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รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน ป�การศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร! 

 
1. บทสรุปสําหรับผู5บริหาร 

จากการตรวจประเมินการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ประจําป!การศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือตรวจสอบข�อเท็จจริงและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามองค�ประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนําเสนอจุดเด3น แนวทางส3งเสริม
จุดเด3น จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางแก�ไข โดยคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�รับผลการตรวจประเมินดังนี้   

1. ผลการประเมินในภาพรวมตามองค�ประกอบคุณภาพ 9 ด�านและตัวบ3งชี้ท่ีใช�ประเมินคุณภาพตาม
องค�ประกอบ (สกอ.+สมศ.) โดยในภาพรวมอยู3ในระดับดี ผลการประเมินคือ 4.23 โดยจําแนกเป>น  

  1.1 ผลการประเมินจัดอยู3ในระดับดีมาก จํานวน 6 องค�ประกอบ คือ องค�ประกอบท่ี 1, 3, 5, 6, 7 
และ 8  

  1.2 ผลการประเมินจัดอยู3ในระดับดี จํานวน 3 องค�ประกอบ คือ องค�ประกอบท่ี 2, 4 และ 9  
2. ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ3งชี้ท่ีใช�ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

(สกอ.+สมศ.) โดยในภาพรวมอยู3ในระดับดี ผลการประเมินคือ 4.23 จําแนกเป>น  
  2.1 มาตรฐานด�านคุณภาพบัณฑิต จัดอยู3ในระดับดี  
  2.2 มาตรฐานด�านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ก. มาตรฐานด�านธรรมาภิบาลของการบริหาร 

อุดมศึกษา จัดอยู3ในระดับดีมาก 
   มาตรฐานด�านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ข. มาตรฐานด�านพันธกิจของการบริหารการ 

อุดมศึกษา จัดอยู3ในระดับดี 
  2.3 มาตรฐานด�านการสร�างและพัฒนาสังคมฐานความรู� และสังคมการเรียนรู�จัดอยู3ในระดับดี  

3. ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด�านการบริหารจัดการและตัวบ3งชี้ตามมุมมองด�านการบริหาร
จัดการ (สกอ.+สมศ.) โดยในภาพรวมอยู3ในระดับดี ผลการประเมินคือ 4.23 โดยจําแนกเป>น  

  3.1 ด�านนักศึกษาและผู�มีส3วนได�ส3วนเสีย จัดอยู3ในระดับดีมาก 
  3.2 ด�านกระบวนการภายใน จัดอยู3ในระดับดีมาก 
  3.3 ด�านการเงิน จัดอยู3ในระดับดีมาก 

    3.4 ด�านบุคลากร การเรียนรู� และนวัตกรรม จัดอยู3ในระดับพอใช� 
 
2. รายนามคณะผู5ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.1 รองศาสตราจารย� ดร.อภินันท�  จันตะนี  ประธานกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
2.2 รองศาสตราจารย�นิสา  เมลานนท�  กรรมการ 
2.3 ผู�ช3วยศาสตราจารย�สุมานิการ�  จันทร�บรรเจิด กรรมการ 
2.4 รองศาสตราจารย�พรทิพา  นิโรจน�  กรรมการและเลขานุการ 
 

3. วัตถปุระสงค!การประเมิน 
3.1 เสริมสร�างความตระหนักต3อการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน 
3.2 เพ่ือให�ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
3.3 เพ่ือให�ทราบจุดอ3อน  จุดแข็ง  โอกาส อุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย3างต3อเนื่อง 
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3.4 เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการดําเนินงานปJจจุบัน 
3.5 เตรียมความพร�อมสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
4. บทนํา 

4.1 สรุปข�อมูลพ้ืนฐานของคณะ/หน3วยงาน 

1.1 ช่ือหน;วยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป=นมาโดยย;อ 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จัดต้ังข้ึนในป! พ.ศ. 2519  ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พุทธศักราช 2518  โดยใช�ชื่อว3า “คณะวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�” หัวหน�า
หน3วยงานเรียกว3า  “หัวหน�าคณะ” ต3อมามีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 คณะวิชา
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  จึงเปลี่ยนการเรียกชื่อหัวหน�าหน3วยงาน จากหัวหน�าคณะเป>น  “คณบดี”  โดย
จัดแบ3งหน3วยงานในคณะเป>นภาควิชารวม  11  ภาควิชา ได�แก3 ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาต3างประเทศ  
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร�  ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลปP ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  
ภาควิชาสังคมวิทยา  ภาควิชารัฐศาสตร�และนิติศาสตร�  ภาควิชาภูมิศาสตร�และภาควิชาประวัติศาสตร� 
 ในป!การศึกษา  2541  สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีได�ประกาศเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน วิชาการของ
คณะจากภาควิชาเป>นโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  จึงดําเนินการปรับเปลี่ยนการบริหารงาน
วิชาการจากภาควิชาเป>นโปรแกรมวิชารวมท้ังสิ้น 11 โปรแกรมวิชา ได�แก3 โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน  
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร�  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
(ค.บ.)  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) โปรแกรมวิชาดนตรี (ศศ.บ.)  
โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกต�ศิลปP โปรแกรมวิชาศิลปกรรมและโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา (ค.บ.)   
 ป!  พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได�มีประกาศการแบ3งส3วนราชการของสถาบันราชภัฏรําไพพรรณี  
กําหนดให�มี 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร� คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ในแต3ละคณะให�มีหน3วยงานเพียงหน3วยงานเดียว  
คือ  สํานักงานเลขานุการคณะ  มีผลให�คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ดําเนินการบริหารงานวิชาการแบบ
โปรแกรมวิชาต3อไป 
 ในป! พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีได�เปลี่ยนสถานะเป>นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตาม
ประกาศในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
 ป! พ.ศ. 2548  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เป>นคณะหนึ่งในจํานวน 6 คณะของมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏรําไพพรรณี  (คณะครุศาสตร�  คณะวิทยาศาสตร�  คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร�  และคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�)  ได�เปRดสอนหลักสูตรศิลป
ศาสตร� ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ท้ังภาคปกติและ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) ภาค
พิเศษ (ศศ.ม.) ขณะเดียวกันก็ได�เปRดสอนหลักสูตรใหม3 คือ หลักสูตรนิติศาสตร�เป>นรุ3นแรกให�กับนักศึกษาภาคปกติ 
และภาค กศ.บป. ตามลําดับในป!เดียวกัน ท้ังนี้มีการปรับเปลี่ยนคําว3า “โปรแกรมวิชา” เป>น “หลักสูตรวิชา” และ 
“หัวหน�าโปรแกรมวิชา” เป>น “ประธานสาขาวิชา”    

ป!  พ.ศ.  2550 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ได�แบ3งส3วนราชการในสํานักงานคณบดี                      
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี(ฉบับแก�ไข) พ.ศ. 2550 ออกเป>น 5 ส3วนงาน ได�แก3 งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และศูนย�ภาษา  โดยให�บริการ
ด�านต3าง ๆ แก3ชุมชนนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน  ขณะเดียวกันคณะได�ปรับเปลี่ยนแนวทางในการ
พัฒนาคณะไปพร�อม ๆ กัน  โดยคํานึงถึงความสอดคล�องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบทในสังคมเพ่ือดําเนิน
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ภารกิจตามบทบาทท่ีกําหนดไว�ให�บรรลุเปVาหมายต3อไป โดยในป! พ.ศ. 2554 ได�เพ่ิมหน3วยงานศูนย�อาเซียนศึกษา 
และศูนย�วิจัยทางด�านสังคมศาสตร�เพ่ือให�สอดคล�องกับสภาวะการณ�ปJจจุบัน 

ป! พ.ศ. 2554 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�เปRดหลักสูตรใหม3 คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  

ป! พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�เปRดหลักสูตรใหม3 คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร�  

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปBาหมายและวัตถุประสงค! 

ปรัชญา 
 คุณธรรมนําทาง  เสริมสร�างปJญญา  พัฒนาท�องถ่ิน 

วิสัยทัศน! 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เป>นคณะชั้นนําของภาคตะวันออกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�บน

พ้ืนฐานของภูมิปJญญาท�องถ่ินและความเปลี่ยนแปลงของวิถีโลก 

พันธกิจ 
1. (ผลิตบัณฑิต) ผลิตบัณฑิตท่ีเพียบพร�อมด�วยคุณธรรม ปJญญาและเป>นพลังในการพัฒนาท�องถ่ิน 
2.  (วิจัย) วิจัยเพ่ือสร�างองค�ความรู�และเสริมสร�างความเข�มแข็งของท�องถ่ิน 
3.  (บริการวิชาการ) ให�บริการวิชาการแก3ท�องถ่ินและสืบสานแนวพระราชดําริ 
4.  (ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของท�องถ่ินภาคตะวันออกและบูรณาการ

สู3ประชาคมอาเซียน 

วัตถุประสงค! 
1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท้ังคุณธรรมและความรู�เพ่ือพัฒนาตนเองและท�องถ่ิน 
2.  ส3งเสริม  สนับสนุนการวิจยั  และการบริการทางวิชาการแก3ท�องถ่ิน 
3.  ส3งเสริม  อนุรักษ�ศิลปะวัฒนธรรมไทย  และพัฒนาสิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร! 
1. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย�ท่ีมีความเข�มแข็ง ยั่งยืนและสามารถประกอบอาชีพได�อย3างมี

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรทางวิชาการและวิชาชีพข้ันสูงโดยเฉพาะวิชาชีพครู 
3. การวิจัยพัฒนาเพ่ือการพัฒนาด�านวิชาการและพัฒนาท�องถ่ิน 
4. ให�บริการวิชาการแก3สังคมและสืบสานแนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปJญญาท�องถ่ินพร�อมท้ังบูรณาการสู3สากล 
6. พัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารท่ีดี 

นโยบายคณะมนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร! 
1.  นโยบายด5านการจัดการศึกษา 

1.1  คุณภาพบัณฑิต/เน�นประสิทธิภาพ คุณภาพการเรียนการสอน เน�นการผลิตบัณฑิตท่ี 
 พึงประสงค�สนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 

1.2  เร3งรัดการผลิตบัณฑิตให�ได�คุณภาพตามเกณฑ�มาตรฐาน 
1.3  พัฒนาคุณวุฒิของคณาจารย�ให�เข�าเกณฑ�มาตรฐานและคุณภาพของ สกอ. 



