถิ่น ทั้งยังได้เครือข่าย
ด้านวิจัยวิชาการ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น  
(มส. 5.1-5(2)-11) 
         สรุป การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย 
(KM) คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2558 มีดังนี ้

1. มีการต่อยอดจากโมเดลการกลั่นกรอง
โจทย์วิจัยสู่การบูรณาการการเรียนการสอน 

2. สร้างให้“ตกผลึกและถูกกลั่นกรอง และ
แบ่ งปั น  เปลี่ ยน เป็ นฐานความรู้ ใหม่หรื อ
กระบวนการใหม่”กับผู้ที่สนใจท าวิจัยและ
นักวิจัยรุ่นใหม่ 

3. สกัดข้อมูล ประชุมคณะกรรมการวิจัย 
พูดคุยถึงการน าประเด็นมารวบรวมปรับปรุงแล้ว
ผ่านกระบวนการที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ส่ง
ต่อการแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ 

4.ผลักดัน ครอบคลุมถึงการเรียนรู้และการ
ลงมือท าจนเกิดนักวิจัยหน้าใหม่ใน 3 โปรแกรม
วิชา ดังนี้ 
       - โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (อ.ประสิทธิ์ 
สิทธิดา ท าวิจัยโดยของบประมาณจากคณะฯ) 
       - โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ (อ.วนัสนันท์ นุช
นารถ เป็นผู้ช่วยนักวิจัย) 

- โปรแกรมวิชาภาษาไทย(อ.สุทธีรา ค าบุญ
เรือง เป็นผู้ช่วยนักวิจัย) 

จากการด าเนินการตามขั้นตอนการจัดการ
ความรู้  คณะได้สรุปองค์ความรู้และได้ท าการ
เผยแพร่องค์ความรู้จ านวน 2 ครั้ง  ดังนี้ 

มส. 5.1-5(2)-11 เอกสาร
เดียวกับมส.5.1-5(2)-9 

มส. 5.1-5(2)-12 เอกสาร
เดียวกับ 

มส. 5.1-5-13 บันทึก
ข้อความและเอกสาร
น าเสนอ 

มส. 5.1-5-14 ภาพถ่าย 
มส. 5.1-5-15 บันทึก

ข้อความเผยแพร่ความรู้
ด้านงานวิจัย และเอกสาร
เผยแพร่ 

มส. 5.1-5-16 ประกาศ
ทุนอุดหนุนวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 
ปีงบประมาณ 2559 
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ครั้งที่ 1  น าเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่
ได้รับจากการจัดการความรู้ ระหว่างหน่วยงาน 
โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ
เลขานุการและคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
กับรศ.ดร.สุนีย์ บุญพิทักษ์ผู้ประสานงานหลัก
ด้ านการบริ ห า รจั ดการความรู้  (KM) จาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
พ.ศ .2559 ณ  ห้องประชุมบุนนาค คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (มส. 5.1-5-16)   

ครั้งที่ 2  น าเสนอผลการด าเนินงานการ
จัดการความรู้  โดยการน าเสนอแบบปากเปล่า
โดยอาจารย์อิสสราพร อ่อนบุญ เป็นผู้น าเสนอ 
ร่วมด้วยคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของ
คณะฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบ
ค าถาม รวมถึงมีการน าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์  
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน2559  ณ  ห้องประชุม
ทองกวาว  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (มส. 5.1-
5-17)  

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการน าเสนอ คณะฯ ได้
ท าบันทึกข้อความถึงคณาจารย์ภายในคณะฯ 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้คณาจารย์และ
นักวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยหน้าใหม่ ในโปรแกรม
วิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา โปรแกรม
วิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ได้น า
ความรู้ไปต่อยอดและเสนอหัวข้อวิจัยต่อไป (มส. 
5.1-5-18) 

 6 การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร พ.ศ. 2556-2560 โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 
2/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 (มส. 5.1-
6-1) ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  

 

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

มส. 5.1-6-2 แผนพัฒนา 
บุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีงบประมาณ 
2558-2561 
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คณะฯ ได้ด าเนินการตามแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2556-2560 โดย
จั ดท า ค า สั่ ง ที่  0 4 1 /2558  เ รื่ อ ง  แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการก ากับ ติดตาม การพัฒนาตนเอง 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มีผลการด าเนินงานในปี
การศึกษา 2558 ที่ผ่านมา  (มส. 5.1-6-2)  ดังนี้ 

1) สายวิชาการ 
1.1 ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  

ในปีการศึกษา 2558 คณะ ได้จัดโครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการทั้งด้านการเรียน
การสอน  และอ่ืนๆ  จ านวนทั้งสิ้น  6  โครงการ  
ดังนี้ 

- โครงการกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active  
Learning และการจั ดท า ร ายละ เ อี ย ดของ
รายวิชา (มคอ.3) ประจ าปีการศึกษา 2558  วันที่ 
13 สิงหาคม พ.ศ.2558 

- โครงการการประชุมแนวทางการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ ใ ฝ่ รู้  ( Active  
Learning) ให้เป็นประเด็นการจัดการความรู้  
ประจ าปีการศึกษา 2558 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.
2558  

- โครงการกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ ใน
ประเด็น “การจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่21 และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
(Active Learning)”ผลจากการน าความรู้ไปใช้
และการเรียนรู้"วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2558 

- โคร งการ“อบรมจรรยาบรรณ
วิ ช า ชี พ ข อ ง อ า จ า ร ย์ แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร
ปฏิบัติงาน”วันอังคารที่  28  มิถุนายน 2559 

- โครงการ“พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ”วันพุธที่ 29  มิถุนายน 
2559   

มส. 5.1-6-3 การจัดกิจกรรม 
KM คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 

มส. 5.1-6-4 บันทึกข้อความ
ขอปรับวุฒิ 

มส. 5.1-6-5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 6/2559 

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

มส. 5.1-6-7 แผนปฏิบัติการ
ใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

มส. 5.1-6-8 ภาพถ่าย
สภาพแวดล้อม และ
สถานที่ท างาน 

มส. 5.1-6-9 ระเบียบคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ว่าด้วย
กองทุนสวัสดิการ 

มส. 5.1-6-10 คู่มือการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ต่างๆ 

มส. 5.1-6-11 แผนการ
พัฒนาตนเองเป็น
รายบุคคล 

มส. 5.1-6-12 คู่มือและแนว
ปฏิบัติการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

มส. 5.1-6-13 แบบรายงาน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (A1, A2) 
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- โครงการ“ศึกษาดูงาน ณ  เมืองโฮจิ
มินห์ ประเทศเวียดนาม”วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 
– วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2559 (มส. 5.1-6-3)  

1.2 ด้านการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษา 
บุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น
จ านวน 1 คน ได้แก่  ดร.บุญญาบารมี  สว่างวงศ์  
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
และบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาโทเพ่ิมข้ึนจ านวน  
3 คน  ได้แก่  อาจารย์ประสิทธิ์ สิทธิดา  อาจารย์
ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  อาจารย์จิ
รพงศ์  ยืนยง และอาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ (มส. 5.1-6-4)  

1.3 )  ด้ าน พัฒนาความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการมีบุคลากรยื่นขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการและการตีพิมพ์บทความวิจัย/วิชาการ มี
ผลการด าเนินงานดังนี้  

- การยื่ นขอก าหนดต าแหน่ งทาง
วิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)มีจ านวน 7 คน
ประกอบด้วย 

1. โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  
จ านวน  2  คน  ได้แก่อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน  
และอาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง 

2. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
จ านวน 4 คน ได้แก่ อ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต  
อ . ด ร . พิ ษ ณุ  บุ ญ นิ ย ม  อ . ด ร . เ ส ริ ม ศั ก ดิ์                
กิตติปาลวรรธก์ อ.ดร.บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ 
และอาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา 
     -   การยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(ศาสตราจารย์ )  จ านวน 2 คน ได้แก่  รอง
ศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ  และรองศาสตราจารย์ 
ดร.ศรันย์  วงศ์ค าจันทร์(มส. 5.1-6-5) 
     และในปี พ.ศ. 2558  มีบุคลากรจัดท า
บทความวิชาการและวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่และ
วารสารและน าบทความในเวทีต่างๆ จ านวน 33 
ผลงาน โดยแบ่งเป็นบทความวิจัย จ านวน 22 

มส. 5.1-6-14 แบบติดตาม
การพัฒนาตนเองเป็น
รายบุคคล 

มส. 5.1-6-15 ค าสั่งคณะฯ 
ที่ 040/2557 เรื่อง 
มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามแผนการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร 

มส. 5.1-6-16 บันทึก
ข้อความส ารวจการ
พัฒนาตนเอง 

มส. 5.1-6-17 ประกาศเรื่อง
การต่อสัญญาจ้าง 

มส. 5.1-6-18 การประชุม
คณะกรรมการคณะ  
- ครั้งที่ 3/2558  วันที่ 

21 พ.ย. 2558 
- ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการคณะ 
ครั้งที่ 4/2558  วันที่ 
14 ธ.ค. 2558 

- ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการคณะ 
ครั้งที่ 1/2559  วันที่ 
17 ก.พ. 2559 

- ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการคณะ 
ครั้งที่ 2/2559  วันที่ 
16 มี.ค. 2559 

- ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการคณะ 
ครั้งที่ 3/2559  วันที่ 
5 เม.ย. 2559 

- การประชุม
คณะกรรมการคณะ 
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เรื่อง และบทความวิชาการ  จ านวน 11  เรื่อง 
(มส. 5.1-6-19) 

2) สายสนับสนุน 
2.1 ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  

คณะ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สายสนับสนุน จ านวน 6 โครงการดังนี้ 

-  โครงการนิทรรศการวิชาการ
ครั้งที่ 12 “พัฒนาท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน” 
วันที่ 28-30 ม.ค. 2559  

-   โครงการอบรมการบันทึก
รายงานผลการประเมิน (SAR) และเอกสาร
หลักฐานลงในระบบสารสนเทศจัดการเอกสาร
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ Che 
Qa online System 3D วันที่ 12 พ.ย. 2558 

-  อบรมการบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบสารสนเทศจัดการเอกสารด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือลิ้ง เอกสารลงในระบบ 
Che Qa online System 3D วันที่ 2 ธ.ค. 2558 

-   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“แนวคิดและกรอบของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการ
จัดท าโครงร่างองค์กร (OP) วันที่ 13-14 ม.ค. 
2559    

-  กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

-  กิ จ ก ร ร ม ท า บุ ญ ตั ก บ า ต ร
มหาวิทยาลัย (มส. 5.1-6-6) 
             2 . 2  ด้ านการ พัฒนาคุณวุฒิ ทา ง
การศึกษาของสายสนับสนุน  มีบุคลากรที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทเพ่ิมขึ้นจ านวน 1 คน 
ได้ แก่  นาย อิสรวั ชร  เ ฟ่ือง อ่ิม   เจ้ าหน้ าที่
บริหารงานทั่วไป 
 
เพื่อให้การด าเนินงานของแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ปี 2556-2560 คณะฯ ด าเนิน
ไปด้วยความมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงมีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

ครั้งที่ 6/2559  
วันที่ 25 ก.ค. 2559 

มส. 5.1-6-19 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งที่ 
6/2559 ในวันที่ 25 
กรกฎาคม 2559 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีสิ่งสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา 
ตนเอง ดังนี้ 

1.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา  จัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
จ านวน 320,000 บาท  (มส. 5.1-6-7) 

1.2 มีการจัดสภาพแวดล้อม สถานที่ 
ท างานให้มีบรรยากาศที่น่าอยู่และมีการจัดให้มี
ห้ อ ง พั ก ผ่ อ น ส น ท น า วิ ช า ก า ร  ไ ด้ แ ก่ มี
เครื่องปรับอากาศติดทุกห้อง มีห้องสมุดประจ า
คณะ (มส. 5.1-6-8) 

1.3 มีการเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุก
คนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน เช่น มีกองทุน
สวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือบรรเทาความ
เ ดื อ ด ร้ อ น เ ร่ ง ด่ ว น  โ ด ยสมาชิ ก กอ งทุ น 
ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง ลูกจ้าง และ
ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการของคณะ (มส. 
5.1-6-9) 

2. เพ่ือเป็นการพัฒนางานวิชาชีพตนเอง
ให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดท าคู่มือการ 

ปฏิบัติงาน(มส. 5.1-6-10) 
3. จัดท าการแผนการพัฒนาตนเองเป็น 

รายบุคคล เ พ่ือติดตามการด าเนินงานของ
บุคลากรในแต่ละคน(มส. 5.1-6-11) 

4. ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติในระดับ 
บุคคล โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี
รูปแบบชัดเจนและมีการก าหนดเส้นทางเดินของ
ต าแหน่งงานของบุคลากรทุกกลุ่ ม บุคลากร
ส า ม า ร ถศึ กษ า คู่ มื อ แ ล ะแ นว ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการได้จากหน้า
เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร (มส. 5.1-6-12, มส.5.1-6-
13) 

5. จัดท าช่องทางการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล 
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ข่าวสารการพัฒนาตนเองทั้งทางวิชาชีพและ
วิชาการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือแจ้ง
เวียน สื่อออนไลน์ 

6. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุน 
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการท าผลงาน
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับระบบและกลไก เพื่ อ ให้การ
ด าเนินงาน เป็นไปตามแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2556-2560 มีดังนี ้

1. มีปฏิทินแผนงานเพื่อติดตามการพัฒนา 
ตนเองของบุคลากร เพ่ือติดตามอย่างต่อเนื่อง
(มส.5.1-6-14) ประกอบด้วย การศึกษาต่อ การ
ท าผลงานทางวิชาการ การอบรม/สัมมนา/ศึกษา
ดูงาน 

2. มีผู้รับผิดชอบในการก ากับตัวชี้วัดใน 
แผนงานการด าเนินงานของแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2556-2560 ตามค าสั่ง
คณะฯ ที่ 004/2558 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
(มส.5.1-6-15) 

3. มีการจัดท าแบบติดตามการพัฒนา
ตนเอง 

เป็นรายบุคคล รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 
เดือน เพ่ือดูความก้าวหน้าในการไปพัฒนาตนเอง 
และการน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
(มส.5.1-6-16) 

4. เสนอน ารายงานผลการไปพัฒนาตนเอง
ต่อมหาวิทยาลัย(A1,A2) 

5. มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์การต่อสัญญา 
จ้างส าหรับอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าใน
ระดับปริญญาโท และเกณฑ์การต่อสัญญา
พนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละช่วงระยะ เช่น 
การต่อสัญญาเพ่ือเข้าสู่ระยะที่ 2 ได้จะต้องมีการ
จัดท าเอกสารประกอบการสอน การเข้าสู่ระยะที่ 
3 ต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ และมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษในระดับที่น่าพอใจ (มส. 5.1-6-
17) 
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ส าหรับการติดตามและประเมินผลความส าเร็จ
ของการด าเนินงานแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร พ.ศ. 2556-2560 คณะฯ ได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการก ากับ  ติดตาม การพัฒนา
ตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ติดตาม
ตรวจสอบและเสนอที่ประชุมประจ าคณะฯ โดย
ที่ผ่านได้น าเสนอประจ าคณะฯ (มส. 5.1-6-18) 
ดังนี้ 

- การประชุมคณะกรรมการคณะ ครั้งที่ 
3/2558  วันที่ 21 พ.ย. 2558 

- การประชุมคณะกรรมการคณะ ครั้งที่ 
4/2558  วันที่ 14 ธ.ค. 2558 

- การประชุมคณะกรรมการคณะ ครั้งที่ 
1/2559  วันที่ 17 ก.พ. 2559 

- การประชุมคณะกรรมการคณะ ครั้งที่ 
2/2559  วันที่ 16 มี.ค. 2559 

- การประชุมคณะกรรมการคณะ ครั้งที่ 
3/2559  วันที่ 5 เม.ษ 2559 

- การประชุมคณะกรรมการคณะ ครั้ งที่ 
6/2559  วันที่ 25 ก.ค. 2559 

 
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา

ให้ข้ อ เสนอแนะส าหรับการปรับปรุ งการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

ส าหรั บแผนพัฒนาบุ คลากร  ได้ ท า กา ร
ประเมินผลความส าเร็จของแผนงานดังกล่าว  
ดังนี้   
      คณะฯ จัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จ 
ของแผนการบริ หา รและพัฒนาบุ คลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบ 9 เดือน มีตัว
บ่งชี้ทั้งหมด 23 ตัว  บรรลุเป้าหมาย จ านวน 21 
ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 ตัว  ได้แก่  ร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  และ
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  คิดเป็นร้อยละความส าเร็จเท่ากับ 
91.30 โดยน าผลการประเมินดังกล่าว เข้าที่
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ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ งที่  
6/2559 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 (มส.5.1-
6-19) โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงในประเด็น  คือการพัฒนาคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ  
รวมถึงการเพิ่มจ านวนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ 

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

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

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

 

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

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

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  
025/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2558 
ลงวันที่ 1กันยายน 2558  

    และ คส.เพ่ิมเติม ฉบับที่
030/2559 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2559  

มส. 5.1-7-4 แผนปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพ
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2.2 คณะฯ มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะ โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือท า
หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงาน และติดตามผล
การด าเนินงานตามกรอบการประเมินคุณภาพ
ภายในประจ าปีการศึกษา 2558 ทั้งในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
(มส.5.1-7-3) 

   
2.3 คณะฯ มีแผนปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพการศึ กษาภายในคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2558 (มส. 5.1-7-4) 

 

2.4 คณะฯ จัดสรรงบประมาณตาม
โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานประกัน
คุณภาพการศึกษาต่อเนื่องทุกปี เพ่ือสนับสนุน
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และจัด
กิจกรรมสร้างความเข้าใจและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
(มส. 5.1-7-5) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
มีงบประมาณโครงการพัฒนาระบบและกลไก
งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะจ านวน 
40,000 บาท และงบประมาณการบริหารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรจ านวน 
50,000 บาท เพ่ือสนับสนุนการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของหลักสูตรในคณะจ านวน 
10 หลักสูตร (มส. 5.1-7-6, มส. 5.1-7-7) 

 

2.5 คณะฯ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะฯ ให้กับอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ (มส.
5.1-7-8) 

1) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)/มคอ.7ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 

การศึกษาภายในคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   
ปีการศึกษา 2558 

มส. 5.1-7-5 บันทึกข้อความ
ขออนุญาตจัดกิจกรรม
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 
และวันที่ 26 - 27 
กรกฎาคม 2559 

มส. 5.1-7-6  แผนปฏิบัติ
การการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

มส. 5.1-7-7  แผนปฏิบัติ
การการใช้จ่าย
งบประมาณ   
ประจ าปีงบประมาณ 
2559 

มส. 5.1-7-8 บันทึกข้อความ
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมจัด
กิจกรรมสร้างความเข้าใจ
และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับงาน
ประกัน และประชุม
ติดตามความก้าวหน้าใน
การจัดท า SAR ประจ าปี
การศึกษา 2558  

มส. 5.1-7-9 หนังสือเชิญเข้า
ร่วมกิจกรรม อบรม  เพ่ือ
พัฒนาตนเองในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

มส. 5.1-7-10 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เรื่อง  
นโยบายและแนว
ด าเนินการประกัน

HU
SO



177 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

2558เพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 

2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2558 และการลงข้อมูลในระบบ 
Cheqa3 D Online Systemเ มื่ อ วั น ที่  24 
มิถุนายน2559 

3) ประชุมติดตามความก้าวหน้าการ
จัดท า มคอ.7 หรือรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่19พฤษภาคม2559 

4) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดรายงานการประเมินตนเอง (SAR)คณะ
มนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์  ประจ าปี
การศึกษา 2558 และลงข้อมูลในระบบ Cheqa3D 
Online System เพ่ือรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 
2559 

น อ ก จ า ก นี้ ค ณ ะฯ  ยั ง ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
คณาจารย์ได้เข้ารับการพัฒนาตนเองในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 
(มส. 5.1-7-9) 

1) โครงการฝึกอบรมผู้ประเมิน
ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  ( ส า ห รั บ ผู้ ไ ม่ มี
ประสบการณ์)วิทยากรโดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนา
พงศธร  จัดโดยส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
เมื่อวันที่ 20 – 22 เมษายน 2559 

2 )  กิ จกร รมสนทนกลุ่ ม  (Focus 
Group Discussion) ส าหรับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและกลุ่มสายสนับสนุน เมื่อวันจันทร์ที่ 
16 พฤษภาคม 2558   

3) ประชุมเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 เกณฑ์มาตรฐาน
หลั กสู ต ร ร ะดั บบัณฑิ ตศึ กษาพ .ศ . 2558 
มหาวิทยาลั ยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้ งที่  

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

มส. 5.1-7-11 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง ระบบ
และกลไกในการก ากับ
การด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 14 
สิงหาคม พ.ศ.2558  

มส. 5.1-7-12  บันทึก
ติดตาม และเชิญประชุม
ติดตามความก้าวหน้าใน
การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (มคอ.7) 
ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2558 

มส. 5.1-7-13 รายงาน
ประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน 

มส. 5.1-7-14 รายงานการ
ควบคุมภายใน และผล
การประเมินผลการ
ควบคุมภายในของคณะฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

มส. 5.1-7-15 ผลการ
ประเมินการสอนคณะ
มนุษยศาสตร์และ

HU
SO



178 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

1/2558 เมื่อวันที2่5พฤศจิกายน 2558 
4) มหาวิทยาลัยประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เตรียมพร้อมสู่เกณฑ์ EdPEx เมื่อวันที่ 8 
มกราคม 2559 

5) มหาวิทยาลัยประชุมเตรียมรับ
ตรวจ สมศ.รอบ 4 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 

6) ม ห า วิ ท ย า ลั ย จั ด อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ Cheqa3D Online System ระดับ
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 
มิถุนายน 2559 

   

2.6 คณะมีการควบคุมคุณภาพ และ
ตรวจสอบคุณภาพ โดยด าเนินการดังนี้  

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

2.6.2 ส าหรับระดับหลักสูตร คณะได้
ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ตาม
ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ ของประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ระบบและ
กลไกในการก ากับการด า เนินการประกัน   
คุณภาพหลักสูตร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 14  
สิงหาคม พ.ศ.2558 (มส.5.1-7-11) และมีการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามรายละเอียดในตัวบ่งชี้ 
5.2 

2 . 6.3 ค ณ ะ มี ก า ร ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองจากผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับคณะ และ
ระดับโปรแกรมวิชาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเป็นลาย
ลักษณ์ อักษรและวาจา รวมทั้ งจัดกิจกรรม
ติดตามความก้าวหน้า (มส.5.1-7-12) 

2.6.4 นอกจากการควบคุมคุณภาพ
และตรวจสอบคุณภาพของระบบประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาแล้ว คณะฯ ยัง
ได้ ใ ช้  ว ง จ รคุณภ าพ  PDCA ใน ระบบกา ร

สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2558 

มส. 5.1-7-16 เอกสารสรุป 
โครงการ เพ่ือรับการ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของคณะ 
โดยคณะกรรมการติดตาม 

มส. 5.1-7-17 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่
045/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าและ
สังเคราะห์รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
และหลักฐาน ประจ าปี
การศึกษา 2558เพ่ือ
บันทึกข้อมูลในระบบ 
CHE QA Onlineลงวันที่ 
11กรกฎาคม 2559 

มส. 5.1-7-18  บันทึกจัด
กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)  

มส. 5.1-7-19 
    หน้าเว็บไซต์ 

http://huso.kpru.ac.th
เผยแพร่รายงานการ
ประเมินตนเองและผล
การประเมินตนเองของ
คณะ  

มส. 5.1-7-20 บันทึก
ข้อความคณะ เรื่อง   
การมอบหมายงานตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
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บริหารงานอื่นๆ เช่น  
1) การปฏิบัติราชการตาม

แผนงาน/โครงการต่างๆ โดยคณะฯ ได้สรุป
รายงานประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุง
ในปีงบประมาณต่อไป (มส. 5.1-7-13) 

2) คณะฯ ได้ด าเนินการตาม
ระบบกลไกการตรวจสอบภายในตามข้อบังคับของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยรับการ
ตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ 
ไ ด้ เ ข้ า ต ร ว จส อบ กา รป ฏิ บั ติ ง า น ใน รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันอังคารที่ 30 
ตุลาคม 2558 ประกอบด้วย ผศ.อมรา  ครอง
แก้ว, ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา, ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่ม
ผล, ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส และอาจารย์
อิสสราพร  อ่อนบุญ (เลขานุการ) โดยมีผู้บริหาร
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น
ผู้ให้ข้อมูล  โดยผลการสอบทานพบว่า คณะมี
การปฏิบัติในเรื่องการตรวจสอบภายใน ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโดยมีข้อตรวจ
พบ  และคณะกรรมการมี ค ว าม เห็ นหรื อ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (มส. 5.1-7-14) 

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

4 )  ค ณ ะ ฯ  รั บ ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ โดย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งาน ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งคณะฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
ได้น าข้อเสนอแนะไปวางแผนการด าเนินการเพ่ือ

การศึกษาภายในประจ าปี
การศึกษา 2557 

มส. 5.1-7-21 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะในการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
(ด าเนินงานในปี
การศึกษา 2558) 

มส. 5.1-7-22 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ และ
คณะกรรมการประจ า
คณะ 