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป�การศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  
5 

1.4  สนับสนุนการเปRดหลักสูตรใหม3และรักษามาตรฐานหลักสูตรเดิม 
1.5  เร3งรัดการผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะทางด�านภาษาต3างประเทศ 
1.6  เพ่ิมจํานวนบัณฑิตทางมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
1.7  ลดจํานวนนักศึกษาท่ีออกระหว3างเรียน 
1.8  เพ่ิมศักยภาพบัณฑิตให�มีความสามารถในการเรียนรู�และสามารถประกอบอาชีพอิสระและ 

 สนองกับความต�องการของตลาดแรงงานในภูมิภาคตะวันออก 
1.9  ส3งเสริมให�หลักสูตร/สาขาวิชา เชิญผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�รู�ในชุมชนมาช3วยในการปรับปรุง 

                    และพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การเรียนรู�ภูมิปJญญาท�องถ่ินและการ 
                    ฝYกประสบการณ�วิชาชีพ 

2.  นโยบายทางด5านการผลิตครูและส;งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1  ส3งเสริมความร3วมมือในการผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาร3วมกับคณะครุศาสตร� 
2.2  จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาท่ีคณะมนุษยศาสตร�และ 

 สังคมศาสตร�รับผิดชอบ 
2.3  ให�คําปรึกษาแก3ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส3งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทาง 

 การศึกษา 

3.  นโยบายทางด5านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 3.1 สร�างสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาให�แก3นักศึกษาและคณาจารย� 
 3.2 ส3งเสริมให�มีการจัดกิจกรรมท่ีส3งเสริมการเรียนรู� 
 3.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู� 
 3.4 เน�นความเข�มแข็งทางการเรียนการสอนให�มีมาตรฐานสากลเทียบได�กับมาตรฐานของ สกอ. 
 3.5 ส3งเสริมและพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร�และ   
      สังคมศาสตร�เพ่ือนําไปสู3การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 3.6 จัดให�บุคลากรทุกระดับของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีส3วนร3วมและบูรณาการการ 
      ประกันคุณภาพการศึกษาเข�ากับการปฏิบัติงาน 
 3.7 พัฒนาห�องเรียน วัสดุอุปกรณ� ให�สนับสนุนและเอ้ือต3อการเรียนรู�ของนักศึกษา 

 4. นโยบายด5านการบริการวิชาการสู;ท5องถ่ินและสังคม 
 4.1 ส3งเสริมให�มีโครงการบริการวิชาการแก3ท�องถ่ินและชุมชน สอดคล�องกับความต�องการของ 

ท�องถ่ิน 
 4.2 สนับสนุนให�หลักสูตรทุกหลักสูตรจัดการบริการทางวิชาการท่ีหลากหลาย 
 4.3 สนับสนุนงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกบริการวิชาการแก3ท�องถ่ินและ 

ชุมชน 
 4.4 นําผลของการศึกษาวิจัยไปฟ[\นฟูและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 4.5 ส3งเสริมอาจารย�สนับสนุนให�ชุมชนและท�องถ่ินนําภูมิปJญญาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให�กับชุมชน

ท�องถ่ิน 
 4.6 สนับสนุนให�มีงาน/โครงการสนับสนุนโครงการพระราชดําริ 
 4.7 จัดศูนย�บริการทางวิชาการแก3ชุมชนและท�องถ่ิน 
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5. นโยบายด5านงานวิจัยและงานริเริ่มสร5างสรรค! 
 5.1 ส3งเสริมความร3วมมือด�านงานวิจัยและงานริเริ่มสร�างสรรค�กับหน3วยงานท้ังภายในและ 

ภายนอกคณะ 
 5.2 สนับสนุนให�อาจารย�ทํางานวิจัย 
 5.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยให�กับคณาจารย�และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร� และ

สังคมศาสตร� 
 5.4 เผยแพร3ข3าวสารงานวิจัย การขอทุน แหล3งเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยให�คณาจารย�และบุคลากร 

ได�รับทราบอย3างท่ัวถึง 
 5.5 ส3งเสริมให�อาจารย�นํางานวิจัยไปใช�ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาท�องถ่ิน 
 5.6 สนับสนุนให�คณาจารย�ได�มีโอกาสเผยแพร3งานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 5.7 สนับสนุนการจดสิทธิบัตรงานวิจัยหรือนวัตกรรม 
 5.8 สร�างขวัญและกําลังใจแก3นักวิจัยของคณะท่ีมีผลงานวิจัย และงานสร�างสรรค�ดีเด3น 

 6. นโยบายด5านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 6.1 ส3งเสริมนักศึกษาและบุคลากรของคณะเข�าร3วมกิจกรรมด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ 

หน3วยงานภายในและภายนอกคณะ 
 6.2 ส3งเสริมให�มีการจัดกิจกรรมด�านศิลปวัฒนธรรม 
 6.3 ส3งเสริมให�ทํางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ด�านศิลปวัฒนธรรม 
 6.4 สนับสนุนให�มีการสร�างเครือข3ายทางศิลปวัฒนธรรมตลอดจนเผยแพร3ผลงานด�าน 

ศิลปวัฒนธรรมท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
 6.5 สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการดําเนินการด�านศิลปวัฒนธรรม 
 6.6 ส3งเสริมให�มีการสร�างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม 

  7. นโยบายทางด5านการบริหารจัดการ 
7.1 จัดระบบการบริหารองค�กร โดยใช�หลักธรรมาภิบาลและหลักการกระจายอํานาจ  การให� 

 เกียรติซ่ึงกันและกัน 
7.2 พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร� ถ3ายทอดค3านิยมไปสู3แนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล�องไปใน 

 ทิศทางเดียวกัน 
7.3 สนับสนุนให�องค�กรมีการพัฒนาองค�กรสามารถแข3งขันกับหน3วยงานอ่ืนได� 
7.4 มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบเสนอความคิดเห็นในรูปคณะกรรมการ 
7.5 บริหารงานอย3างบริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร3งใสตรวจสอบได�ทุกองค�กร 
7.6 สร�างวัฒนธรรมองค�กรให�เป>นวัฒนธรรมของความเป>นธรรม 
7.7 สนับสนุนให�มีการพัฒนาคณะสู3องค�การเรียนรู� 
7.8 สนับสนุนให�บุคลากรของคณะเข�าร3วมประชุม อบรม หรือเสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิม 

 สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
7.9 จัดให�มีระบบบริหารความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแต3ละโอกาสท่ีคณะจะเกิดความเสียหาย 
7.10 พัฒนาระบบฐานข�อมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย 
7.11 สนับสนุนให�ประชาชนมีส3วนร3วมในการแสดงความคิดเห็นและร3วมในการติดตามตรวจสอบ 

  การทํางานของคณะ 
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8. นโยบายทางด5านการเงิน และงบประมาณ 
8.1 สนับสนุนการใช�ทรัพยากรร3วมกันระหว3างหลักสูตร/สาขาวิชา/คณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือ 

 ประหยัดงบประมาณ 
8.2 บริหารงบประมาณด�วยความประหยัดและเกิดประโยชน�สูงสุด 
8.3 จัดระบบการตรวจสอบ ประเมินผลโครงการ/งบประมาณในแต3ละโครงการตลอดจนความ 

 คุ�มค3าตามต�นทุนการผลิต 

9.  นโยบายด5านความร;วมมือกับหน;วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 
9.1 กําหนดนโยบายความร3วมมือทางวิชาการ MOU ระหว3างสถาบันการศึกษาภายในและ 

 ภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต3างประเทศ 
9.2 สนับสนุนให�เกิดความร3วมมือระหว3างหน3วยงานในระดับจังหวัดและระดับชาติ 
9.3 นําคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ให�มีมาตรฐานสู3สากลและมีเครือข3ายความร3วมมือกับ 

 สถาบันอ่ืน ๆ  

10. นโยบายทางด5านการพัฒนานักศึกษา 
 10.1 ส3งเสริมความมีระเบียบวินัยและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
 10.2 สนับสนุนองค�กรของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ให�เข�มแข็งและเป>นผู�นํา 

ในสังคมได� 
 10.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 10.4 สนับสนุนให�นักศึกษา ได�มีโอกาสสร�างเครือข3ายระหว3างสถาบัน องค�กร เพ่ือพัฒนา 

วิสัยทัศน�ให�กว�างไกล 
 10.5 ส3งเสริมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให�กับนักศึกษาของคณะ 
 10.6 ส3งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล�องกับวิสัยทัศน�ของคณะและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง 

ประสงค� 
 10.7 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให�ครบทุกประเภท เช3น กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬา 

หรือการส3งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน� รักษาสิ่งแวดล�อม กิจกรรม นันทนาการ
กิจกรรมส3งเสริมวัฒนธรรม   

 10.8 สนับสนุนให�นักศึกษาได�มีโอกาสประกวด แข3งขัน เพ่ือรับรางวัลระดับท�องถ่ินและ 
ระดับประเทศ 

 10.9 ส3งเสริมระบบอาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือดูแลนักศึกษา ให�มีการพัฒนาการในทางท่ีเหมาะสม 
และประสบความสําเร็จในการศึกษา  

 10.10 บริการด�านสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล�อมให�เอ้ือต3อการเรียนรู�และสังคมอุดม 
ปJญญา 

 10.11 สนับสนุนให�จัดทําแผนพัฒนาคณะเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามแผนนโยบาย 3 ดี 

11.  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
11.1  จัดให�มีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการดําเนินการด�านการประกันคุณภาพท้ังในระดับคณะและ

สาขาวิชา 
11.2  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการ 
       ดําเนินงานของคณะและสาขาวิชา อันจะนําไปสู3การพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและ

พัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของคณะและสาขาวิชาอย3างต3อเนื่อง 
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11.3  สนับสนุนให�มีกิจกรรมสร�างความเข�าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก3บุคลากรของ 
        คณะ 
11.4  ส3งเสริมให�มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในโดยถือเป>นส3วนหนึ่งของ 
        กระบวนการบริหารการศึกษา 
11.5  สนับสนุนการจัดกิจกรรมให�ความรู�และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก3นักศึกษาและ

ให�นักศึกษานําความรู�ด�านการประกันคุณภาพไปใช�ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย
นักศึกษา 

11.6  สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข�อมูลด�านการประกันคุณภาพการศึกษาให�สามารถวิเคราะห�
ข�อมูล เพ่ือวางแผนและประกอบการตัดสินใจ 

11.7  พัฒนาเครือข3ายความร3วมมือด�านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว3างหน3วยงานภายในและ 
        ภายนอกคณะ 

 
 
 



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป�การศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  
9 

1.3 โครงสร5างองค!กร และโครงสร5างการบริหาร

โครโครโครโครงสรางการบรหิารงานคณัมนุษยศาสตรแลัสะงคมศาสตรงสรางการบรหิารงานคณัมนุษยศาสตรแลัสะงคมศาสตรงสรางการบรหิารงานคณัมนุษยศาสตรแลัสะงคมศาสตรงสรางการบรหิารงานคณัมนุษยศาสตรแลัสะงคมศาสตร    