 มส. 5.1-7-23 เอกสารการ
ประชุม คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุม ครั้งที่ 
10/2558 วันอังคารที่ 14 
ตุลาคม 2558  

    เอกสารการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2559 

มส. 5.1-7-24  
    (1) แบบรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพ ภายใน
ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2557 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

    (2) เอกสารทบทวนแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ 2559 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  ส าหรับปีการศึกษา 
2558 คณะกรรมการฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะฯ 
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559 เพ่ือ
ติ ดต ามการ ใ ช้ จ่ า ย งบประมาณประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่  2 และ
สอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของ
คณะฯ จากการติดตามผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ 
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้คณะเร่ง
ติ ดตามการด า เนิน โครงการและเบิ กจ่ าย
งบประมาณให้ตรงตามไตรมาสที่ก าหนด โดย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการประเมินเมื่อ
สิ้นสุดปีงบประมาณ (มส. 5.1-7-16) 

 

2.7 คณะฯ จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยในปีการศึกษา 2558 
แต่ละหลักสูตรมีก าหนดประเมินฯ ดังนี้  

ที ่ หลักสูตร วัน เดือน ปี 
ที่รับตรวจ 

1 รป.ม. สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น 

26 ก.ค.59 

2 รป.บ.  17 มิ.ย.59 
3 น.บ. 9 ก.ค.59 

  
4 วท.บ. สาขาวิชาสารสนเทศ

ภูมิศาสตร ์
12 ก.ค.59 
 

5 ศป.บ. สาขาวิชาวิจิตรศลิป์และ
ประยุกต์ศลิป ์

6 ก.ค.59 
 

6 ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8 ก.ค.59 
 

7 ศศ.บ.  สาขาวิชาภาษาจีน 27 มิ.ย. 59 
 

8 ศศ.บ.  สาขาวิชาภาษาไทย 7 ก.ค.59 
 

9 ศศ.บ. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 5 ก.ค.-9 
 

10 ศศ.บ. สาขาวิชา             
บรรณารักษศาสตรฯ์ 

6 ก.ค. 59 
 

11 ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 5 ก.ค.59 
 

มส.5.1-7-25  แผนบริหาร
ความเสี่ยงใน 
ปีงบประมาณ 2559 

มส.5.1-7-26  
    (1) รายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผน
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะในการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 
(ด าเนินงานในปี
การศึกษา 2558) รอบ 9 
และ 12 เดือน 

    (2) ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 
5/2559 เมื่อวันที่ 8 
กรกฎาคม 2559 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ส าหรับระดับคณะ รับตรวจประเมินใน
ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม พ.ศ.2559 โดย
ก่อนที่จะรับตรวจประเมิน คณะฯ ได้มีการ
เตรียมความพร้อมดังนี้ 

1) ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
30 มิถุนายน 2559 เพ่ือชี้แจ้งและเตรียมความ
พร้อมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับคณะ  

2 )  ค ณ ะ ฯ  มี ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะท างานสังเคราะห์รายงานการประเมิน
ตนเอง และหลักฐานประจ าปีการศึกษา 2558 
เพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
(มส. 5.1-7-17) 

3)  จั ด กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการการจัดรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2558 และลงข้อมูลในระบบ 
Cheqa3D Online System เพ่ือรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่  26 -27 
กรกฎาคม 2559 (มส. 5.1-7-18) 

และเมื่อรับตรวจประเมินฯ เสร็จสิ้นแล้ว 
คณะฯ จะด าเนินการเผยแพร่รายงานการประเมิน
ตนเองและผลการประเมินตนเองของคณะเป็น
เอกสารรูปเล่มผ่านเว็บไซต์ 
http://huso.kpru.ac.th ต่อไป (มส. 5.1-7-19) 
 

2.8 มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยด าเนินการดังนี้ 

1) คณะฯ ได้น าผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการ
คุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 
2557 (มส. 5.1-7-20) น าเสนอต่อผู้บริหารคณะ 
และประธานโปรแกรมวิชา โดยได้มอบหมายงาน
ให้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ หรืองานที่
เกี่ยวข้องเ พ่ือปรับปรุงการด าเนินงานตาม
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะ เพ่ือจัดท าแผนการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
( มส .  5 . 1 - 7 - 21 )  น า เ สนอต่ อที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (มส. 5.1-7-22) 

2) มหาวิทยาลัยน าผลการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
ซึ่งตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2558 วันอังคารที่ 14 
ตุลาคม 2558 และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2559 (มส. 5.1-7-23) 

3)  น าผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะ มาทบทวนในการปฏิบัติงาน
ของคณะ โดยผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ได้
ร่วมกันทบทวนแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 เพ่ือให้
บรรลุผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ซึ่ง
ได้น าผลการประเมินคุณภาพฯ ทั้ ง ระดับ
โปรแกรมวิชา ระดับคณะ และมหาวิทยาลัยที่
เป็นจุดอ่อน มาหาแนวทางพัฒนา และทบทวน
แผนโดยมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนมีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนทุกตัว
บ่งชี้ (มส.5.1-7-24) ทั้งนี้ จากผลการประเมิน
คุณภาพภายใน สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2557 
พบว่า  มีตัวบ่งชี้ 4 ตัว  ที่มีผลการประเมินที่อยู่
ในระดับที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ดังนี้ 

- ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าที่
คุณวุฒิปริญญาเอก ได้คะแนน 1.63 คะแนน  

- ตัวบ่งชี้ 1.3อาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.27คะแนน 

- ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า ได้คะแนน 1.56 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 

HU
SO



183 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

- ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ได้คะแนน 1.90 
คะแนน 

 โดยมติที่ประชุม คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ และพิจารณาตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน   
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย โดยมีมติให้น าไปไว้ในแผน
ของการบริหารความเสี่ยง และด าเนินการตามแผน
เพ่ือให้ตัวบ่งชี้บรรลุเป้าหมายต่อไป นั้น  คณะได้
ตระหนักถึงความส าคัญและหามาตรการและ
แนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยได้น าตัวบ่งชี้ดังกล่าว
ไปจัดท าเป็นประเด็นความเสี่ยง และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ 2559 เพ่ือ
ขจัดความเสี่ยงดังกล่าว (มส.5.1-7-25) ทั้งนี้ 
คณะได้เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ
ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 (ด าเนินงานในปี
การศึกษา 2558) รอบ 9 และ 12 เดือน ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ งที่  
5/2559 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (มส.5.1-
7-26) 

 

การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ผู้ก ากับดูแล
ตัวบ่งชี้ :    

ผศ.สุชิน  รอดก าเหนิด 
ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต  
 

ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล / รายงานผล
การด าเนินงาน: 

ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต 
อ.ตรรกพร  สุขเกษม 
นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ 
 

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3000, 3001 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3022 
E-mail : somlak.w@hotmail.com E-mail :   

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

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

   

 

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 ากับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
ระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรให้ เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ดังนี้ 

1. มีระบบการก ากับ โดยจัดท าเป็น
ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ เรื่อง ระบบและกลไกในการ
ก ากับการด าเนิ นการประกันคุณ ภาพ
หลั กสู ต ร  ฉบั บป ระกาศ  ณ  วัน ที่  1 4  
สิงหาคม พ.ศ.2558(มส.5.2-1-1) เพ่ือให้
การด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรของ
ทุกหลักสูตรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
สาระส าคัญของระบบ มีดังนี้ 

1.1) มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ก ากั บ ติ ดตามการด า เนิ น งาน ประกั น
คุณภาพหลักสูตร  ตามค าสั่งคณะฯ ที่ 048 
/ 2558 สั่ง ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558 
(มส.5.2-1-2) 

1.2) ก าหนดให้ทุกหลักสูตรด าเนินการ
ตามประกาศระบบและกลไกฯ โดยก าหนด
ประเด็นการประชุมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ทั้ง
ก่อนเปิดภาคเรียน  ระหว่างภาคเรียน  เมื่อสิ้น
ภาคเรียน โดยคณะมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการก ากับฯ 
แต่ละครั้ง (มส.5.2-1-3) 

มส.5.2-1-1 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง 
ระบบและกลไกในการ
ก ากับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ฉบับประกาศ ณ วันที่  
14 สิงหาคม พ.ศ.2558 

มส.5.2-1-2  ค าสั่งคณะฯ ที่ 
048 / 2558 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
สั่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 
พ.ศ.2558 

มส.5.2-1-3  ประเด็นการ
ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ร่วมกับ
คณะกรรมการโปรแกรม
วิชาเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2558 

มส.5.2-1-4 เอกสาร
ประกอบการประชุมใน
แต่ละครั้ง(4ครั้ง) 
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1.3 เมื่ อ สิ้ น ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า 
ก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดท าแบบสรุป
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร โดยการประเมิน
ตนเอง และคณะกรรมการก ากับฯ รวบรวม
ข้ อมู ล ข อ งทุ ก ห ลั ก สู ต ร  น า เส น อต่ อ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

1.4 คณะฯ แจ้งข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะให้หลักสูตร
ทราบเพ่ือวางแผนและด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

1.5 เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้หลักสูตร
จัดประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานของ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาในการบริหาร
หลักสูตรตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 
(มคอ .7 ) ภ าย ใน  60  วันหลั งสิ้ น สุ ดปี
การศึกษา 

1.6 ห ลั ก สู ต รรั บ ก ารป ระ เมิ น
คุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน 

1.7 คณะกรรมการการก ากับการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  น ารายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
แต่ละหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
และแจ้งให้หลักสูตรทราบและด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ 

2.  มกีลไกการก ากับเพ่ือให้หลักสูตรได้
ด าเนินการให้ เป็นไปตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร  อย่างต่อเนื่อง ตลอด
ทั้งปีการศึกษา ดังนี้ 

2.1 มีการประชุมคณะกรรมการ
ก ากั บ ติ ดตามการด า เนิ น งาน ประกั น
คุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
การศึกษา 2558 มีการประชุมจ านวน 4 
ครั้ง ได้แก ่(มส.5.2-1-4) 

มส.5.2-1-5  บันทึกข้อความ
ให้ทุกหลักสูตร ทบทวน
และยืนยันอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

มส.5.2-1-6 ปฏิทินการ
ด าเนินงานจัดท า มคอ.
3–7 ประจ าปีการศึกษา 
2558 

มส.5.2-1-7 ปฏิทินการ
ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.
2559 / หนังสือ สกอ. 
เรื่องการรับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตร 

มส.5.2-1-8 เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการก ากับฯ 
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 
9 ธันวาคม พ.ศ.2558 

มส.5.2-1-9 บันทึกข้อความ
ถึงอธิการบดี เรื่องส่งผล
การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 เพ่ือ
การก ากับติดตามการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2558 

มส.5.2-1-10 เอกสาร
น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่ 
2/2558 เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม พ.ศ.2558 

มส.5.2-1-11 เอกสาร
น าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 
4/2558 เมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม พ.ศ.2558 
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1) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

2) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 9 
ธันวาคม พ.ศ.2558 

3) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม พ.ศ.2559 

4) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม พ.ศ.2559 

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

2.2  จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน
จัดท า มคอ.3–7(มส.5.2 -1 -6)แจ้งในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและที่
ประชุมอาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
รวมถึงปิดประกาศประชาสัมพันธ์ที่หน้า
ห้องโปรแกรมวิชา  

2.3  ด าเนินการให้ทุกหลักสูตร (10 
หลักสูตร) ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
พ.ศ.2559 ตามรอบระยะเวลาการปรับปรุง
หลักสูตร (มส.5.2-1-7) 

2.4 ติดตามให้ทุกหลักสูตรรายงาน
ผลการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 เรื่อง
การก ากับมาตรฐานหลักสูตร  ประจ าปี
การศึกษา 2558 เพ่ือเป็นการเตรียมการ
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการระดับ
ห ลั ก สู ต ร  ให้ ส อด ค ล้ อ งกั บ ป ระก าศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 โดย
แจ้งให้ทุกหลักสูตรด าเนินการในการประชุม
คณะกรรมการก ากับฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อ
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558 (มส.5.2-1-8)  

2.5  คณ ะฯ  ได้ น า เสนอผลการ
ประเมินองค์ประกอบที่  1 เพ่ือการก ากับ
ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา

มส.5.2-1-12 เอกสาร
แนวทางการประเมิน
ระบบและกลไกการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม พ.ศ.2559 

มส.5.2-1-13 เอกสาร
ประกอบการประชุมของ
กิจกรรม/โครงการแต่ละ
ครั้ง 

มส.5.2-1-14 โครงการ 
สนับสนุนงบประมาณใน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559/สรุป
รายละเอียดค่าใช้จ่ายใน
การรับตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2558 
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ภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2558 ต่อมหาวิทยาลั ย  (มส.5.2 -1 -9)  
คณะกรรมการบริหารคณะฯ (มส.5.2-1-
10) ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 
23 ธันวาคม พ .ศ .2558 และน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุม
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2558 
(มส.5.2-1-11) 