คณบดีคณบดีคณบดีคณบดี    

คณักรรมการปรัจาํคณัคณักรรมการปรัจาํคณัคณักรรมการปรัจาํคณัคณักรรมการปรัจาํคณั    
 

หะวหนาสํานะกงานคณบดีหะวหนาสํานะกงานคณบดีหะวหนาสํานะกงานคณบดีหะวหนาสํานะกงานคณบดี    ปรัธานสาขาวชิาปรัธานสาขาวชิาปรัธานสาขาวชิาปรัธานสาขาวชิา    รองคณบดีรองคณบดีรองคณบดีรองคณบดี    ผูชวยคณบดีผูชวยคณบดีผูชวยคณบดีผูชวยคณบดี    หะวหนาศูนยภาษาหะวหนาศูนยภาษาหะวหนาศูนยภาษาหะวหนาศูนยภาษา    

- สาขาวชิาดนตรี 
- สาขาวชิาภาษาจีน 
- สาขาวชิาภาษาไทย 
- สาขาวชิาศิลปกรรม 
- สาขาวชิาการพัฒนาชุมชน 
- สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
- สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร# 
- สาขาวชิารัฐศาสตร# 
- สาขาวชิาการปกครองท%องถิ่น 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบะณฑิต 

- ฝ+ายธุรการ 
- ฝ+ายการเงินและพัสดุ 
- ฝ+ายบริการการศึกษา 
- ฝ+ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ฝ+ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

- ฝ+ายวิจัย 
- ฝ+ายประกันคุณภาพ 
- ฝ+ายกิจการนักศึกษา 
- ฝ+ายบริการวิชาการ
และชุมชนสัมพันธ# 

- ฝ+ายวิชาการและวิจัย 
- ฝ+ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
- ฝ+ายกิจการนักศึกษา 
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1.4 รายช่ือผู5บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปGจจุบัน  

ทําเนียบผู5บริหารคณะมนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร! 
1.  นายสมนึก  บุญจิต   พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2523 

 2.  นายสมศักด์ิ  อัศเวศน�   พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2531 (2  วาระ) 
 3.  นายลัทธิ  นองเนือง  พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2535  
 4.  นายอุรพงศ�  คันธวัลย�   พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2538 
 5.  ผศ.สมศักด์ิ  อัศเวศน�   พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2542 

6.  ผศ.ประเสริฐ   มาสุปรีดิ์  พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546 
7.  ผศ.นันทนีย�  กมลศิริพิชัยพร  พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2548 
8.  ผศ.ประเสริฐ  มาสุปรีดิ์   พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552 
9.  รศ.บรรจบ               วงษ�พิพัฒน�พงษ�  พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556 
10. ผศ.กรรณิการ� เผือกนําผล  พ.ศ. 2556 – ปJจจุบัน 

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร! 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน;ง 
1 ผศ.กรรณิการ�       เผือกนําผล คณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
2 นายชัชวาลย�         มากสินธิ์ รองคณบดีฝcายวางแผนและประกันคุณภาพ 
3 ดร.เชษฐ�ณรัช        อรชุน รองคณบดีฝcายวิชาการและวิจัย 
4 น.ส.ปรอยฝน        วงศ�ชาวจนัทร� รองคณบดีฝcายกิจการนักศึกษา 
5 น.ส.เอ้ือมพร         รุ3งศิริ ผู�ช3วยคณบดีฝcายประกันคุณภาพ 
6 น.ส.ธฤษวรรณ      บัวศรีคํา ผู�ช3วยคณบดีฝcายกิจการนักศึกษา 
7 น.ส.นภา              จันทร�ตร ี ผู�ช3วยคณบดีฝcายวิจัย 
8 น.ส.วกุล              จุลจาจันทร� ผู�ช3วยคณบดีฝcายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ� 
9 รศ.พรทิพา            นิโรจน� ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร�เพ่ือการพัฒนา 
10 ผศ.ดร.ชัยยนต�       ประดิษฐศิลปP ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
11 ผศ.อาภากร          มินวงษ� ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
12 น.ส.รุจิกา             บุญเชิด ประธานสาขาวิชาภาษาจีน 
13 น.ส.เบญจพร         ประจง ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม 
14 นายชัชวาล           อยู3ดี ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
15 น.ส.ธฤษวรรณ       บัวศรีคํา ประธานสาขาวิชาภาษาไทย 
16 ผศ.วารินทร�           สุภาภรณ� ประธานหลักสาขาวิชาดนตรี 
17 ว3าท่ีเรือโทเอกชัย     กิจเกษาเจริญ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
18 น.ส.วงธรรม           สรณะ ประธานสาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน 
19 ว3าท่ีร�อยตรีชูวงศ�     อุบาลี ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร� 
20 น.ส.อินทรา           บ3อพลอย หัวหน�าสํานักงานคณบดี 
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หน5าท่ี  
1. กําหนดแผนและแนวทางการดําเนินงานของคณะให�สอดคล�องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ และการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ

มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
3. พิจารณาภารกิจของคณะ เพ่ือกําหนดการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การติดตามและรายงานผล 
4. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
5. ส3งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก3สังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. พิจารณาหลักสูตรของคณะ เพ่ือนําเสนอต3อมหาวิทยาลัย 
7. ออกระเบียบและข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารและดําเนินการของคณะตามท่ีมหาวิทยาลัย

มอบหมายหรือเพ่ือเสนอต3อมหาวิทยาลัย 
8. แต3งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือดําเนินการใด ๆ อันอยู3ในอํานาจหน�าท่ีของคณะ

กรรมการบริหารคณะ 
9. ติดตาม ตรวจสอบการใช�เงินงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
10. ให�คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก3คณบดี 
11. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจกรรมของคณะ 

 
ผู5บริหารคณะ 

1. คณบดี    ประธาน 
2. รองคณบดี    รองประธาน 
3. หัวหน�าสํานักงานคณบดี  กรรมการและเลขานุการ 

หน5าท่ี 

คณบดี 

มีอํานาจหน5าท่ี 
  มีหน�าท่ีควบคุมควบคุมกํากับดูแล ติดตามประเมินผลการพัฒนา การปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  การฝYกประสบการณ�วิชาชีพ การส3งเสริมและสนับสนุนกลไกและการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องโดยประสานงานกับหลักสูตรวิชาและหน3วยงานต3าง ๆ  

รองคณบดีฝJายวางแผนและประกันคุณภาพ 

มีอํานาจหน5าท่ีดังนี้ 
1. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของคณะฯ 
2. สร�างเครือข3ายงานประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. สร�างศูนย�การเรียนรู�ในชุมชน 
4. จัดทําแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการประจําป! โดยควบคุมติดตามให�มีการดําเนินงานตามแผน และ

รายงานผลต3อผู�บริหารและคณะกรรมการประจําคณะ 
5. ควบคุมให�มีการพัฒนาและปรับปรุงแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการประจําป! 
6. จัดทําแผนกลยุทธ�ทางการเงิน 
7. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและประเมินผลความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง โดยรายงานผลต3อ

ผู�บริหาร 
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8. ควบคุมให�มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการประเมินและปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

9. จัดวางระบบกลไกด�านการประชาสัมพันธ�ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
10. ปฏิบัติหน�าท่ีตามภารกิจท่ีคณบดีมอบหมาย 

รองคณบดีฝJายวิชาการและวิจัย 

มีอํานาจหน5าท่ี 
1. รับผิดชอบ ควบคุมคุณภาพงานด�านวิชาการ/การจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร�และ

สังคมศาสตร�ให�เป>นไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห3งชาติ 

2. ดูแล/รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร ให�สอดคล�องกับความต�องการของชุมชนท�องถ่ินสอดคล�องกับ
การพัฒนาประเทศและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท้ังด�านการศึกษาต3อ การทําผลงานวิชาการ การพัฒนาด�านวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวัดผลประเมินผล โดยกํากับติดตามให�ปฏิบัติตามแผน มีการรายงานผลและปรับปรุง
แผน 

4. จัดโครงการจัดการความรู�และรวบรวมความรู�มาจัดเก็บอย3างเป>นระบบโดยเผยแพร3เป>นลายลักษณ�
อักษร 

5. ติดตามให�มีการนําความรู�ท่ีได�จาการพัฒนามาใช�ในการเรียนการสอนและการทํางาน 
6. กําหนดระบบกลไกการประกันคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป>นสําคัญ 
7. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ในส3วนตัวบ3งชี้/

องค�ประกอบท่ีได�รับมอบหมาย 
8. ลงนามอนุญาต การเพ่ิมถอนการลงทะเบียน/อาจารย�ท่ีปรึกษาของนักศึกษา/การขอเปลี่ยนอาจารย�

ผู�สอน/การขออนุญาตเปลี่ยนห�องเรียน/การขออนุญาตเปลี่ยนเวลาและวิชาสอนของอาจารย� 
9. บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย และงานสร�างสรรค� 
10. สร�างเครือข3ายความร3วมมือด�านการวิจัยและงานสร�างสรรค�กับหน3วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
11. ปฏิบัติหน�าท่ีตามภารกิจท่ีคณบดีมอบหมาย 

รองคณบดีฝJายกิจการนักศึกษา 

มีอํานาจหน5าท่ี 
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส3งเสริมผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห3งชาติทุกด�านและเป>นไปตามเกณฑ�ของสกอ.รวมท้ังกํากับดูแลให�มีการปฏิบัติตาม
แผน 

2. ประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาและนําผลไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรม 

3. จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและแผนบูรณาการด�านทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการประเมินความสําเร็จของแผนและนําผลไปปรับปรุงแผน
บูรณาการ 
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4. คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีหรือกิจกรรมเด3นให�ได�รับประกาศเกียรติคุณเพ่ือเสริมสร�าง
แรงจูงใจ 

5. จัดทําโครงการจิตอาสา กําหนดระยะเวลาการดําเนินโครงการและมอบประกาศเกียรติคุณ สําหรับ
นักศึกษาท่ีทํากิจกรรมครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

6. รับผิดชอบติดตามดูแลนักศึกษาท่ีได�รับทุนการศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
7. รับผิดชอบ ควบคุมความประพฤติ การแต3งกาย บุคลิกภาพ ค3านิยม และงานระเบียบวินัยของ

นักศึกษา 
8. ควบคุมดูแลจัดส3งนักศึกษาเข�าแข3งขัน/ประกวด เพ่ือรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
9. จัดบริการให�คําปรึกษา แนะแนวการใช�ชีวิตแก3นักศึกษาและจัดบริการข�อมูลข3าวสาร รวมท้ังจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ�แก3นักศึกษา 
10. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู�และประสบการณ�ให�ศิษย�เก3า 
11. ปฏิบัติหน�าท่ีตามภารกิจท่ีคณบดีมอบหมาย 

หัวหน5าสํานักงานคณบดี 

มีอํานาจหน5าท่ี 
1. รับผิดชอบเก่ียวกับงานด�านธุรการ  ได�แก3  งานสารบรรณและอํานวยความสะดวกในด�านต3าง ๆ  
2. ควบคุมดูแล การเบิกจ3ายเงินงบประมาณของคณะ 
3. จัดหาและบริการเก่ียวกับวัสดุ  ครุภัณฑ�  และสื่อการเรียนของคณะ 
4. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ� และสื่อการสอนของคณะ 
5. ควบคุม ดูแล และพัฒนาอาคารสถานท่ี และบริเวณท่ีคณะรับผิดชอบ 
6. จัดประชุมและทําหน�าท่ีประชาสัมพันธ�เก่ียวกับงานของคณะ 
7. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี 
8. ปฏิบัติหน�าท่ีตามภารกิจท่ีคณะมอบหมาย 

 
1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปLดสอน  

หลักสูตรท่ีเปLดสอน 

ในป!การศึกษา  2556  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�เปRดหลักสูตรจํานวน 9 หลักสูตร   
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
7.   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
8.   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม 
9.   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐศาสตร� 
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อาจารย!ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท5องถ่ิน 

ลําดับ ตําแหน;ง ชื่อ คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ป�ที่สําเร็จ
การศึกษา 

1 ผู�ช3วย
ศาสตราจารย� 

*นายชัยยนต�  ประดิษฐศิลปP วท.บ. วิทยาศาสตร�การอาหาร 
ร.ม. การปกครอง 
ร.ด. รัฐศาสตร� 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

2523 
2533 
2541 

2 อาจารย� *นางสาวอุไรวรรณ   
วุฒิเกษ 

อ.บ. อังกฤษ-ภูมิศาสตร� 
- M.P.A. Public 
Administration 
ปร.ด. สังคมศาสตร� 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
Iowa State University 
 
มหาวิทยาลัยแม3ฟVาหลวง 

2524 
2527 

 
2554 

3 อาจารย� *นายนักรบ  เถียรอ่ํา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ร.ม. เศรษฐศาสตร�การเมือง
และการบริหารจัดการ 
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร� 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร� 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2547 
2550 

 
2553 

4 อาจารย� นายจาํลอง  แสนเสนาะ 
 

รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร� 
ร.ม. เศรษฐศาสตร�การเมือง
และการบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2552 
2554 

5 อาจารย� *นางสาวขวัญศิริ   
เจริญทรัพย� 

ร.บ. การปกครอง 
มน.ม. มานุษยวิทยา 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

2540 
2544 

อาจารย!ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ลําดับ ตําแหน;ง ชื่อ คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ป�ที่สําเร็จ
การศึกษา 

1 อาจารย� *นายชัชวาล  อยู3ดี - B.Sc. Electronic 
Engineering 
- Post Grad. Dip. 
Management 
- M.B.A. Marketing 

Newport University, UK 
 
Leicester University, UK 
 
Leicester University, UK 

2537 
 

2543 
 

2544 
2 อาจารย� *นางสาวเกษชลี  วัฒนรังษี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

ศษ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ 
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

ม.เชียงใหม3 
ม.รามคําแหง 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

2528 
2532 
2537 

3 ผู�ช3วย
ศาสตราจารย� 

*นายอุรพงศ�  คันธวัลย� ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
- Grad. Dip. Teaching of 
English to Speakers of 
Other Languages (TESOL) 
- M.Ed. 

วค.บ�านสมเด็จเจ�าพระยา 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
University of Tasmania 
 
 
University of Tasmania 

2519 
2526 
2539 

 
 

2539 
4 อาจารย� *นางสาวเอือ้มพร  รุ3งศิริ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกยีรติ

นิยมอันดับ 2) 
M.B.A. Business 
Administration 

ม.หอการค�าไทย 
 
Woodbury University, USA 

2545 
 

2551 

5 อาจารย� *นางสาวปรอยฝน 
  วงศ�ชาวจันท� 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต3างประเทศ 

ม.ราชภัฏจันทรเกษม 
 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2547 
 

2555 
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อาจารย!ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

ลําดับ ตําแหน;ง ชื่อ คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ป�ที่สําเร็จ
การศึกษา 

1 อาจารย� *นางสาวธฤษวรรณ   
บัวศรีคํา 

ค.บ. ภาษาไทย 
ศศ.ม. ภาษาไทย 

ม.ราชภัฏรําไพพรรณี 
ม.เกษตรศาสตร� 

2548 
2551 

2 อาจารย� *นางสาวถิรวรรณ   
ศรีรัตนโชติชัย 

ศศ.บ. ภาษาไทย 
ศศ.ม. ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2544 
2551 

3 รองศาสตราจารย� นางแน3งน�อย  ดวงดารา กศ.บ. ภาษาไทย 
ค.ม. การสอนภาษาไทย 

วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

2515 
2526 

4 ผู�ช3วย
ศาสตราจารย� 

นางสาวสุเรขา   
สุพรรณไพบูลย� 

กศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย 
กศ.ม. ภาษาและวรรณคดีไทย 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2514 
2524 

5 ผู�ช3วย
ศาสตราจารย� 

นางสุประวีณ�   
น3วมเศรษฐี 

กศ.บ. ภาษาไทย 
 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 2518 
 

อาจารย!ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

ลําดับ ตําแหน;ง ชื่อ คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ป�ที่สําเร็จ
การศึกษา 

1 ผู�ช3วย
ศาสตราจารย� 

*นางอาภากร  มินวงษ� ศศ.บ. สังคมศาสตร� 
อ.ม. ปรัชญา 

ม.เกษตรศาสตร� 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

2517 
2525 

2 รอศาสตราจารย� นางพรทิพา  นิโรจน� ศศ.บ. สังคมศาสตร� 
สค.ม. สังคมวิทยา 

ม.สงขลานครินทร� 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

2524 
2529 

3 อาจารย� *นางสาวรัตนา  เพ็ชรสูงเนิน ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 
พช.ม. การพัฒนาชุมชน 

ม.ราชภัฏนครสวรรค� 
ม.ธรรมศาสตร� 

2543 
2550 

4 อาจารย� *นายณัฎฐวุฒิ   
ทรัพย�อุปถัมภ� 

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 
พช.ม. การพัฒนาชุมชน 

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 
ม.ธรรมศาสตร� 

2546 
2549 

5 อาจารย� นายชัชวาลย�  มากสินธ� ศศ.บ. นิเทศศสาตร� 
พช.ม. การพัฒนาชุมชน 

มรภ.บ�านสมเด็จเจ�าพระยา 
ม.ธรรมศาสตร� 

2548 
2550 

อาจารย!ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี 

ลําดับ ตําแหน;ง ชื่อ คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ป�ที่สําเร็จ
การศึกษา 

1 ผู�ช3วย
ศาสตราจารย� 

*นายประสาน   
ธัญญะชาติ 

กศ.บ. ดุริยางคศาสตร� 
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2526 
2548 

2 อาจารย� *นางนวรัตน�  นักเสียง กศ.บ. ดุริยางคศาสตร� 
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2530 
2551 

3 อาจารย� นายพิสุทธิ์  การบุญ กศ.บ. ดุริยางคศาสตร� 
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2539 
2551 

4 ผู�ช3วย
ศาสตราจารย� 

นายวารินทร�   
สุภาภรณ� 

กศ.บ. ดุริยางคศาสตร� 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร� 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2524 
2542 

5 อาจารย� นายโอภาส  โอทาน คบ. ดนตรีศึกษา ม.ราชภัฏรําไพพรรณี 2544 
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อาจารย!ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร! 

ลําดับ ตําแหน;ง ชื่อ คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ป�ที่สําเร็จ
การศึกษา 

1 ผู�ช3วย
ศาสตราจารย� 

*นางชลพรรณ   
ออสปอนพันธ� 

ร.บ. บริหารรัฐกิจ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร� 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

2537 
2541 

2 อาจารย� ว3าท่ีเรือตรีเอกชัย   
กิจเกษาเจริญ 

วท.บ. พืชศาสตร� 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (บางพระ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2536 
2544 

3 อาจารย� *นางสาวทิพวรรณ   
พละสุขสมบัติ 

ร.บ. การปกครอง 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร� 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2547 
2551 

4 อาจารย� *นางสาวนภา  จันทร�ตรี ศศ.บ. พัฒนาชุมชน 
ศศ.ม. พัฒนาสังคม 
รป.ม. การบริหารท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถาบันฯพัฒนบริหารศาสตร� 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2542 
2545 
2551 

5 อาจารย� นางสาวเรืองอุไร  วรรณโก บธ.บ. การจัดการท่ัวไป 
รป.ม. การบริหารท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2537 
2546 

 

อาจารย!ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร! 

ลําดับ ตําแหน;ง ชื่อ คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ป�ที่สําเร็จ
การศึกษา 

1 อาจารย� *ว3าท่ีร�อยตรีชูวงศ�  อุบาลี ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร� 
ร.ม. บริหารรัฐกิจ 

สถาบันราชภฏัสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

2547 
2550 

2 อาจารย� *นายสินธุชัย  ศุกรเสพย� ศศ.บ. รัฐศาสตร�การปกครอง 
ร.ม. การเมืองการปกครอง 
อ.ม. ประวัติศาสตร� 

ม.รามคําแหง 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

2530 
2555 
2539 

3 อาจารย� นางสาวจุตินันท�  ขวญัเนตร ศศ.บ. ประวัติศาสตร� 
ร.ม. เศรษฐศาสตร�การเมือง
และการบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2547 
2550 

4 อาจารย� นางสาววงธรรม  สรณะ ศศ.บ. ส่ือสารมวลชน 
รป.ม. การบริหารท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2539 
2546 

5 อาจารย� นายภาคิไนย�   
ชมสินทรัพย�มั่น 

ศศ.บ. ศาสนาและปรัชญา 
ร.ม. การปกครอง 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

2551 
2554 

 
อาจารย!ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

ลําดับ ตําแหน;ง ชื่อ คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ป�ที่สําเร็จ
การศึกษา 

1 อาจารย� *นางสาวรุจกิา  บุญเชิด - ศศ.บ. ภาษาจีน 
- M.A. Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
Guangxi University 

2550 
2556 

 
2 อาจารย� *นายปฏภิาณ   

กิตตินันทวัฒน� 
- ศศ.บ. ภาษาจีน 
- M.A. Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages 

มรภ.เชียงราย 
Zhengzhou University 

2552 
2555 

3 อาจารย� *Miss.Wang Ting Ting B.ATeaching Chinese as  
a second language 

Tian Tin foreign studies 
University 

2551 

4 อาจารย� *Mr.Liao Zhang Long B.ATeaching Chinese as  
a second language 

HUAQIAQ  University 2550 

5 อาจารย� *นางสาวชมพูนุช   
ฉัตรรัตนเวช 

- ศศ.บ. ภาษาจีน 
- M.A. Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages 

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวฯ 
Guangxi University 

2551 
2554 

 



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป�การศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  
17 

อาจารย!ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 

ลําดับ ตําแหน;ง ชื่อ คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ป�ที่สําเร็จ
การศึกษา 

1 อาจารย� *นางสาวเบญจพร  ประจง ศป.บ. ภาพพิมพ� 
ศป.ม. ภาพพิมพ� 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2544 
2548 

2 อาจารย� *นายสุเทพ  สุสาสนี ศศ.บ. ศิลปกรรม 
กศ.ม. ศิลปศึกษา 

มรภ.รําไพพรรณี 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

2547 
2552 

3 ผู�ช3วย
ศาสตราจารย� 

*นายกฤตศักดา  เรือนนาค ค.บ. ศิลปศึกษา 
ค.ม. ศิลปศึกษา 

มรภ.รําไพพรรณี 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

2528 
2537 

4 อาจารย� *นายแสงอุทิศ  พรมเมือง ค.บ. ศิลปศึกษา 
กศ.ม. ศิลปศึกษา 

มรภ.รําไพพรรณี 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

2540 
2552 

5 อาจารย� *นายธนวัฒน�  กันภัย ศป.บ. ทัศนศิลปP-เซรามิกส� 
ค.ม. ศิลปกรรม 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

2553 
2555 

 
1.6 จํานวนนักศึกษา  

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร! 