2.6 มอบหมายให้หลักสูตรที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
ห ลั ก สู ต ร  จ ากผลการป ระ เมิ น ของปี
การศึ กษ า 2557 เพ่ื อรับผิ ดชอบการ
น าเสนอผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ โดย
คณะกรรมการก ากับฯ  ได้จัดท าแบบฟอร์ม
แนวทางการประเมินระบบและกลไกการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ก ารศึ ก ษ าระดั บ ห ลั ก สู ต ร  ป ระจ าปี
การศึกษา 2558 โดยก าหนดให้มีการ
น าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ ยน เรียนรู้ ในการ
เตรียมการจัดท าผลการด าเนินงานหลักสูตร 
(มคอ.7) เพ่ือรองรับการตรวจประเมิน
คุ ณ ภ าพ ก า รศึ ก ษ าภ าย ใน ป ระจ า ปี
การศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.
2559 (มส.5.2-1-12) 

2.7 จัดประชุมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น 
(มส.5.2-1-13) 

1) การประชุมคณะกรรมการ
ก ากับฯ จ านวน 4 ครั้ง 

2) จัดบุคลากรเข้ารับการอบรม
การจัดการคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ 
EdPEx จั ด โดยส านั กป ระกั น คุณ ภ าพ
การศึกษา เมื่ อวันที่  13 – 14 มกราคม 
2559 

3) จัดบุคลากรเข้ารับการอบรม        
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ผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร วิทยากร
โดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร  จัดโดยส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 20 - 
22 เมษายน พ.ศ.25589 

4) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.
2559  

5) ประชุมเพ่ือปรับปรุงแบบ
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 
ปีการศึกษา2558 และทบทวนระบบและ
กลไกในการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่ 13 
กรกฎาคม พ.ศ.2559 

6) ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อ
วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

2.8  มีการจัดสรรงบประมาณให้
หลักสูตรละ 5,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้ใช้
จ่ายในการบริหารงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร และมหาวิทยาลั ยสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรับ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 
(มส.5.2-1-14) 

 2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

คณะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร  ตามค าสั่งคณะฯ ที่ 048 / 2558 
สั่ง ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558 โดยท า
หน้าที่ด าเนินงานให้ เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งก ากับ
ให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (มส.5.2-2-1)   

คณะกรรมการฯ ได้มีการก ากับติดตาม
การด าเนินงานของหลักสูตร และรายงาน

มส.5.2-2-1  ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ที่  
048/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตร  
ประจ าปีการศึกษา 
2558 ลงวันที่ 1 
กันยายน พ.ศ.2558 
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ผลการก ากับติดตามให้กรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องดังนี้ 

ภาคการศึกษาที่ 1 / 2558   
1. รายงานผลการประเมิ นคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2557 ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 
เมื่อวันที ่4 กันยายน พ.ศ.2558 (มส.5.2-2-2) 

2. รายงานผลการพิจารณามอบหมาย
หลักสูตรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตร และ
น าเสนอร่ างแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพตาม
ข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึ กษาภายในระดับคณะ และระดับ
หลักสูตร เพ่ือด าเนินการในปีการศึกษา 2558 
ในการประชุมครั้งที่  3/2558 เมื่อวันที่  21 
พฤศจิกายน พ.ศ.2558 (มส.5.2-2-3) 

3. น าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินองค์ป ระกอบที่  1  การก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2558 ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.
2558 (มส.5.2-2-4) 

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2558 
1. น าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์ผลการ

ประเมินองค์ป ระกอบที่  1  การก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 และ
แผนการด าเนินการแก้ไขความเสี่ยงของ
หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2559 (มส.5.2-2-5) 

2. ราย งาน ผลการติ ด ตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2558 ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 
23 พฤษภาคม พ.ศ.2559 (มส.5.2-2-6) 

3. รายงานผลการประเมิ นคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี

มส.5.2-2-2  เอกสาร
ประกอบการประชุมและ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 2 / 2558 เมื่อวันที่  
4 กันยายน พ.ศ.2558 

มส.5.2-2-3  เอกสาร
ประกอบการประชุมและ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 3 / 2558 เมื่อวันที่  
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 

มส.5.2-2-4 เอกสาร
ประกอบการประชุมและ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที ่
14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

มส.5.2-2-5  เอกสาร
ประกอบการประชุมและ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 2 / 2559 เมื่อวันที่  
16 มีนาคม พ.ศ.2559  

มส.5.2-2-6  เอกสาร
ประกอบการประชุมและ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่  
23 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 

มส.5.2-2-7  เอกสาร
ประกอบการประชุมและ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 6 / 2559 เมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
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การศึกษา 2558 และผลการประเมิ นเชิ ง
คุณภาพ(ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจ าแนก
ตามองค์ประกอบ  ในการประชุ มครั้ งที่ 
6/2559 เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
(มส.5.2-2-7)   

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

คณะฯ จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
โดยในปี การศึ กษา 2558  มี โครงการ/
งบประมาณ ที่ สนับสนุนการด าเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร  ดังนี้ 

1. การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร  การปรับปรุงหลักสูตร และการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  

1.1  คณะก ากับติดตามให้มีการส ารวจ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร และขอ
จัดสรรอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยให้กับ
หลักสูตรที่ยังขาดแคลน โดยมีหลักสูตรที่ได้รบั
จั ดสรรอั ตราก าลั งต าแหน่ งพนั กงาน
มหาวิทยาลัยเพ่ิมได้แก่ (มส.5.2-3-1)  

- สารสนเทศภูมิศาสตร์ 4 อัตรา 
- ภาษาไทย 2 อัตรา 
- ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา 
- ภาษาจีน 1 อัตรา 
- วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 1 

อัตรา 
- ดนตรี 2 อัตรา 
- บรรณารักษศาสตร์ฯ 2 อัตรา 

1.2  ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณสนับสนุนให้
ด าเนินการ หลักสูตรละ  20,000  บาท (มส.
5.2-3-2) 

 

มส.5.2-3-1 สรุปอัตราก าลังที่
ได้รับเพ่ิมในปีการศึกษา 
2558 

มส.5.2-3-2  บันทึกขอ
อนุญาตด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร.พ.ศ.
2559 และขออนุมัติ
งบประมาณด าเนินการ
ฉบับลงวันที่ 28 
ธันวาคม พ.ศ.2558 

มส.5.2-3-3  โครงการต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

มส.5.2-3-4  เอกสาร
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 
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2. บัณฑิต  
2.1  คณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยใน

การจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการส ารวจ
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อจัดส่งข้อมูล
ให้กับหลักสูตร 

2.2  คณะฯ จัดโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนส าเร็จการศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสการ
มีงานท าให้กับบัณฑิต 

3.   นั ก ศึ ก ษ า   ค ณ ะฯ  ได้ จั ด ส ร ร
งบประมาณกลางส าหรับการพัฒนานักศึกษา
ในภาพรวมของคณะ (ข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
องค์ ประกอบที่  3 ) และยั งจั ดสรรเงิ น
ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือให้ทุกหลักสูตรจัด
กิจกรรมพัฒนาศั กยภาพนั กศึ กษาตาม
คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละหลักสูตร 

4.   อาจารย์   คณ ะฯ  มี โครงการที่
สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน  เช่น  

4.1  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ 
จ านวน350,000 บาท 

4.2  โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 25,000 บาท 

4.3  โครงการทุนอุดหนุนบุคลากรผลิต
ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์และ
ผลงานวิชาการ จ านวน 125,000 บาท 

5.   หลักสูตร การเรียนการสอน และการ
ประเมิน  คณะฯ มีโครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ เช่น 

5.1  โครงการบริหารงานวิชาการและ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์ 
จ านวน 64,000 บาท 

5.2  โครงการ 1 หลักสูตร 1 โครงการ
บริการวิชาการ เพ่ือด าเนินโครงการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณการกับการเรียนการสอน
หลักสูตรละ 40,000  บาท 

6.   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  คณะฯ จัด
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งบประมาณ ในโครงการบริหารจั ดการ
การศึกษาเพ่ือจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน 316,420 บาท 
นอกจากนี้  ยั งจั ด ให้ มี ห้ องปฏิ บั ติ การ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้อง  ห้องสมุดคณะ 
และห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 30 
เครื่อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ให้ทั้งกับ
อาจารย์และนักศึกษา 

นอกจากนี้  คณะฯ ยั งมี งบประมาณ
สนับสนุนส าหรับการบริหารงานประกัน
คุณภาพทั้งระดับคณะ และระดับหลักสูตร  
จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

1) โครงการพัฒนาระบบและกลไกงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ จ านวน 
40,000 บาท 

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

 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณา 

ในปีการศึกษา 2558 คณะก าหนดให้
ทุ ก ห ลั ก สู ต ร จั ด ท า ร า ย ง าน ผ ล ก า ร
ด า เนิ น งานของหลั กสู ตร และรับการ
ประเมินจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่ งตั้ งขึ้น   โดยทุกหลักสูตรได้ รับการ
ประเมินในระหว่างวันที่  17 มิถุนายน – 
26 กรกฎาคม พ.ศ.2559 (มส.5.2-4-1 , 
มส.5.2-4-2)  โดยรายงานผลการประเมิน
ให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา ใน
การประชุมครั้งที่ 6 / 2559  เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม พ.ศ.2559 (มส.5.2-4-3) 

 

มส.5.2-4-1 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ 
1000/2558 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินการศึกษา
ภายในระดับหน่วยงาน 
ประจ าปีการศึกษา 
2558  

มส.5.2-4-2  ก าหนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา  
2558 ระดับหลักสูตร 

มส.5.2-4-3  เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 6 / 2559 
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เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 
พ.ศ.2559 

 5 น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ า
คณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

จากการรายงานผลติดตามการประกัน
คุ ณ ภ า พ ห ลั ก สู ต ร  ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาใน
แต่ละภาคการศึกษานั้น คณะได้น าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณ ะมาปรับปรุงหลักสูตรให้ มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1) จากการรายงานผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ในการประชุมครั้งที่ 
2/2558 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2558 นั้น
(มส.5.2-5-1) คณะกรรมการประจ าคณะ ให้
ข้อเสนอแนะจ านวน 2 ประเด็นได้แก่   

1.1) ให้คณะเร่งด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาอาจารย์ในเรื่องของคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ  

การปฏิบัติ  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 คณะจัดให้มีโครงการโครงการ
พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 25,000 บาท (มส.5.2-5-2) 

ผ ล ก า รด า เนิ น ง าน  ใน ปี
การศึกษา 2558 มีอาจารย์ยื่นขอต าแหน่ง
ทางวิชาการจ านวนทั้งสิ้น 6 คน  

1.2) ให้คณะพิจารณาหลักสูตรที่มี
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ในแต่ละตั วบ่ งชี้ เ พ่ื อ ให้
ต้ น แ บ บ ใน ก ารด า เนิ น งาน ส าห รั บ ปี
การศึกษา 2558 ต่อไป 

ก า ร ป ฏิ บั ติ  ค ณ ะ ฯ โด ย
คณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพหลักสูตร ร่วมพิจารณา
และมอบ หมายหลั ก สู ต ร  โดยแจ้ ง ให้
คณะกรรมการประจ าคณะทราบในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2558 และจัดให้มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.