 ในป!การศึกษา 2556  (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค. 57) คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีนักศึกษารวม
ท้ังสิ้น 2,049  คน  ประกอบด�วย นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี จํานวน 1,609 คน นักศึกษาภาค กศ.ปช. 
ระดับปริญญาตรี จํานวน 406 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 34 คน จําแนกได�ดังนี้ 

ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ป� 2556 

สาขาวิชา 
ชั้นป� 

รวม 
ป�1 (56) ป� 2 (55) ป� 3 (54) ป� 4 (53) ป� 5 (52) 

การพัฒนาชุมชน หมู3 1 45 33 33 29 1 141 
การพัฒนาชุมชน หมู3 2 50 42 27 30 - 149 
ดนตรี(ไทย) 2 5 1 1 1 10 
ดนตรี(สากล) 14 8 12 9 - 43 
ภาษาไทย 47 33 23 - - 103 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หมู3 1 40 39 27 26 1 133 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หมู3 2 31 31 25 24 4 115 
ภาษาจีน 33 12 19 9 - 73 
ศิลปกรรม 26 19 13 16 2 76 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู3 1 40 35 34 29 1 139 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู3 2 39 33 38 29 4 143 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู3 3 33 31 25 26 8 123 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู3 4 40 26 33 23 10 132 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู3 5 - 30 27 28 - 85 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู3 6 - - - 23 - 23 
รัฐศาสตร� หมู3 1 45 23 - - - 68 
รัฐศาสตร� หมู3 2 38 15 - - - 53 

รวมทุกชั้นป� 523 415 337 302 32 1609 

** ข�อมูลจากงานทะเบียน กองบริการการศึกษา ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2557 
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ตารางสรุปจํานวนนักศึกษา ภาค กศ.ปช. 

สาขาวิชา 
รุ;นนักศึกษา 

รวม รุ;น 42 
(1/56) 

รุ;น 41 
(1/55) 

รุ;น 40 
(1/54) 

รุ;น 39 
(1/53) 

รุ;น 38 
(3/52) 

รุ;น 37 
(1/52) 

พัฒนาชุมชน หมู3 1 23 29 30 4 - - 86 
พัฒนาชุมชน หมู3 2 19 21 - - - - 40 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู3 1 48 48 34 10 - - 140 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู3 2 27 39 25 - - 1 92 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู3 3 - 9 - - - - 9 
รัฐศาสตร� 21 18 - - - - 39 

รวมทุกชั้นป� 138 164 89 14 - 1 406 

** ข�อมูลจากงานทะเบียน กองบริการการศึกษา ณ วันท่ี 18 เมษายน 2557 

ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาปริญญาโท 

สาขาวิชา 
รุ;นนักศึกษา 

รวม รุ;น 562 
(2/56) 

รุ;น 561 
(1/56) 

รุ;น 552 
(2/55) 

รุ;น 551 
(1/55) 

การปกครองท�องถ่ิน หมู3 1 - - - 4 4 
การปกครองท�องถ่ิน หมู3 2 - - - 30 30 

รวม - - - 34 34 

** ข�อมูลจากงานทะเบียน กองบริการการศึกษา ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2557 
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1.7 จํานวนอาจารย!และบุคลากร 

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร! 

จํานวนบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  มีทั้งหมด  78  คน  แบ3งเป>นข�าราชการ  จํานวน 15 คน  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 47 คน  
ผู�เชี่ยวชาญชาวต3างประเทศ  จํานวน 6 คน  เจ�าหน�าที่คณะ 7 คน  แม3บ�านประจําอาคาร(ตึก 3)  1  คน  ตึกดนตรี 1 คน และตึกศิลปกรรม 1 คน 
 

ที่ ชื่อ- สกุล ตําแหน;งทางวิชาการ สถานสภาพ วุฒิการศึกษา วันที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ จํานวนนับ 

        1 นางพรทิพา  นิโรจน� รองศาสตราจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 15-พ.ค.-24  1 คน 

2 นางเกศินี  กูลพฤกษี ผู�ช3วยศาสตราจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 15-พ.ค.-24  1 คน 

3 นายกฤตศักดา  เรือนนาค ผู�ช3วยศาสตราจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 30-ธ.ค.-30  1 คน 

4 นางอาภากร  มินวงษ� ผู�ช3วยศาสตราจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 16-พ.ค.-18  1 คน 

5 นายประสาน  ธัญญะชาต ิ ผู�ช3วยศาสตราจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 24-ม.ค.-22  1 คน 

6 นางชลพรรณ ออสปอนพันธ� ผู�ช3วยศาสตราจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 1-พ.ย.-41  1 คน 

7 นายวารินทร�  สุภาภรณ� ผู�ช3วยศาสตราจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 11-พ.ค.-25  1 คน 

8 นางกรรณิการ�  เผือกนําผล ผู�ช3วยศาสตราจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 16-พ.ค.-21  1 คน 

9 นายชัยยนต�  ประดิษฐศิลปP ผู�ช3วยศาสตราจารย� ข�าราชการ ปริญญาเอก 16-พ.ค.-21  1 คน 

10 นายเกียรติศักดิ ์ จิระพงศ� อาจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 3-ก.พ.-35  1 คน 

11 นายปราโมทย� สุวรรณา อาจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 2-ก.พ.-41  1 คน 

12 นางสาวขวัญศิร ิ เจริญทรัพย� อาจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 1-ธ.ค.-49  1 คน 
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ที่ ชื่อ- สกุล ตําแหน;งทางวิชาการ สถานสภาพ วุฒิการศึกษา วันที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ จํานวนนับ 

13 นางสาวอุไรวรรณ วุฒิเกษ อาจารย� ข�าราชการ ปริญญาเอก 2-ก.พ.-41  1 คน 

14 นางสาวกนกวรรณ  อยู3ไสว อาจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 1-ธ.ค.-49  1 คน 

15 ว3าที่เรือตรเีอกชัย  กิจเกษาเจรญิ อาจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 16-มิ.ย.-46  1 คน 

16 นางนิภา  วงษ�พิพัฒน�พงษ� ผู�ช3วยศาสตราจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท ก.ค.-20 1 คน 

17 นายอุรพงศ�  คันธวัลย� ผู�ช3วยศาสตราจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-มิ.ย.-19  1 คน 

18 นางสุประวีณ�  น3วมเศรษฐี ผู�ช3วยศาสตราจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาตร ี 1-มิ.ย.-19  1 คน 

19 นางแน3งน�อย  ดวงดารา รองศาสตราจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท   1 คน 

20 นางสาวสุเรขา  สุพรรณไพบูลย� ผู�ช3วยศาสตราจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท   1 คน 

21 น.ส.เกษชล ี วัฒนรังษี อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ต.ค.-48  1 คน 

22 น.ส.เรืองอุไร   วรรณโก อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ธ.ค.-51  1 คน 

23 นายชัชวาลย�  มากสินธิ์ อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 15-พ.ค.-52  1 คน 

24 นายชัชวาล  อยู3ดี อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-มิ.ย.-49  1 คน 

25 น.ส.นภา  จันทร�ตร ี อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-มิ.ย.-49  1 คน 

26 น.ส.วงธรรม  สรณะ อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-มิ.ย.-49  1 คน 
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26 น.ส.วงธรรม  สรณะ อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-มิ.ย.-49  1 คน 

27 น.ส.อุดมลักษณ�  ระพีแสง อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-มิ.ย.-49  1 คน 

28 นางนวรัตน�  นักเสียง อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-มิ.ย.-46  1 คน 

29 นายจิรเดช  อรชุน อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาเอก 7-มิ.ย.-47  1 คน 

30 น.ส.เบญจพร  ประจง อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-มิ.ย.-49  1 คน 

31 น.ส.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ต.ค.-49  1 คน 

32 นายณัฏฐวุฒิ  ทรัพย�อุปถัมภ� อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ก.ค.-52  1 คน 

33 นายแสงอุทิศ   พรมเมือง อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ก.ค.-52  1 คน 

34 น.ส.ราตร ี  พิงกุศล อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ก.ค.-52  1 คน 

35 น.ส.วกุล   จุลจาจันทร� อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ก.ค.-52  1 คน 

36 น.ส.รตันา   เพ็ชรสูงเนิน อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ก.ค.-52  1 คน 

37 น.ส.ปRยะพรรณ   มีสุข อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 15-ก.ค.-52  1 คน 

38 
นายพรโชค    อู�สมบูรณ� อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 

(สายวิชาการ) 
ปริญญาโท 4-ส.ค.-52 ลาศึกษาต3อ

ปริญญาเอก 
1 คน 
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39 น.ส.ธฤษวรรณ   บัวศรีคํา อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 16-พ.ย.-52  1 คน 

40 น.ส.ทิพวรรณ   พละสุขสมบัต ิ อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 2-ก.ย.-52  1 คน 

41 นายสุเทพ   สุสาสนี อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ธ.ค.-52  1 คน 

42 นายพิสุทธิ์   การบุญ อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 15-ธ.ค.-52  1 คน 

43 ว3าที่ร�อยตรีชูวงศ�   อุบาล ี อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ก.พ.-53  1 คน 

44 นายกันติทัต   การเจริญ อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 4-ม.ค.-53  1 คน 

45 น.ส.รุจิกา  บุญเชิด อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-มิ.ย.-53  1 คน 

46 น.ส.ถิรวรรณ   ศรีรัตนโชติชัย อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 3-พ.ค.-53  1 คน 

47 น.ส.เอื้อมพร   รุ3งศิริ อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 15-ต.ค.-53  1 คน 

48 นายนักรบ  เถียรอ่ํา อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาเอก 1-มี.ค.-54  1 คน 

49 นายศิริศักดิ ์ ทิพย�ทวีชาญ อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 27-ก.ค.-52  1 คน 

50 น.ส.วินิชยา   วงศ�ชัย อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-พ.ย.-54  1 คน 

51 นายธนวัฒน�  กันภัย อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 10-พ.ย.-54  1 คน 
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52 น.ส.ชมพูนุช  ฉัตรรัตนเวช อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ธ.ค.-54  1 คน 

53 น.ส.พัชรินทร�  เจนจบธุรกิจ อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 5-มิ.ย.-55 ลาศึกษาต;อ
ปริญญาเอก 

1 คน 

54 นายปฏิภาณ  กิตตินันทวัฒน� อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 4-พ.ย.-55  1 คน 

55 น.ส.จุตินันท�  ขวัญเนตร อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 4-ธ.ค.-55  1 คน 

56 นายสินธุชัย   ศุกรเสพย� อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-พ.ค.-56  1 คน 

57 นายจําลอง  แสนเสนาะ อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ต.ค.-56 8 เดือน 1/2 คน 

58 นายภาคิไนย�  ชมสินทรัพย�มั่น อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ต.ค.-56 8 เดือน 1/2 คน 

59 น.ส.ชาฏณิี  คณาญาต ิ อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 16-ต.ค.-56 8 เดือน 1/2 คน 

60 นายวุฒินันท�  สุพร อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-พ.ย.-56 7 เดือน 1/2 คน 

61 น.ส.สุวิชา  ถาวร อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-พ.ย.-56 7 เดือน 1/2 คน 

62 นายศุภศิระ  ทวิชัย อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 3-ก.พ.-57 ปฏิบัติงานไม;ถึง 
6 เดือน 

นับไม3ได� 

63 Miss Wang Ting Ting อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาตร ี 1-มิ.ย.-53  1 คน 

64 Mr.Liao Zhang Long อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาตร ี 1-มิ.ย.-53  1 คน 
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65 Mr.Albert  Hodgkinson อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาตร ี 2-ก.ย.-52  1 คน 

66 Mr.Jimmy  Arthur  Kew อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาตร ี 2-ก.ย.-52  1 คน 

67 Mr.Justin  James  Pulleyblank อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาตร ี 2-ก.ย.-52  1 คน 

68 Mr.James  Wood อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาตร ี 3-ก.พ.-57 ปฏิบัติงานไม;ถึง 
6 เดือน 

นับไม3ได� 

69 น.ส.อินทรา  บ3อพลอย เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานราชการ ปริญญาตร ี 18-ก.ค.-48  1 คน 

70 น.ส.รตันา  พิสุทธิพงศ�บูรณ� นักวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายสนับสนุน) 

ปริญญาตร ี 1-ต.ค.-42  1 คน 

71 น.ส.ธิติกาญจน�  ชมดวง นักวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายสนับสนุน) 

ปริญญาตร ี 16-พ.ย.-48  1 คน 

72 นางพิชชานันท�  สุทธิสวัสดิ ์ นักวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายสนับสนุน) 

ปริญญาตร ี 2-มี.ค.-52  1 คน 

73 น.ส.มลัลิกา  ตั้งบุรสุวรรณ นักวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายสนับสนุน) 

ปริญญาตร ี 2-มี.ค.-52  1 คน 

74 น.ส.ชมพูนุท  สอนสา นักวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายสนับสนุน) 

ปริญญาตร ี 5-เม.ย.-53  1 คน 

75 น.ส.อัจจิมา   ธรรมม ี นักวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายสนับสนุน) 

ปริญญาตร ี 22-เม.ย.-57  1 คน 

76 นางมานิตา  ปราบพาล คนงานประจําอาคาร 3 ลูกจ�างประจํา ป.6 1-ต.ค.-49  1 คน 

77 นางศรีนวล  จันทเลิศ คนงานประจําอาคารดนตรี ลูกจ�างประจํา ป.6 1-ต.ค.-41  1 คน 

78 นางบุญปลอด  สิงห�คีร ี คนงานประจําอาคารศิลปกรรม ลูกจ�างประจํา ป.6 1-ต.ค.-35  1 คน 
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ประเภท จํานวน ตําแหน;ง จํานวน วุฒิการศึกษา 

ข�าราชการ 15 อาจารย� 5 ป.โท 

อาจารย� 1 ป.เอก 

ผศ. 7 ป.โท 

ผศ. 1 ป.เอก 

รศ. 1 ป.โท 

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 46.5 อาจารย� 5 ป.ตร ี

อาจารย� 36.5 ป.โท 

อาจารย� 2 ป.เอก 

ผศ. 1 ป.ตร ี

ผศ. 2 ป.โท 
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 10 นักวิชาการบริหารงานทั่วไป 1 ป.ตร ี

นักวิชาการ 6 ป.ตร ี

แม3บ�านประจําอาคาร 3 ป.6 
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1.8 ข5อมูลพ้ืนฐานโดยย;อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี  
 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีอาคารรวม  3  หลัง  ได�แก3 

1.  อาคารคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (อาคาร 3) แบ3งเป>นห�องต3าง ๆ ดังนี้ 
     1.1   สํานักงานคณบดี   1 ห�อง 
     1.2   ห�องประชุม    2 ห�อง 
     1.3   ห�องทํางานของอาจารย�   6 ห�อง 
     1.4   ห�องปฏิบัติการศูนย�ภาษา  3 ห�อง 
     1.5   ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�  1 ห�อง 
     1.6   ห�องเรียน    7 ห�อง 
     1.7   ห�องสํานักงานองค�การนักศึกษา  1 ห�อง 
 
2.   อาคารศิลปะ  แบ3งเป>นห�องต3าง ๆ ดังนี้ 
      2.1   ห�องปฏิบัติการจิตรกรรม  1 ห�อง 
      2.2   ห�องปฏิบัติการประติมากรรม  1 ห�อง 
      2.3   ห�องปฏิบัติการภาพพิมพ�  1 ห�อง 
      2.4   ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�กราฟฟRก 1 ห�อง 
      2.5   ห�องทํางานของอาจารย�   1 ห�อง 
      2.6   ห�องพัสดุ    7 ห�อง 
      2.7   ห�องเรียน    2 ห�อง 
 
3.   อาคารดนตรี  แบ3งเป>นห�องต3าง ๆ ดังนี้ 
      3.1   ห�องปฏิบัติการดนตรีสากล  3 ห�อง 
      3.2   ห�องปฏิบัติการดนตรีไทย  1 ห�อง 
      3.3   ห�องทํางานของอาจารย�   3 ห�อง 
      3.4   ห�องเก็บเครื่องดนตรี   1 ห�อง 
      3.5   ห�องสมุดดนตรี    1 ห�อง 
      3.6   ห�องเรียน(บรรยาย)   2 ห�อง 
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งบประมาณป� 2556 
 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�รับการจัดสรรงบประมาณประจําป!งบประมาณ 2556  จํานวนเงิน
ท้ังสิ้น 5,174,500 บาท  แบ3งเป>นงบประมาณแผ3นดิน จํานวน 3,797,200 บาท  งบรายได� จํานวน 1,377,300 
บาท   

สรุปโครงการ ประจําป�งบประมาณ 2556 
งบประมาณแผ;นดิน          
ได5รับการจัดสรร        3,797,200   บาท  
ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1 ประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 

จัดประชุม/อบรม/สัมมนา 36,500 

คณะมนุษย� 

2 สนับสนนุการทําผลงานวิจัย พัฒนาคุณภาพและศักยภาพงานวิจัย
ของคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

200,000 

3 ทบทวนยุทธศาสตร�คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 35,000 

4 บริหารจัดการกลุ3มวิชาศึกษาทั่วไป พัฒนาบุคลากร 10,000 

5 บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� 

บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

521,700 

6 บริหารการเปลี่ยนแปลงคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 

บริหารการเปลี่ยนแปลงคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 

115,000 

7 พัฒนาอาคารและปรับปรุงภูมิทศัน� พัฒนาอาคารและปรับปรุงภูมิทศัน� 1,460,000 

8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 

370,000 

9 การจัดการความรู�เพื่อพัฒนาสังคม
แห3งการเรียนรู� 

1. การจัดการความรู�ด�านการวิจยั 33,150 
2. การจัดการความรู�ด�านการผลิต
บัณฑิต 

16,850 

10 บริหารจัดการหลักสูตร คบ. 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ร3วมผลิต) 

1. จัดหาวัสดุอุปกรณ�สําหรับการ
จัดการเรียนการสอน 

20,000 

ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

2. อบรมให�ความรู�ในการใช�
ภาษาอังกฤษในห�องเรียน 

15,000 

11 บริหารจัดการสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

1. ทบทวนแผนและพัฒนาสาขาวิชา 8,000 

2. ร3วมพัฒนาสาขาวชิา 12,000 

12 บริหารจัดการหลักสูตร คบ. สังคม
ศึกษา (ร3วมผลิต) 

พัฒนาบุคลากรหลักสูตรร3วมผลติ 
คบ.สังคมศึกษา 

25,000 
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ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
13 บริหารจัดการสาขาวิชาการพัฒนา

ชุมชน 
1. ทบทวนแผนและร3วมพฒันา
ยุทธศาสตร� 

15,000 
การพัฒนา

ชุมชน 2. ร3วมคิด ร3วมพัฒนาสาขาวชิาการ
พัฒนาชุมชน 

5,000 

14 บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาไทย จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ� 20,000 

ภาษาไทย 15 บริหารจัดการหลักสูตร คบ. 
ภาษาไทย (ร3วมผลิต) 

จัดซ้ือ/จัดจ�างวสัดุอุปกรณ� 25,000 

16 บริหารจัดการสาขาวิชาศิลปกรรม 1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ� 10,000 

ศิลปกรรม 2. ปรับปรุงภูมิทัศน�สาขาวชิา
ศิลปกรรม 

10,000 

17 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวชิา
ภาษาจนี 

พัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
บุคลากรสาขาวิชาภาษาจนี 

20,000 ภาษาจนี 

18 บริการจัดการสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร� 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ� 20,000 รัฐประศาน
ศาสตร� 

19 บริหารพัฒนาสาขาวิชาดนตรี 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 15,000 
ดนตรี 

2. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ� 5,000 
20 บริหารจัดการศูนย�ภาษา บริหารจัดการศูนย�ภาษา 20,000 ศูนย�ภาษา 

21 จัดซ้ือครุภัณฑ�ศิลปกรรม จัดซ้ือครุภัณฑ�ศิลปกรรม 154,000 ศิลปกรรม 

22 ส3งเสริมบทบาทชุมชนกับการ 
อนุรักษ�ทรัพยากรชายฝJ�งทะเล 

ส3งเสริมบทบาทชุมชนกับการ 
อนุรักษ�ทรัพยากรชายฝJ�งทะเล 

35,000 การพัฒนา
ชุมชน 

23 คืนความรู�สู3ชุมชนท�องถ่ิน คืนความรู�สู3ชุมชนท�องถ่ิน 35,000 รัฐประศาสน
ศาสตร� 24 การเมืองภาคพลเมือง การเมืองภาคพลเมือง 35,000 

25 พัฒนาคุณภาพชุมชนด�านดนตรี 
คร้ังที่ 2 

พัฒนาคุณภาพชุมชนด�านดนตรี คร้ังที่ 
2 

27,000 ดนตรี 

26 ห�องเรียนภาษาไทยหรรษา ห�องเรียนภาษาไทยหรรษา 27,000 ภาษาไทย 

27 เสริมสร�างศักยภาพพัฒนาชุมชน 
จังหวัดจันทบุรี 

เสริมสร�างศักยภาพพัฒนาชุมชน 
จังหวัดจันทบุรี 

35,000 

การพัฒนา
ชุมชน 

28 สนองแนวพระราชดาํริค3ายอาสา
พัฒนาชนบท เสริมสร�างคุณภาพ
ชีวิตนักเรียน ตชด. 