มส.5.2-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่           
2 / 2557 เมื่อวันที่ 4 
กันยายน 2558 

มส.5.2-5-2 โครงการพัฒนา
คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 

มส.5.2-5-3 เอกสาร
ประกอบการประชุมคระ
กรรมการก ากับติดตามฯ 
ครั้งที่ 3 / 2558 เมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.
2559 

มส.5.2-5-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะครั้งที่ 
4/2558 เมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม พ.ศ.2558  

มส.5.2-5-5 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดท า
ผลงานทางวชิาการ เมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2559  

มส.5.2-5-6 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะครั้งที่ 
2/2559 เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม พ.ศ.2559 

มส.5.2-5-7 หนังสือ
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ 
0506/1949 แจ้งการ
รับทราบการให้ความ
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2559 (มส.5.2-5-3) 
ผลการด าเนินงาน หลักสูตรมี

แนวทางในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ โดยมีคะแนนผลการประเมิน
ระดับหลักสูตรในภาพรวมของคณะสูงขึ้น
กว่าปีการศึกษา 2557  

2) จากการน าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2558 ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.
2558  (มส.5.2 -5 -4)คณะกรรมการฯ มี
ข้อเสนอให้เร่งรัดให้อาจารย์เขียนบทความ
วิชาการ/วิจัยเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่  

การปฏิบัติ คณะได้จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 (มส.5.2-5-5) 
และจะจัดท าโครงการอบรมการเขียนบทความ
วิชาการในเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ที่จะถึงนี้ 

3) จากการน าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 และ
แผนการด าเนินการแก้ไขความเสี่ ยงของ
หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2559 (มส.5.2-5-6) 
คณะกรรมการฯ มี ข้ อเสนอให้ พิ จารณา
คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับ
หลักสูตรที่ อยู่ ระหว่างการปรับปรุง ให้มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์  

ก า ร ป ฏิ บั ติ  ค ณ ะ ฯ  ได้
ด าเนินการให้ทุกหลักสูตรด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ.2559 โดยพิจารณาคุณสมบัติ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ โดย
ทั้ง 10 หลักสูตร ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว โดย สกอ.รับทราบการให้
ความเห็นชอบแล้ว 8 หลักสูตร อีก 2 หลักสูตร
อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบการให้ความ

เห็นชอบหลักสูตร จ านวน 
8 หลักสูตร 

มส.5.2-5-8 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะครั้งที่ 
6/2559 เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม พ.ศ.2559 
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เห็นชอบจาก สกอ. (มส.5.2-5-7)  
4) จากการน าเสนอรายงานผลการติดตาม

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึ กษา 2558 ในการประชุ ม ครั้ งที่ 
4/2559 เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม พ.ศ.
2559  (มส.5.2-5-8) คณะกรรมการฯ มี
ข้อเสนอให้หลักสูตรที่ได้คะแนนน้อย ทบทวน
ผลการด าเนินงาน โดยให้คณะฯ จัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนผลการด าเนิน
หลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือเตรียมการรับการ
ประเมินในปีการศึกษา 2558 นี้ 

ก า ร ป ฏิ บั ติ  ค ณ ะ ฯ  ได้
ด าเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
เขียนผลการด าเนินหลักสูตร (มคอ.7) โดย
มอบหมายให้ตัวบ่งชี้ให้แต่ละหลักสูตร และมา
น าเสนอ ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 
พ.ศ.2559 

5) จากการน าเสนอรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 และผลการ
ประเมินเชิงคุณภาพ(ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงจ าแนกตามองค์ประกอบ  ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
พ.ศ.2559 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอให้
คณะฯ และหลักสูตรด าเนินการดังนี้ 

5.1) จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ 
โดยเร่งรัดให้มีการจัดท าผลงานทางวิชาการ
เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 

5.2) จัดท าแผนแก้ปัญหานักศึกษา
ออกกลางคัน 

5 .3 ) เร่ งรั ด ให้ อาจ ารย์ ตี พิ ม พ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยคณะฯ จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ และแจ้งเวียนวารสารที่
อยู่อยู่ในฐาน TCI 

5.4) จัดท าแผนพัฒนาวารสารพิกุล
เพ่ือให้เข้าฐาน TCI โดยในระยะแรกต้องท า
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การแก้ปัญหาจ านวนบทความวิชาการที่จะ
น ามาตีพิมพ์ ซึ่งมีจ านวนน้อย ดังนี้  

- ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
วารสารที่ก าลังพัฒนาเข้าฐาน TCI เพ่ือท า
การแลกเปลี่ยนบทความวิชาการ 

- ข อ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์
บทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มาตีพิมพ์ใน
วารสารพิกุล 

ส าหรับข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น 
คณะฯ จะได้แจ้งให้ทุกหลักสูตรเป็นข้อมูล
เพ่ือวางแผนปรับปรุงการด าเนินการบริหาร
หลักสูตรในปีการศึกษา 2559 ต่อไป 

จากการด าเนินงานก ากับติดตามการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็ น ไปตามองค์ ป ระกอบการป ระกั น
คุณภาพหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา 2558 ท าให้ ทุ กหลักสู ตรมี
แนวทางในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ โดยมีคะแนนผลการประเมิน
ระดับหลักสูตรในภาพรวมของคณะสูงขึ้น
กว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จาก 2.45 เป็น 
2.78  

 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1  
การก ากับมาตรฐาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
หลักสูตร ทั้งหมด 11 หลักสูตร 
ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 
หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาตรี  1  
หลักสูตร ดังนี้ 

1) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

2) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
3) นิติศาสตรบัณฑิต 
4) วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
5) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
6) ศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต  สาขาวิ ชา

มส.5.2-6-1  แบบสรุปผล
การประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

มส.5.2-6-2  รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 
2558 (รายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร : 
มคอ.7) ทั้ง 11 หลักสูตร 
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ภาษาอังกฤษ 
7) ศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต  สาขาวิ ชา

ภาษาจีน 
8) ศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต  สาขาวิ ชา

ภาษาไทย 
9) ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ

พัฒนาสังคม 
10) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
11) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

ศึกษา 
โดยทุ กหลักสู ตรผ่ านการประเมิน

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

 
การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

6 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการด าเนินงาน :  
ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต 

โทรศัพท์ : 092-3958324  โทรศัพท์ : 092-3958324 
E-mail :  preeyanuch.pps@hotmail.com E-mail : preeyanuch.pps@hotmail.com 
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 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

   

 

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

   
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

   

 

3.1) สรุปรายงานผลการประเมินภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 (จ าแนกรายตัวบ่งชี้) 
 

     
ข้อมูล  24 ส.ค.2559 

หน่วยงาน ผลการประเมินตนเอง 2558 ผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ  หมายเหตุ 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน   
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต         
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 3.51 2.41 2.73 ค่าเฉลี่ย 3.51   2.73   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 13.25 
ร้อยละ 16.95 (15 
คน จาก อ.ทั้งหมด 
88.50 คน ) 

         
2.12  

ร้อยละ 13.25 ร้อยละ 17.14 
            

2.14  

 นับจ านวนอาจารยไ์ม่ถูกต้อง 
จ านวนอาจารย์ที่ถูกต้องคือ 
87.50   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 15.25 
ร้อยละ 14.64 (ผศ.7 
คน, รศ.6 คน)  13 
คน ต่อ 88.50 คน 

         
1.22  

ร้อยละ 15.25 ร้อยละ 16.00 
            

1.33  
 มีอาจารยไ์ด้ต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่ม 1 คน   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 1.33 4.67 ร้อยละ 10   3.77 ค านวณคะแนนของค่า FTES 
ไม่ถูกต้อง  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ 
         

5.00  
6 ข้อ   

            
5.00  

  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ 
         

5.00  
6 ข้อ   

            
5.00  

  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบ  1 พอใช้ 
         

3.46  
พอใช้ 

            
3.33  
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 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

   

 

หน่วยงาน ผลการประเมินตนเอง 2558 ผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ  หมายเหตุ 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน   

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

6 ข้อ 6 ข้อ          5.00  6 ข้อ 6 ข้อ 
            

5.00  
  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

สาขามนุษย์ฯ 
25,000 บ. 

31,212.46 บาท / 
คน 

         5.00  
สาขามนุษยฯ์ 
25,000 บ. 

สาขาวิทย์ 
146,458.33 บาท / 

คน สาขามนุษย์ 
22,524.41 / คน 

4.75   

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 16.05          2.01  ร้อยละ 10 
สาขาวิทย์ ร้อยละ 30  
สาขามนุษย์ ร้อยละ 

13.99 

            
4.25  

 มีการนับผลงานไม่ถูกต้อง 
น าปี 2559 มานับ / คณะ
ค านวณและใช้เกณฑร์้อยละ
ไม่ถูกต้องในการค านวณ
คะแนน  

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2 ด ี 4.00 ดีมาก 4.67   

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ         

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 6 ข้อ          5.00  6 ข้อ 6 ข้อ 
            

5.00  
  

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3   ดี 5.00   ดี 5.00   
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 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

   

 

หน่วยงาน ผลการประเมินตนเอง 2558 ผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ  หมายเหตุ 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน   
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

7ข้อ 7ข้อ          5.00  7ข้อ 6ข้อ 
            

5.00  

 คณะด าเนินการได้ 6 ข้อ 
ส าหรับการรับรอง
มาตรฐานอยู่ใน
กระบวนการด าเนินการ  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00   

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ              

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7          5.00  7 ข้อ 7 
            

5.00  
  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร 

6 ข้อ 6          5.00  6 ข้อ 5 
            

4.00  

 เนื่องจากมีหลักสูตร        
รัฐประศาสนศาสตร-
มหาบัณฑิต ไม่ได้น าผลการ
ประเมินระดับหลักสูตรเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการ  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 ดีมาก 5.00 ดี 4.50   
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ ด ี 4.06 ดี 4.07   

ผลการประเมิน 0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 

 

1.51-2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
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 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

   

 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
 

องค์ประกอบ ผลการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

  
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนนเฉลี่ย 0.00 -1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 

            1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 

            2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

            3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี 
            4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 

1 6        2.41        5.00            2.73                3.33  ระดับพอใช้ 
2 3        4.75        5.00            4.25                4.67  ระดับดีมาก 
3 1         5.00                  5.00  ระดับดมีาก 
4 1         5.00                  5.00  ระดับดีมาก 
5 2         4.50                  4.50  ระดับดี 

รวม 13 4 7 2     
ผลการประเมิน          3.31        4.86  3.49               4.07  

ระดับดี 
    ระดับพอใช้ ดีมาก ระดับพอใช้   
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
  

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
  

 

1. จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 1.1 แสดงรายชื่ออาจารย์ ต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

ที่ ชื่อ - สกุล 
จ านวน
เดือน 

ปฏิบตัิงาน 

โปรแกรม
วิชา วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ประเภท
บุคลากร 

หมาย
เหต ุ

1 นายสุวิทย ์ วงษ์บุญมาก 10 เดือน 
บรรณารกัษ -
ศาสตร์ฯ 

กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

รอง
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

2 นางประพิมพร โกศิยะกุล 10 เดือน บรรณารกัษ -
ศาสตร์ฯ 

กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

3 นางอรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ 10 เดือน 
บรรณารกัษ -
ศาสตร์ฯ 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

รอง
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

4 นางสาวมัลลิกา ทองเอม 10 เดือน 
บรรณารกัษ -
ศาสตร์ฯ 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์)มหาวิทยาลยั
ราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

5 นางสาวนารถนร ี พอใจ 10 เดือน 
บรรณารกัษ -
ศาสตร์ฯ 

กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
อาจารย ์

อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญาจ้าง 

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6 นายสุชิน รอดก าเนิด 10 เดือน นิติศาสตร ์
น.ม.(นิติศาสตร์) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ข้าราชการ 

 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

7 นายอภิชาต ิ บวบขม 10 เดือน นิติศาสตร ์
น.ม.(นิติศาสตร์)มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

อาจารย ์ ข้าราชการ  

8 นางสาวจันทิมา ก้อนจันทร์เทศ 10 เดือน นิติศาสตร ์
น.ม.(นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

9 นางสาวพัจนภา เพชรรัตน์ 10 เดือน นิติศาสตร ์
น.ม.(นิติศาสตร์)มหาวิทยาลยั
รามค าแหง อาจารย ์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
 

10 
นางสาวปาริชาติ 
 

สายจันด ี
 

10 เดือน 
 

นิติศาสตร ์
 

น.ม.(นิติศาสตร์) 
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

อาจารย ์
 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
 

11 นางสาววาสนา มีศิลป์ 10 เดือน นิติศาสตร ์
น.บ. (นิติศาสตร์)มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร อาจารย ์

อาจารย์ประจ า
ตามสัญญาจ้าง 

 
 

12 นางสาวนิฐิณี ทองแท้ 10 เดือน นิติศาสตร ์
น.ม. (นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย ์

อาจารย์ประจ า
ตามสัญญาจ้าง 

 
 

13 นางปรียานุช พรหมภาสิต * 10 เดือน รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ปร.ด.(รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย ์ ข้าราชการ  

14 นายกลา้ณรงค์ สุทธิรอด * 10 เดือน 
รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย ์

อาจารย์ประจ า 
 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ตามสัญญาจ้าง 

15 นายธีรว์ิสิฐ มูลงามกูลจ์ * 10 เดือน รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 

16 นางสาวรัษฏากร วินิจกุล *  10 เดือน 
รัฐประศาสน
ศาสตร ์
 

ปร.ด.(รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง อาจารย ์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
  

 

ที่ ชื่อ - สกุล 
จ านวน
เดือน 

ปฏิบตัิงาน 

โปรแกรม
วิชา วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ประเภท
บุคลากร 

หมาย
เหต ุ

17 นายบุญญาบารม ี สว่างวงศ์ * 10 เดือน 
รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

18 นายพิษณ ุ บุญนิยม * 10 เดือน รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย ์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  

19 
นางสาวชาลิสา 
 

ศิริธรรมเกตุ 
 

10 เดือน 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

อาจารย ์
 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

20 นายเสริมศักดิ์ กิตต ิ
ปาลวรรธก์ * 10 เดือน รัฐประศาสน

ศาสตร ์

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย ์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
 