สนองแนวพระราชดาํริค3ายอาสา
พัฒนาชนบท เสริมสร�างคุณภาพชีวิต
นักเรียน ตชด. 

25,000 

29 เยาวชนรู�รักษ�มาตุภูมิ สู3ความยัง่ยืน 
รุ3นที่ 3 

เยาวชนรู�รักษ�มาตุภูมิ สู3ความยัง่ยืน 
รุ3นที่ 3 

27,000 
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ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
30 พัฒนาทักษะทางด�านภาษา 1. กิจกรรมค3ายภาษาจนี 85,000 

ศูนย�ภาษา 

2. กิจกรรมค3ายภาษาอังกฤษ 85,000 

3. กิจกรรมภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาํวนั 

45,000 

4. กิจกรรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 45,000 

5. กิจกรรมภาษาเขมรเพื่อการ
สื่อสาร 

45,000 

31 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร�าง
ศิลปะภาพพิมพ� 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร�างศิลปะ
ภาพพิมพ� 

27,000 ศิลปกรรม 

รวมงบประมาณแผ;นดิน 13,507,700  
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งบรายได5       ได5รับการจัดสรร  721,000    บาท  

ลําดับ โครงการ กิจกรรม  จํานวนเงิน  หมายเหตุ 
1 พัฒนาศัยภาพนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
1. กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ 2,500 

กิจการ
นักศึกษา 

2. กิจกรรมห�องเรียนคุณภาพ 16,000 
3. กิจกรรมงานวันสมเด็จ 
(มนุษยศาสตร�วิชาการ) 

20,000 

4. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 15,000 
5. กิจกรรมผู�นํารุ3นใหม3หัวใจ
มนุษยศาสตร� 

16,000 

6. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน� 3,000 
7. กิจกรรมชมรมศิษย�เก3า 15,0000 

2 ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 1. กิจกรรมอบรมคุณธรรม 20,000 
2. กิจกรรมวันลอยกระทง 3,000 
3. กิจกรรมวันสงกรานต� 15,000 
4. กิจกรรมตักบาตรข�าวสาร
อาหารแห�ง 

4,500 

3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวชิา
ภาษาไทย 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ� 6,500 ภาษาไทย 

4 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวชิา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด�าน
วิชาการ 

11,750 

ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

5 ฝYกประสบการณ�วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
ชั้นป!ที่ 4 

กิจกรรมฝYกประสบการณ�วิชาชพี 5,700 

6 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวชิา
ภาษาจนี 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวชิา
ภาษาจนี 

2,900 ภาษาจนี 

7 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวชิา
รัฐประศาสนศาสตร� 

1. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝYก
ประสบการณ�วิชาชีพทางรัฐ
ประศาสนศาสตร� 

39,000 

รัฐประศาสน
ศาสตร� 

2. กิจกรรมเสนอผลงานก3อนจบ
และปJจฉิมนิเทศ 

47,750 

8 พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในสถานประกอบการ 

1,200 ดนตรี 

2. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ� 2,600 
9 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการ

พัฒนาชุมชน 
1. กิจกรรมรับขวัญน�อง เทียน
ส3องใจ ผูกสายใยพัฒนาชุมชน 

4,400 
การพัฒนา

ชุมชน 2. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝYก
ประสบการณ�วิชาชีพฯ 

25,000 

10 ส3งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน 

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาด�าน
วิชาการ 

5,000 
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ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
11 ทัศนศึกษาสาขาวชิาศิลปกรรม ทัศนศึกษาดูงาน 5,200 ศิลปกรรม 

12 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวชิา
สังคมศาสตร�เพื่อการพัฒนา 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ� 10,000 สังคมศาสตร�
เพื่อการ
พัฒนา 

13 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสตูร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการปกครองท�องถ่ิน 

1. กิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิาการปกครอง
ท�องถ่ิน 

53,800 

รป.ม. 

2. กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ� 44,000 

14 บริหารจัดการ บริหารจัดการ 142,500  
15 จัดการเรียนการสอนและบริหาร

จัดการสาขาวชิาภาษาจีน 
จัดการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการสาขาวชิาภาษาจีน 

840,000 ภาษาจนี 

รวมงบประมาณรายได5 721,000  
 

1.9 เอกลักษณ!หรือวัฒนธรรมของสถาบัน  
1) อัตลักษณ� 

 “บัณฑิตย;อมฉลาดจัดการ” ภาษาอังกฤษใช5ว;า “Graduates Manage Wisely” 
  หมายความว3า ผู�เป>นบัณฑิตซ่ึงเป>นผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีนั้นเป>นผู�ท่ีได�รับ
การศึกษาอบรมบ3มเพาะทางด�านวิชาการและวิชาชีพในระดับสูง จึงเป>นผู�ท่ีมีระดับสติปJญญาในการบริหารจัดการ
ทุกสิ่งได�อย3างมีประสิทธิภาพ ท่ีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป>นมหาวิทยาลัยซ่ึงเป>นแหล3งความรู�ท่ีสําคัญ
ของท�องถ่ินในจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออก มาเป>นระยะเวลาท่ียาวนาน บัณฑิตและผู�สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงได�รับการศึกษาอบรม ฝYกฝนเค่ียวกรําอย3างหนัก ได�รับการหล3อหลอมให�คิดเป>น 
ทําเป>น แก�ปJญหาทุกอย3างได�อย3างดีจนตกผลึก นําไปสู3ความมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเองและผู�อ่ืนได�อย3าง
ดียิ่ง จนประสบความก�าวหน�าในวิชาชีพอันเป>นประจักษ�ชัดโดยท่ัวไป ในขณะเดียวกันก็นับได�ว3าสอดคล�องถึงการท่ี
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก(เจริญ สุวฑฒโน) ปJจจุบันอายุ 99 ป! พรรษา 78 ป! เป>นสมเด็จ
พระสังฆราชองค�ท่ี 19 แห3งกรุงรัตนโกสินทร� สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงดํารงตําแหน3งเม่ือ พ.ศ.2532 ใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได�ประทานคติธรรมประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2533 เป>นภาษาบาลีว3า “ปณฺฑิโต นิปุณํ สํวิเธติ” ซ่ึงแปลว3า “บัณฑิตย3อมฉลาด
จัดการ” 

 2) เอกลักษณ� 
 “ภูมิปGญญาแห;งภาคตะวันออก” ภาษาอังกฤษใช5ว;า “Wisdom of the East” 
  หมายความว3า มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป>นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินในภาค
ตะวันออก ท่ีมีชื่อเสียงเกริกไกร มีหลักสูตรและสาขาวิชาการต3าง ๆ อันหลากหลายและลุ3มลึกสามารถผลิตบัณฑิต
เพ่ือนําความรู�ดังกล3าวได�รับใช�ท�องถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย3างอเนกอนันต� จนเป>นท่ียอมรับจากบุคคล
ท่ัวไปในภาคตะวันออกอย3างกว�างขวาง ท่ีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได�รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระนางเจ�ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7 พระราชทานวังสวนบ�านแก�ว    อันเป>นวังท่ีประทับและท่ี
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ทรงงานส3วนพระองค� จํานวน 720 ไร3 3 งาน อันเปรียบประดุจปฐมบทของการสร�างองค�ความรู�อันทรงคุณค3า
มหาศาลท้ังทางด�านการเกษตร วิทยาศาสตร� เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วัฒนธรรม สังคม การบริหารจัดการ ฯลฯ 
โดยพระองค�ทรงเปรียบประดุจองค�บรมครู ผู�ชี้นําการนําศาสตร�ต3าง ๆ เหล3านี้มาสร�างประโยชน�และคุณค3าให�แก3
ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี และภาคตะวันออกจนกระท่ังวังสวนบ�านแก�วได�แผ3ก่ิงก�านสาขาอันโอฬารนําไปสู3
ความเป>นวิทยาลัยครูจันทบุรี วิทยาลัยรําไพพรรณี สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณีในปJจจุบันซ่ึงได�มีการฝYกสอนในหลักสูตร และสาขาวิชาการต3าง ๆ อันเป>นความต�องการของเยาวชนและ
ประชาชนในท�องถ่ิน สรรสร�างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู� และมีภูมิธรรมออกไปรับใช�ประชาชนท้ังในระดับ
ท�องถ่ินและในระดับชาติอยู3อย3างไม3จบไม3สิ้น ในห�วงระยะเวลา 40 ป! จนได�รับการกล3าวขวัญจากประชาชนว3า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป>นศักด์ิศรีทางวิชาการแห3งบูรพาทิศอย3างแท�จริง 

1.10 ผลการปรับปรุงตามข5อเสนอแนะของผลการประเมินป�ท่ีผ;านมา 

สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 
ในรอบป�การศึกษา 2555 และเปBาหมายสําคัญในป�การศึกษา 2556 

ข5อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ป�การศึกษา 2555 

เปBาหมายสําคัญในป�การศึกษา 2556 

องค!ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค! 
และแผนดําเนินการ 
     ควรมีการวิเคราะห�โครงการต3าง ๆ รวมเป>น
โครงการ/แผนงานท่ีมีการบูรณาการในแต3ละกิจกรรม 

 
 
     รวมกิจกรรมท่ีมีลักษณะใกล�เคียงกันไว�ในโครงการ
เดียวกัน 

องค!ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
     1.  ควรมีการพัฒนาคณาจารย�ให�มีตําแหน3งทาง
วิชาการ และวุฒิระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
โดยให�ทุนสนับสนุน 
     2.  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ควรมีการ
สนับสนุนให�มีการพัฒนาในสายการปฏิบัติงานด�าน
ต3าง ๆ 

 
     1.  สนับสนุนให�อาจารย�เข�าร3วมอบรมการทํา
ผลงานทางวิชาการ 
     2.  สนับสนุนให�อาจารย�ศึกษาต3อในระดับ
ปริญญาเอก 
     3. จัดงบประมาณให�บุคลากรสายสนับสนุนได�รับ
การพัฒนา 

องค!ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
     ฝcายกิจการนักศึกษาจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา โดยการมีส3วนร3วมกับสโมสร
นักศึกษา 