21 
 
นายศุภฤทธิ ์

 
ธาราทิพย์นรา 

 
10 เดือน 

 
รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

อาจารย ์

 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

 

22 นางสาวตรรกพร สุขเกษม 10 เดือน รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

23 นางสาวสมลักษณ ์ วิริยจาร ี 10 เดือน รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย ์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

24 นายวุฒวิัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ 10 เดือน 
รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า
ตามสัญญาจ้าง 

ลาศึกษา
ต่อเตม็
เวลา 

25 นางสาวอรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล 10 เดือน รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

26 นางสาวสุวภัทร หนุ่มค า 10 เดือน 
รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย ์

อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญาจ้าง 

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

27 นางสาววาสนา อาจสาลกิรณ์ 10 เดือน รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 

28 นายวิทยา คามุณ ี* 10 เดือน การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ด.(พัฒนาสังคม) 
อาจารย ์ ข้าราชการ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

29 
นางสาวโอกามา 
 

จ่าแกะ 
10 เดือน 

 

การพัฒนา
สังคม 
 

พช.ม.(การพัฒนาชุมชน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย ์

 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลาศึกษา
ต่อเตม็
เวลา   

30 นางธวชิน ี ลาลิน 10 เดือน 
การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

31 นางสาวกรรณิกา อุสสาสาร 10 เดือน 
การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย ์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลาศึกษา
ต่อเตม็
เวลา  

32 นายสุรศักดิ ์ บุญเทียน * 10 เดือน การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

33 นางสาวอสิสราพร อ่อนบุญ 10 เดือน 
การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า
ตามสัญญาจ้าง 
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ที่ ชื่อ - สกุล 
จ านวน
เดือน 

ปฏิบตัิงาน 

โปรแกรม
วิชา วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ประเภท
บุคลากร 

หมาย
เหต ุ

34 นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ 
9 ด. 14 วัน 

 
การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า
ตามสัญญาจ้าง 

 

 
35 
 

นางสาวสุนทรี ดวงทิพย ์* 10 เดือน ภาษาไทย 
ค.ด. (อุดมศึกษา)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

รอง
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

36 นางเยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา 10 เดือน ภาษาไทย 
ศศ.ม.(ภาษาไทย)มหาวิทยาลัย
นเรศวร ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ข้าราชการ 

 
  

37 นางสาววยิุดา ทิพย์วิเศษ 10 เดือน ภาษาไทย 
ศศ.ม.(จารึกภาษาตะวันออก)
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย ์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย  

  

38 นายณัฐพล บ้านไร ่ 10 เดือน ภาษาไทย 

ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต) 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลาศึกษา
ต่อเตม็
เวลา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษา
พิเศษ)มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

39 นางสาวประภัสสรา ห่อทอง 10 เดือน ภาษาไทย 
ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

40 
นางสาวสุทธีรา ค าบุญเรือง 4 ด. 19 วัน 

ภาษาไทย 
ศศ.ม.ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ อาจารย ์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
 

41 นางสาวจิราพร 
 

 
ภูวรัตนาวิวธิ 
 

 
21 วัน 

 

ภาษาไทย 
 

ศศ.ม.ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
 

 
42 

สุปราณี 
 

แสงทอง 
 

2 เดือน 
 

ภาษาไทย 
ค.ม.ภาษาไทย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย อาจารย ์

อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญาจ้าง 

 
 

43 นางสาวทิพย์วรรณ สีสัน 10 เดือน ภาษาไทย 
ศศ.บ.(ภาษาไทย)มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า
ตามสัญญาจ้าง 

 

44 นายพนัส เพ็งเลิก 10 เดือน ภาษาไทย 
ศศ.บ.(ภาษาไทย)มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า
ตามสัญญาจ้าง 

 

45 
 

นายกมลวัฒน์ ภูวิชิต 10 เดือน ภาษาอังกฤษ 
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย ์ ข้าราชการ  

 
46 

นายประดิษฐ ์ นารีรักษ*์ 10 เดือน ภาษาอังกฤษ 
Ph.D.(English comparative 
literature) Madras 
University, India 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

47 
 

นางสาวนิศากร ประคองชาติ* 10 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษศึกษา) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
ข้าราชการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

48 นางสาววิชุรา วินัยธรรม* 10 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษศึกษา) 

อาจารย ์ ข้าราชการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

49 นางสาวประทับใจ ทัศนแจ่มสุข 10 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร) 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

50 นางสาวนันทนัช ตนบุญ 10 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
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ที่ ชื่อ - สกุล 
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เดือน 

ปฏิบตัิงาน 
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ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ประเภท
บุคลากร 

หมาย
เหต ุ

51 
 

นายประสิทธิ ์ สิทธิดา 10 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

52 นางสาวชุติมา สังวรินทะ 21 วัน ภาษาอังกฤษ 
ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร
มหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) 
Bangor  University 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

53 นางอิฏฐารมณ์ มิตรสุวรรณ
สิงหรา 10 เดือน ภาษาอังกฤษ 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
อาจารย ์

อาจารย์ประจ า 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามสัญญาจ้าง 

54 นางสาวนิศาชล เถิงจ๋าง 10 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 

55 นางสาวรัชดาภรณ์ รักษ์ชน 10 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยพายัพ 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 

56 นางสาวพรชนก นุ่มน้อย 10 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า
ตามสัญญาจ้าง 

 

57 นางสาวอัฐพร คริสต์พระพร 10 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกจิ) 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 

58 นายบุญญาวัฒน ์ ศรีวังราช 10 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกจิ) 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 

59 นางสาวสุธาสินี ขุนทองนุ่ม 9 ด. 3 วัน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 

60 นายมัย ตะติยะ 10 เดือน วิจิตรศิลป์ฯ 
กศ.บ.(ศิลปศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รอง
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

61 นายเชวงศักดิ ์ เขียวเขิน 10 เดือน วิจิตรศิลป์ฯ 
คม.(การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

62 นางสาวสายพิณ เขียวมูล 10 เดือน วิจิตรศิลป์ฯ 
ศป.บ.(นิเทศศิลป์)  
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

อาจารย ์ ข้าราชการ  

63 
 

นางสาววนัสนันท ์ นุชนารถ 10 เดือน วิจิตรศิลป์ฯ 
ศป.ม.(ทัศนศิลป์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

64 นายวัชรัศน ์ ศรีวิริยะกิจ 10 เดือน วิจิตรศิลป์ฯ 
ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศน์ศิลป์) 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 

65 นายจิรพงศ์ ยืนยง 10 เดือน วิจิตรศิลป์ฯ 
ศป.ม.(ศิลปะและการออกแบบ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  
 

66 นางสาวชุตินธร ฉิมสุข 10 เดือน ภาษาจีน 
MBA (Chinese Program) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  
 

67 
 

นายพาสนินท์ วงวุฒิสาโรจน ์ 8 เดือน  ภาษาจีน 
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
(ภาษาจีน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

68 นางสาวอภิญญา จอมพิจิตร 10 เดือน ภาษาจีน 
ศศ.ม. (การสอนภาษาจีนเป็น
ภาษาตา่งประเทศ) South 
China Normal University 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลาศึกษา
ต่อเตม็
เวลา 
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ที่ ชื่อ - สกุล 
จ านวน
เดือน 

ปฏิบตัิงาน 

โปรแกรม
วิชา วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ประเภท
บุคลากร 

หมาย
เหต ุ

69 นางสาวมาลยัรัตน์ คณิตชยานันท์ 10 เดือน ภาษาจีน 
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) 
(หลักสูตรนานาชาติ)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลาศึกษา
ต่อเตม็
เวลา 

70 
 

นายบัญชา วัฒนาทัศนีย ์ 10 เดือน ภาษาจีน 
ศศ.บ.(ภาษาจีน)  
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า
ตามสัญญาจ้าง 

ลาศึกษา
ต่อเตม็
เวลา 

71 
 
นางสาวนันทิวัน 

 
อินหาดกรวด 

 
9 ด. 3 วัน 

 
ภาษาจีน 

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

 
อาจารย ์

อาจารย์ประจ า 
 

ตามสัญญาจ้าง 

72 
 
นางสาวทิวาพร 

 
อุดมวงษ์ 

10 เดือน  
ภาษาจีน 

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

 
อาจารย ์

อาจารย์ประจ า
ตามสัญญาจ้าง  

 

73 
 

 
นางสาวพิมลรัตน ์

 
คล้ายยา 

 
7 เดือน 

 
ภาษาจีน 

Master's of  Arts (สาขา 
Linguistics and Applied  
Linguistics) Central China  
Normal  University 

 
อาจารย ์

 
อาจารย์ประจ า
ตามสัญญาจ้าง 

 

 

74 นายวัลลภ ทองอ่อน 10 เดือน สารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

วท.ม.(ภูมิศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

 
75 

นายสุภาสพงษ ์ รู้ท านอง 10 เดือน สารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

วท.ม.(เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 

 
76 

นายฤทธิรงค์ เกาฎีระ 10 เดือน สารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

วท.ม.(การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

อาจารย ์

อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 

 
77 

นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ ์ 10 เดือน สารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

วท.ม.(ภูมิศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 

78 
 

นางสาวสุรีรัตน์ ระบอบ 10 เดือน สารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

วท.ม.(เทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 

79 นางสาวพิรฎา ทองประเสริฐ 8 ด. 24 วัน สารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

80 
 

นางสาวพัตรา ค าสีหา 21 วัน สารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

81 
 

นายศรัณย ์ วงศ์ค าจันทร์ * 10 เดือน 
ปรัชญาและ
ศาสนา 

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

รอง
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

 
82 

นายจ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์ 10 เดือน ปรัชญาและ
ศาสนา 

ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลยั 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 

83 นายกิตติณัฏฐ ์ ศิริรัตน์ 10 เดือน ปรัชญาและ
ศาสนา 

ศน.ม. (ศาสนาและปรัชญา) 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลยั 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า ลาศึกษา

ต่อเตม็
เวลา ตามสัญญาจ้าง 

84 นางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง 9 ด. 8 วัน นาฏศิลป์ 
ศศ.บ.(นาฏศิลป์และการละคร) 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 
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ที่ ชื่อ - สกุล 
จ านวน
เดือน 

ปฏิบตัิงาน 

โปรแกรม
วิชา วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ประเภท
บุคลากร 

หมาย
เหต ุ

85 นายชัชชัย พวกด ี 10 เดือน ดนตร ี
ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

86 นายอัครพล ชูเชิด * 10 เดือน ดนตร ี
ศศ.ม.(ดุริยางค์ไทย)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย ์ ข้าราชการ  

 
87 

นายกว ี ครองแก้ว 10 เดือน ดนตร ี
ค.ม.(บริหารการศึกษา)  
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

รอง
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

88 
 

นายอนุลักษณ์ อาสาสู ้ 10 เดือน ดนตร ี
ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

89 นางสาวมุทิตา   
 
นาคเมือง 
 

21 วัน ดนตร ี
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (การ
แสดงดนตรี) มหาวิทยาลัยพายพั 

อาจารย ์
พนักงาน
มหาวิทยาลัย  
 

90 นายบรรเจิด วรรณะ 10 เดือน ดนตร ี
ค.บ.(ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลยั
ราชภัฏก าแพงเพชร 

อาจารย ์

 
อาจารย์ประจ า
ตามสัญญาจ้าง  

 

91 นายเอกวุฒ ิ โลหะการก 10 เดือน ดนตร ี
ค.บ.(ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลยั
ราชภัฏก าแพงเพชร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 

92 นางสาวอาทิตยา ธานีรัตน ์ 10 เดือน ดนตร ี
ศศ.บ. (ดนตรีแขนงดนตรีสากล) 
สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 

93 นายณัฐพงศ์ บุญครอบ 10 เดือน ดนตร ี
กศ.บ. (ดนตรีศึกษา)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 

94 นายฉัตรชัย อยู่เกิด 10 เดือน ดนตร ี
ศศ.บ. (ดุริยางคาสตร์สากล) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 

95 
 

นายพลากร ทิพย์มาลา 2 ด. 6 วัน ดนตร ี
ศศ.บ.(ดนตรีคีตศิลปะไทยศึกษา) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
วิทยาลยันาฏศิลปสุโขทัย 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 

96 นางสาวศศิธร ศิริรัตน์ 10 เดือน ดนตร ี
ศศ.บ. (ดนตรีไทยและดนตรี) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 

รวม 
ตร ี โท เอก อ. ผศ. รศ. ศ. 

 
18.00 54.50 15.00 73.50 8.00 6.00 0.00 

คิดเป็นร้อยละ 20.57 62.29 17.14 84.00 9.14 6.86 0.00 

รวมทั้งหมด 87.50 

หมายเหตุ 1. ปีการศึกษา 2558 มีจ านวนอาจารย์ทัง้หมด (นบัลาศึกษาต่อเต็มเวลา) จ านวน 87.50 คน  จาก 96 คน 
เหลือ 87.50 คน เนื่องจากมีอาจารย์ที่มีอายุงานต่ ากว่า 6 เดือน  มีอาจารย์ลาศึกษาต่อแบบเตม็เวลา 
จ านวน 8 คน   

   2. * คืออาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  
หมายเหต ุ  1. อายุงาน 9-12 เดือน  นับเป็น 1 คน   

 2. อายุงาน 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน   นับเป็น 0.5 คน 

 3. อายุงาน  น้อยกว่า  6 เดือน   นับเป็น 0 คน   
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1.2 จ านวนอาจารย์ (จ าแนกตามการปฏิบัติงาน) 

หลักสูตรสาขาวิชา 
ประเภท 

นับจ านวนอาจารย์จริง นับตามการ
ปฏิบัติงาน 

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 10 10 
2. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 7 7 
3. สาขาวิชานิติศาสตร์ 7 7 
4. สาขาวิชาภาษาไทย 10 7 
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15 14 
6. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 6 6 
7. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 5 5 
8. สาขาวิชาภาษาจีน 8 7 
9.สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 7 5.5 
10. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 5 5 
11.สาขาวิชาดนตรีศึกษา 12 10 
- กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 3 3 
- กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 1 1 

รวมทั้งสิ้น 96 87.5 
 
1.3 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ เต็มเวลา – บางเวลา ประจ าปีการศึกษา 2558 

  
สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 

  

ระดับการศึกษาต่อ  (คน)   
รวม 
  

ศึกษาต่อเต็มเวลา ศึกษาต่อบางเวลา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ภาษาอังกฤษ   6  6 
2. รัฐประศาสนศาสตร์  1  3 4 
3. นิติศาสตร์   1 3 4 
4. วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์     0 
5. การพัฒนาสังคม  2   2 
6. สารสนเทศภูมิศาสตร์    2 2 
7. ภาษาจีน 1 2   3 
8. ภาษาไทย  1 2  3 
9.สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์   

1 
 1 

10. ดนตรีศึกษา   9  10 
- ปรัชญาและศาสนา  1   1 
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- นาฏศิลป์และการละคร   1  1 
รวม 1 7 19 8 35 

1.4 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทบุคคล ประจ าปีการศึกษา 2558 

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

ทั่วไป  
ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

2. นางพรวิลัย  วัฒนศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป  

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

3. นายจิรพงษ์  เทียน
แขก 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

4. นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป  

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

5. นางสาวรุ่งทิวา  
เหมือนอ่อง 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป  

ห้องสมุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

6.นายตั้ม  ค าพ่วง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป  

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

พนักงานราชการ 
1.นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป  
ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้าง 
1. นายภัทรพงษ์  ชูชีพ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2559 

2. จ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

โปรแกรมวิชา ระดับ จ านวน 
ภาคปกติ 
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ป ี 528 
2. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ศศ.บ. 4 ปี 199 
3. สาขาวิชานิติศาสตร์ น.บ. 4 ป ี 188 
4. สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ. 4 ปี 219 
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 4 ปี 119 
6. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ศป.บ. 4 ปี 74 
7. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

ศศ.บ. 4 ปี 80 

8. สาขาวิชาภาษาจีน ศศ.บ. 4 ปี 100 
9.สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ วท.บ. 4 ป ี 90 
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โปรแกรมวิชา ระดับ จ านวน 
10.สาขาวิชาดนตรีศึกษา ค.บ. 5 ปี 198 

รวม  1,795 
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รป.ม. 24 
2. สาขาวิชานิติศาสตร์ น.บ. 4 ป ี 79 
3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ป ี 163 
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 4 ปี 4 
5. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ศศ.บ. 4 ปี 30 
6. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รป.บ. 4 ป ี 1 

รวม  301 
รวมนักศึกษาทั้งสิ้น   2,096 

ที่มา : สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ณ วันที่ 10 พ.ย.2558 

 
3. งบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2559 (จ าแนกตามหมวดรายจ่าย) 
 

ประเภท จ านวน : บาท 

- บ.กศ. 
- กศ.บป. 

      - งบประมาณแผ่นดิน 

 
2,217,360 
198,0540 
960,000 

 
งบประมาณจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและ
งานวิจัย 

743,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

890,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์ 100,000 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษากางไกลสู่
อาเซียน 

1,642,900 

รวม 3,375,900 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2559 
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 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558       
              
 

 
 

0000 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่  ๐๒๕/ ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
………………………………………..  

เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความใน      
มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ดังต่อไปนี้ 

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

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หัวหน้า 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ  ผู้ช่วย 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วย 
 หัวหน้าส านักงานคณบดี   ผู้ช่วย 

ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วย  
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์   ผู้ช่วย  
ประธานโปรแกรมวิชาดนตรี ผู้ช่วย 
หัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร ผู้ช่วย 
หัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา ผู้ช่วย  
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)   ผู้ช่วย 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย การเมืองการปกครอง- 

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

 นายกสโมสรนักศึกษาฯ ผู้ช่วย 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เลขานุการ 
 นางขนิษฐา  ศิริรัตน์                                                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายตั้ม  ค าพ่วง                                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ  

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
  ๒.๑ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มีหน้าที่ วางแผนการด าเนินงาน 

(P) ปฏิบัติงาน (D) จัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน (C) รวมถึงการน าผลการ
ประเมินไปวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานในรอบปีถัดไป (A) ประกอบด้วย 

 ๒.๑.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย 

  ๒.๑.๑.๑ ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ ๑.๑ – ๑.๔ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๑ ด้านคุณภาพศิษย์/
นักศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ ๒, ๓ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๗ ด้านมาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ 
เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ ประกอบด้วย 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล    ผู้ช่วย  
อาจารย์นารถนรี  พอใจ      ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม     ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.รัษฏากร  วินิจกุล     ผู้ช่วย 
อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ     ผู้ช่วย  
อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์   กิตติปาลวรรธก์    ผู้ช่วย 
อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี     ผู้ช่วย  
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ     ผู้ช่วย 
อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง     ผู้ช่วย 
อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ     ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ     ผู้ช่วย 
อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ      ผู้ช่วย 
อาจารย์จิรพงษ์   ยืนยง       ผู้ช่วย 
อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข       ผู้ช่วย 
อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด     ผู้ช่วย 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน      ผู้ช่วย 
อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ      ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน     ผู้ช่วย 
อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์      ผู้ช่วย 
อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์     ผู้ช่วย 

  ๓/อาจารย์ประทับใจ... 
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อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข     ผู้ช่วย 
อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง      ผู้ช่วย 
อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ     ผู้ช่วย 
อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า               เลขานุการ 
นางขนิษฐา  ศิริรัตน์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางพรวิลัย  วัฒนศิริ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก      ผู้ช่วยเลขานุการ  

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

รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ     ที่ปรึกษา 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม หัวหน้า 
อาจารย์อภิชาติ  บวบขม      ผู้ช่วย 
อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน     ผู้ช่วย  
อาจารย์ภูริณัฐร์  โชติวรรณ     ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ     ผู้ช่วย 

     อาจารย์พิมลรัตน์  คล้ายยา     ผู้ช่วย 
อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ      ผู้ช่วย 
อาจารย์วาสนา  มีศิลป์      ผู้ช่วย 

 อาจารย์นารถนรี  พอใจ      ผู้ช่วย 
อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา     ผู้ช่วย 
อาจารย์อัฐพร  คริสต์พระพร     ผู้ช่วย 
อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช     ผู้ช่วย 
อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก      ผู้ช่วย 
อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน     ผู้ช่วย 
อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล    เลขานุการ 
อาจารย์ทิวาพร  อุดมวงษ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายภัทรพงษ์  ชูชีพ                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๑.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๒ ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน ตัวบ่งชี้ที่ ๖, 
๗ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๗ มาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ    หัวหน้า 
อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม     ผู้ช่วย  
อาจารย์อิฎฐารมณ์  มิตสุวรรณ สิงหรา     ผู้ช่วย  
อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ     ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ     ผู้ช่วย 
อาจารย์จิรพงษ์  ยืนยง      ผู้ช่วย 

๔/อาจารย์ปาริชาติ ..... 
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อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี     ผู้ช่วย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล    ผู้ช่วย 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    ผู้ช่วย 
อาจารย์จ าเนียนน้อย  สิงหะรักษ์     ผู้ช่วย 
อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์     ผู้ช่วย 
อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง     ผู้ช่วย 
อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม     ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน     ผู้ช่วย 
อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ       ผู้ช่วย 
อาจารย์บุญญาวัฒน์  ศรีวังราช     ผู้ช่วย 
อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด      ผู้ช่วย 
อาจารย์พาสนินท์  วงศ์วุฒิสาโรช     ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้     ผู้ช่วย 
อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์      ผู้ช่วย 
อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา     ผู้ช่วย 
อาจารย์สุธาสินี  ขุนทองนุ่ม     ผู้ช่วย 
อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ     เลขานุการ

   นางพรวิลัย  วัฒนศิริ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายจิรพงษ์   เทียนแขก     ผู้ช่วยเลขานุการ  

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี     ที่ปรึกษา 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์   ผู้ช่วย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ   ผู้ช่วย 
อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์     ผู้ช่วย 
อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์     ผู้ช่วย 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน      ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี     ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ     ผู้ช่วย 
อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ      ผู้ช่วย 
อาจารย์ประสิทธิ  สิทธิดา     ผู้ช่วย  
อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช     ผู้ช่วย 
อาจารย์ทิวาพร  อุดมวงษ์     ผู้ช่วย 

อาจารย์พิมลรัตน์  คล้ายยา     ผู้ช่วย 
อาจารย์นารถนรี  พอใจ      ผู้ช่วย  

          ๕/อาจารย์พนัส….. 
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อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก      ผู้ช่วย 
อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน     ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้     ผู้ช่วย 

 อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ     ผู้ช่วย 
อาจารย์อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ    เลขานุการ 
อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้     ผู้ช่วยเลขานุการ 
อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายภัทรพงษ์  ชูชีพ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๑.๔ องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ สมศ.มาตรฐานด้าน ๔ ด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕, ๑๖ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๗ ด้านมาตรการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี     ที่ปรึกษา 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม หัวหน้า 
รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว     ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน    ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา   ผู้ช่วย 

 อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล     ผู้ช่วย  
อาจารย์ทิวาพร  อุดมวงษ์     ผู้ช่วย 
อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด     ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้     ผู้ช่วย 

 อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ      ผู้ช่วย 
อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน     ผู้ช่วย 
อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน     ผู้ช่วย 
อาจารย์บรรเจิด  วรรณะ     ผู้ช่วย  
อาจารย์ฉัตรชัย  อยู่เกิด      ผู้ช่วย 
อาจารย์อภิญญา  แซ่ยั้ง      ผู้ช่วย 
อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก      ผู้ช่วย 
อาจารย์วาสนา  มีศิลป์      ผู้ช่วย 
อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ     เลขานุการ 

 อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายภัทรพงษ์  ชูชีพ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

 ๖/๒.๑.๕ องค์ประกอบที่ ๕ ….. 
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๒.๑.๕ องค์ประกอบที่ ๕  การบริหารจัดการ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๒ ด้านคุณภาพ
อาจารย์ผู้สอน ตัวบ่งชี้ที่ ๕, ๘  สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๓ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้
ที่ ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒   

 ๒.๑.๕.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
กลุ่มสถาบัน  และเอกลักษณ์ของคณะ  การวางแผนกลยุทธ์ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๖ ด้านอัตลักษณ์/
เอกลักษณ์  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗, ๑๘  

หัวหน้าส านักงานคณบดี     หัวหน้า 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล ผู้ช่วย 
อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ ผู้ช่วย 
อาจารย์อภิชาติ  บวบขม ผู้ช่วย 
อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ ผู้ช่วย 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ ผู้ช่วย 
อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ ผู้ช่วย                                                                        
อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง     ผู้ช่วย 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน      ผู้ช่วย 
อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า     เลขานุการ 
นายตั้ม  ค าพ่วง     ผู้ช่วยเลขานุการ 

  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๒ การบริหารการเงิน  ได้แก่    
 หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้า 

 อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้ช่วย 
   อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์ ผู้ช่วย 
   อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า ผู้ช่วย 

   อาจารย์นารถนรี  พอใจ ผู้ช่วย 
นางสุมาพร  จั่นศรี เลขานุการ 

   นายตั้ม  ค าพ่วง ผู้ช่วยเลขานุการ  

  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๓ การบริหารความเสี่ยง และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๓ ด้านการ
บริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ได้แก่  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้า 
อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม     ผู้ช่วย 
อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี     ผู้ช่วย 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ     ผู้ช่วย 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน      ผู้ช่วย 

๗/อาจารย์จันทิมา ….. 
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อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ     ผู้ช่วย 
อาจารย์จ าเนียนน้อย  สิงหะรักษ์     ผู้ช่วย 
อาจารย์อิฏฐารมณ์  มิตสุวรรณ  สิงหรา    ผู้ช่วย 
อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์      ผู้ช่วย 
อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ      ผู้ช่วย 
อาจารย์นารถนรี  พอใจ      ผู้ช่วย 
อาจารย์เอกวุฒิ  โลหะการก      ผู้ช่วย 
อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์      ผู้ช่วย 
นางขนิษฐา  ศิริรัตน์      เลขานุการ  
นายตั้ม  ค าพ่วง ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

 คณบดี หัวหน้า 
 หัวหน้าส านักงานคณบดี ผู้ช่วย 

นางพรวิลัย  วัฒนศิริ ผู้ช่วย 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก ผู้ช่วย                                                 

  นางขนิษฐา  ศิริรัตน์   ผู้ช่วย 
นายตั้ม  ค าพ่วง ผู้ช่วย 
นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม ผู้ช่วย 
นายภัทรพงษ์  ชูชีพ ผู้ช่วย 
นางสุมาพร  จั่นศรี                                                         เลขานุการ 

  นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 

  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๕ การจัดการความรู้ ได้แก่   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล  ผู้ ช่ ว ย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์  ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม  ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์   กิตติปาลวรรธก์  ผู้ช่วย 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ  ผู้ช่วย 
อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้ช่วย 
อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง  ผู้ช่วย 
อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข  ผู้ช่วย 
อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์  ผู้ช่วย 
อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ  ผู้ช่วย 
อาจารย์อาธิตยา  ธานีรัตน์   ผู้ช่วย 
อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์  ผู้ช่วย 
 

๘/อาจารย์ประทับใจ….. 
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อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข เลขานุการ                                                          
อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางพรวิลัย  วัฒนศิริ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก    ผู้ช่วยเลขานุการ  

  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๖ การบริหารและพัฒนาบุคลากร และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๒ 
ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน ตัวบ่งชี้ที่ ๕, ๘ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๓ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ 

คณบดี               หัวหน้า 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา   ผู้ช่วย 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ     ผู้ช่วย  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์    ผู้ช่วย 

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

อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์    ผู้ช่วย 
อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข      ผู้ช่วย 
อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข     ผู้ช่วย 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน       ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ      ผู้ช่วย 
อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ     ผู้ช่วย 
อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย      ผู้ช่วย 
อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ      ผู้ช่วย 
อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ      ผู้ช่วย 
อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน      ผู้ช่วย 
นางสุมาพร  จั่นศรี       ผู้ช่วย 
นางพรวิลัย  วัฒนศิริ       ผู้ช่วย 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก      ผู้ช่วย 
นายตั้ม  ค าพ่วง       ผู้ช่วย 
นายภัทรพงษ์  ชูชีพ       ผู้ช่วย 
นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง      ผู้ช่วย 
อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า     เลขานุการ 

 นางขนิษฐา  ศิริรัตน์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๗ การประกันคุณภาพการศึกษา 

        รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา    หัวหน้า 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ  ผู้ช่วย                                                          
                                                  ๙ /รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา …..  

HU
SO



222 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
  

 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม  ผู้ช่วย 
หัวหน้าส านักงานคณบดี  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล    ผู้ช่วย 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    ผู้ช่วย 
อาจารย์นารถนรี  พอใจ      ผู้ช่วย  
อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์   กิตติปาลวรรธก์    ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม      ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.รัษฏากร  วินิจกุล      ผู้ช่วย 
อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ      ผู้ช่วย 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ      ผู้ช่วย 
อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง      ผู้ช่วย 
อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ     ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ      ผู้ช่วย 
อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข       ผู้ช่วย 
อาจารย์นันทิวัน  หินหาดกรวด     ผู้ช่วย 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน       ผู้ช่วย 
อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ       ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน     ผู้ช่วย 
อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์      ผู้ช่วย 
อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์      ผู้ช่วย 
อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข     ผู้ช่วย 
อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง      ผู้ช่วย 
อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ      ผู้ช่วย 
อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า     เลขานุการ 
นางขนิษฐา  ศิริรัตน์      เลขานุการ 
อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์             ผู้ชว่ยเลขานุการ 
นางพรวิลัย   วัฒนศิริ              ผู้ชว่ยเลขานุการ 

   นายจิรพงษ์  เทียนแขก                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒.๑.๕.๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  ได้แก่ 
คณบดี หัวหน้า 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา    ผู้ช่วย 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ     ผู้ช่วย 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม    ผู้ช่วย 
หัวหน้าส านักงานคณบดี      ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์    ผู้ช่วย 
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์     ผู้ช่วย 
                                 ๑๐ /ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ….. 
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ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ     ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน     ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย     ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์    ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม     ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์      ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาดนตรี      ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล    ผู้ช่วย 
อาจารย์นารถนรี  พอใจ      ผู้ช่วย  
อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม      ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.รัษฏากร  วินิจกุล     ผู้ช่วย 
อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ       ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์   กิตติปาลวรรธก์    ผู้ช่วย 
อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี      ผู้ช่วย 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ      ผู้ช่วย 
อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง      ผู้ช่วย 
อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ     ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ      ผู้ช่วย 
อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ       ผู้ช่วย 
อาจารย์จิรพงษ์   ยืนยง       ผู้ช่วย 
อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข       ผู้ช่วย 
อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด     ผู้ช่วย 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน      ผู้ช่วย 
อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ       ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน     ผู้ช่วย 
อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์      ผู้ช่วย 
อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์      ผู้ช่วย 
อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข     ผู้ช่วย 
อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ      ผู้ช่วย 
อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ      ผู้ช่วย 
อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า     กรรมการและเลขานุการ 
นางขนิษฐา  ศิริรัตน์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางพรวิลัย   วัฒนศิริ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก                                        ผูช้่วยเลขานุการ  
                          ๑๑/ ๒.๒ คณะกรรมการด าเนินงาน..... 
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  ๒.๒ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีหน้าที่ วาง
แผนการด าเนินงาน (P) ปฏิบัติงาน (D) จัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน (C)  ตาม
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
รวมถึงการน าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานในรอบปีถัดไป (A) ประกอบด้วย 

  ๒.๒.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย
   อาจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต            หัวหน้า 

   อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม             ผู้ช่วย 
   อาจารย์ ดร.ธีร์วิสิฐ  มูลงามกูลจ์ ผู้ช่วย

   อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์  สุทธิรอด ผู้ช่วย                                                                                    
   อาจารย์ ดร.รัษฏากร  วินิจกุล ผู้ช่วย 
   อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกต ุ                                              เลขานุการ 
  ๒.๒.๒ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย 
   อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม หัวหน้า

   อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ ผู้ช่วย 
   อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์ ผู้ช่วย

   อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา ผู้ช่วย 
   อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี ผู้ช่วย

   อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์ ผู้ช่วย 
   อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า                                                  เลขานุการ 

  อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.๒.๓ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ประกอบด้วย 
   อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ หัวหน้า 
   อาจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด ผู้ช่วย 
   อาจารย์อภิชาติ  บวบขม ผู้ช่วย 
   อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี ผู้ช่วย 
   อาจารย์วาสนา  มีศิลป์ ผู้ช่วย 
   อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้ ผู้ช่วย 
   อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ                                          เลขานุการ 
  ๒.๒.๔ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วย 
   อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม หัวหน้า 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ ผู้ช่วย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ ผู้ช่วย 
   อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข ผู้ช่วย 
   อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ ผู้ช่วย 

   อาจารย์อิฏฐารมณ์  มิตสุวรรณ สิงหรา ผู้ช่วย 
    อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน ผู้ช่วย 
    อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง ผู้ช่วย 

  ๑๒/อาจารย์พรชนก ..... 
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   อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย ผู้ช่วย 
   อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช ผู้ช่วย 
   อาจารย์อัฐพร  คริสต์พระพร ผู้ช่วย 
   อาจารย์สุธาสิณี  ขุนทองนุ่ม  ผู้ช่วย 
   อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา                                                     เลขานุการ 

  ๒.๒.๕  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  ประกอบด้วย 
   อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ หัวหน้า 
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ ผู้ช่วย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้ช่วย 
   อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก  ผู้ช่วย 
   อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน ผู้ช่วย 
   อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง                                                 เลขานุการ                                            

  ๒.๒.๖ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประกอบด้วย 
   รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ หัวหน้า 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก ผู้ช่วย

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล ผู้ช่วย
   อาจารย์นารถนรี  พอใจ                                                         เลขานุการ   

  ๒.๒.๗ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ประกอบด้วย 
   อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ หัวหน้า 
   รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ ผู้ช่วย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน ผู้ช่วย 
   อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล ผู้ช่วย 
   อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ ผู้ช่วย

   อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง                                                          เลขานุการ  

   ๒.๒.๘ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  ประกอบด้วย 
   อาจารย์ธวชินี  ลาลิน หัวหน้า 
   อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี ผู้ช่วย 
   อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน ผู้ช่วย 
   อาจารย์ภูริณัฐร์  โชติวรรณ ผู้ช่วย

   อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ                                                  เลขานุการ  
 
 
 

   ๑๓/๒.๒.๙ โปรแกรมวิชาสารสนเทศ ..... 
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  ๒.๒.๙ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 
   อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน หัวหน้า 
   อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฎีระ ผู้ช่วย 
   อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง ผู้ช่วย 
   อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ ผู้ช่วย 
   อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ ผู้ช่วย 
   อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์                                               เลขานุการ 

  ๒.๒.๑๐ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ประกอบด้วย 
   อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข หัวหน้า 

อาจารย์พาสนินท์  วงศ์วุฒิสาโรช ผู้ช่วย 
   อาจารย์ทิวาพร  อุดมวงษ์ ผู้ช่วย 
   อาจารย์พิมลรัตน์  คล้ายยา  ผู้ช่วย

   อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด                                              เลขานุการ 

  ๒.๒.๑๑ โปรแกรมวิชาดนตรี ประกอบด้วย 
   อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ หัวหน้า 
   รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว ผู้ช่วย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี ผู้ช่วย 
   อาจารย์ ดร.อัครพล  ชูเชิด ผู้ช่วย

   อาจารย์บรรเจิด  วรรณะ ผู้ช่วย
   อาจารย์เอกวุฒิ  โลหะการก ผู้ช่วย
   อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ ผู้ช่วย 

อาจารย์ฉัตรชัย  อยู่เกิด ผู้ช่วย 
อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์ ผู้ช่วย 

   อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์                                                 เลขานุการ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                         
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด) 

               คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ที ่ ๐๓๐/๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) 

....................................... 

 ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีค าสั่ง ที่ ๐๐๔ / ๒๕๕๘ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ฉบับลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘  ไปแล้วนั้น  ทั้งนี้ 
เนื่องจากมีบุคลากรบรรจุใหม่เ พ่ิมขึ้น เพ่ือให้การบริหารและการปฏิบัติราชการตามพันธกิจของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม)ดังต่อไปนี้  ได้แก่  

          ๒.๑ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มีหน้าที่ วางแผนการด าเนินงาน (P) 
ปฏิบัติงาน (D) จัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน (C) รวมถึงการน าผลการ
ประเมินไปวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานในรอบปีถัดไป (A) ประกอบด้วย 

     ๒.๑.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย 
    ๒.๑.๑.๑ ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ ๑.๑ – ๑.๔ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๑ ด้านคุณภาพศิษย์/
นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๒, ๓ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๗ ด้านมาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ 
เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙  ได้แก่  

อาจารย์พัตรา  ค าสีหา       ผู้ช่วย 

               ๒.๑.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๒ ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน   ตัว
บ่งชี้ที่ ๖, ๗ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๗ มาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ เครือข่ายและความ
ร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ ได้แก่ 

อาจารย์สุทธีรา  ค าบุญเรือง   ผู้ช่วย 
อาจารย์จิราพร  ภูวรัตนาวิวิธ   ผู้ช่วย 

   อาจารย์มุทิตา  นาคเมือง                                  ผู้ช่วย 

                ๒.๑.๔ องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ สมศ.มาตรฐานด้าน ๔ ด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕, ๑๖ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๗ ด้านมาตรการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ ได้แก่  

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

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

          เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๖ การบริหารและพัฒนาบุคลากร และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๒ 
ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน ตัวบ่งชี้ที่ ๕, ๘ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๓ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ได้แก่  

      อาจารย์กมลวัฒน์  ภูวิชิต                              ผู้ช่วย 
      อาจารย์ชุติมา  สังวรินทะ                              ผู้ช่วย 

   
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๙   
   

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด)  
คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
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