 
แต3งต้ังคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โดยให�
ตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาเป>นกรรมการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา และร3วมจัดทําแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา 

องค!ประกอบท่ี  4  การวิจัย 
     กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถนํา
ผลจากการวิจัยไปใช�ได� หรือบูรณาการร3วมกันไว�ใน 
มคอ.3 อย3างชัดเจน 

 
     สนับสนุนทุนวิจัยสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน และ
ให�นักศึกษามีส3วนร3วมในงานวิจัยด�วย โดยกําหนดไว�ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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ข5อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ป�การศึกษา 2555 

เปBาหมายสําคัญในป�การศึกษา 2556 

องค!ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก;สังคม 
     ควรสนับสนุนให�ทุกสาขาวิชาดําเนินการพัฒนา
กระบวนการบริการทางวิชาการท่ีก3อให�เกิดประโยชน�
ต3อสังคม 

 
     จัดสรรงบประมาณการบริการวิชาการให�ทุก
สาขาวิชาโดยให�คํานึงถึงผลประโยชน�ท่ีผู�รับบริการจะ
ได�รับ 

องค!ประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
     หาแนวทางในการผลักดันและสนับสนุนให�
นักศึกษา และคณาจารย�ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ได�
สร�างสรรค�ผลงานให�เป>นท่ียอมรับในระดับชาติ 
 

 
     สนับสนุนให�นักศึกษาสาขาอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
สาขาวิชาศิลปกรรมนําเสนอผลงานสร�างสรรค� 
 

องค!ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
     1. ควรเบิกจ3ายงบประมาณให�เป>นไปตามแผน 
     2. ควรแต3งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ของคณะ โดยให�มีหน�าท่ีตรวจสอบการใช�เงินให�
เป>นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ�สถาบันกําหนด 

 
     1. แจ�งในท่ีประชุมกรรมการบริหารคณะให�
เบิกจ3ายงบประมาณตามแผน 
     2. แต3งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห� ติดตามและ
รายงานผลความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานในรอบป!งบประมาณ 

องค!ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 
     ควรมีการวิเคราะห�หาระบบประกันคุณภาพ
ภายในท่ีได�รับการยอมรับ 

 
 
     คณะใช�ระบบการประกันคุณภาพตามแนวทางการ
จัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4 
ข้ันตอนคือ PDCA 
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5. วิธีประเมิน 
5.1 การวางแผนและการประเมิน (ก3อน ระหว3าง และหลังการตรวจเยี่ยม) 

คณะมนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร! 
วันท่ี  28 - 29   กรกฎาคม   2557 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
09.00  น. � คณะกรรมการประเมินเดินทางถึงมหาวิทยาลัย 

 
 

09.00 - 09.30 น. � คณบดีกล3าวต�อนรับและแนะนําคณะผู�บริหาร 
� คณะกรรมการประเมินเพ่ือช้ีแจงกระบวนการและวัตถุประสงค�ของ
การประเมิน 
� คณะเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง 

 
 
ห�องประชุมคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

09.30 - 12.00 น. � คณะกรรมการประเมินตรวจสอบข�อมูล  เอกสารหลักฐาน      
และสมัภาษณ�ผู�รับผดิชอบงานประกันคุณภาพของแต3ละ 
องค�ประกอบและตัวบ3งช้ี           

 
 
          

12.00- 13.00 น. พัก (รับประทานอาหารกลางวัน)  
13.00 - 16.30 น. (ต3อ) 

� คณะกรรมการประเมินตรวจสอบข�อมูล  เอกสารหลักฐาน   
และสมัภาษณ�ผู�รับผดิชอบงานประกันคุณภาพของแต3ละ  
องค�ประกอบและตัวบ3งช้ี           

 
 
ห�องประชุมคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

16.30 - 17.00 น. � คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลประจําวัน 
 

 

หมายเหตุ : คณะต�องเตรียมการเพ่ือให�ผู�ประเมินสัมภาษณ�ผู�ท่ีเก่ียวข�อง ประกอบในภาคผนวก (รายละเอียดข�อมูล   
               ท่ีจัดเก็บเพ่ิมเติมในการตรวจเยี่ยม) ซ่ึงประกอบด�วย 
                - ผู�บริหารคณะ 
                - คณาจารย� 
                - นักศึกษา  

      - ผู�มีส3วนได�ส3วนเสีย 
 
5.2 วิธีการตรวจสอบและความน3าเชื่อถือของข�อมูล 

1.  การศึกษารายงานการประเมินตนเองและเอกสารประกอบ 
    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได�ศึกษาคู3มือประกันคุณภาพการศึกษารายงานการประเมินตนเอง

ของคู3มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตาม
คู3มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และ
เอกสารหลักฐานประกอบที่อ�างอิงตามรายการที่ระบุไว�ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

2.  การเก็บรวบรวมข�อมูลโดยการสัมภาษณ� 
     บุคลากร และนิสิตบางส3วนของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ประเด็นการสัมภาษณ� 
     1. ลักษณะงานตามพันธกิจ 
     2. การบริหารจัดการองค�กร 

          3. ความภาคภูมิใจในคณะฯ บรรยากาศทางการศึกษา กิจกรรมของนักศึกษา 
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6. ผลการประเมิน 
ตารางสรุปคะแนนเฉลี่ย (เฉพาะ สกอ.)  

ตัวบ;งช้ีท่ี คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 
องค�ประกอบท่ี 1 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค�ประกอบท่ี 2 3.49 การดําเนินงานระดับพอใช5 
องค�ประกอบท่ี 3 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค�ประกอบท่ี 4 4.47 การดําเนินงานระดับด ี
องค�ประกอบท่ี 5 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค�ประกอบท่ี 6 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค�ประกอบท่ี 7 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค�ประกอบท่ี 8 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค�ประกอบท่ี 9 4.00 การดําเนินงานระดับด ี

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบ;งช้ี 4.36 การดําเนินงานระดับด ี
 

6.1 ตารางท่ี ป.1  
ผลการประเมินรายตัวบ3งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ;งชี้คุณภาพ เปBาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปBาหมาย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม;
บรรลุ) 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑ! สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช;น เหตุผลของ

การประเมิน 
ท่ีต;างจากท่ีระบุ

ใน SAR) 
ตัวตั้ง ตัวหาร 

ผลลัพธ! 
(%หรือสัดส;วน) 

ตัวบ3งช้ีท่ี 1.1 8 ข�อ   8 / 5   

ตัวบ3งช้ีท่ี 2.1 5 ข�อ   2 x 2 ไม3ผ3านข�อ3 
ข�อ4 และ
ข�อ5 

ตัวบ3งช้ีท่ี 2.2 5 % 0.00 0.00 (ค3าร�อยละของอาจารย�ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก=
6.504 เม่ือเทียบค3าร�อยละของอาจารย�ประจําที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให�เป>นคะแนนเต็ม 5= ร�อย
ละ 30 ข้ึนไป ดังนั้นคะแนนที่ได�เท3ากับ 1.05) 

(ค3าการเพ่ิมข้ีนของร�อยละอาจารย�ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับป!ที่ผ3านมา=0.004 เม่ือ

เทียบค3าการเพ่ิมข้ีนของร�อยละของอาจารย�ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับป!ที่ผ3านมาที่

กําหนดให�เป>นคะแนนเต็ม 5 = ร�อยละ 6 ข้ึนไป ดังนั้น
คะแนนที่ได�เท3ากับ 0.003) 

 เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค3าคะแนน = 1.05 

/ 1.05   

ตัวบ3งช้ีท่ี 2.3 30% 0.00 0.00 (ค3าร�อยละของอาจารย�ประจําที่ดํารงตําแหน3งทาง
วิชาการ=22.047 เม่ือเทียบค3าร�อยละของอาจารย�
ประจําที่ดํารงตําแหน3งทางวิชาการที่กําหนดให�เป>น

คะแนนเต็ม 5= ร�อยละ 60 ข้ึนไป ดังนั้นคะแนนที่ได�
เท3ากับ 1.84) 

(ค3าการเพ่ิมของร�อยละอาจารย�ประจําที่ดํารงตําแหน3ง
ทางวิชาการเปรียบเทียบกับป!ที่ผ3านมา=-3.248 เม่ือ
เทียบค3าการเพ่ิมข้ึนของร�อยละอาจารย�ประจําที่ดํารง

ตําแหน3งทางวิชาการเปรียบเทียบกับป!ทีผ่3านมาที่
กําหนดให�เป>นคะแนนเต็ม 5 = ร�อยละ 12 ข้ึนไป ดังนั้น

คะแนนที่ได�เท3ากับ -1.353 คะแนนจึงถูกปรับค3า=0) 
 เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค3าคะแนน = 1.84 

x 1.84   

ตัวบ3งช้ีท่ี 2.4  5 ข�อ   7 / 5   
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ตัวบ;งชี้คุณภาพ เปBาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปBาหมาย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม;
บรรลุ) 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑ! สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช;น เหตุผลของ

การประเมิน 
ท่ีต;างจากท่ีระบุ

ใน SAR) 
ตัวตั้ง ตัวหาร 

ผลลัพธ! 
(%หรือสัดส;วน) 

ตัวบ3งช้ีท่ี 2.5 6 ข�อ   7 / 5   

ตัวบ3งช้ีท่ี 2.6 6 ข�อ   5 x 3 ไม3ผ3านข�อ2 

ตัวบ3งช้ีท่ี 2.7 5 ข�อ   5 / 5   

ตัวบ3งช้ีท่ี 2.8 5 ข�อ   5 / 5   

ตัวบ3งช้ีท่ี สมศ. ๑ ร�อยละ 70 0.00 0.00 (จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได�งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ=166/จํานวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสํารวจ =209) เท3ากับร�อยละ  79.43 เม่ือเทียบ

ร�อยละ 100 เท3ากับ 5 คะแนน ดังนั้น คะแนนจึงเท3ากับ 
3.971 

/ 3.97  

ตัวบ3งช้ีท่ี สมศ. ๒ 3.51   ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ�างที่มีต3อ
ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ 

TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)  = 3.970 

/ 3.97  

ตัวบ3งช้ีท่ี สมศ. ๓ ร�อยละ 10 0.00 0.00 (ผลรวมถ3วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ�หรือเผยแพร3ของ
ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเท3ากับ 10.25/
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

เท3ากับ 15) = ร�อยละ68.333 เม่ือเทียบค3าร�อยละ 25 
เท3ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเท3ากับ 5.000 

/ 5  

ตัวบ3งช้ีท่ี สมศ. 
๑๔ 

3.50 0.00 0.00 (ผลรวมถ3วงน้ําหนักของอาจารย�ประจําเท3ากับ 
145.000/จํานวนอาจารย�ประจําทั้งหมดเท3ากับ 63.500 
) เท3ากับ 2.283 เม่ือเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย�เป>น 6 

เท3ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเท3ากับ 1.903 

x 1.90  

ตัวบ3งช้ีท่ี 3.1 7 ข�อ   7 / 5   

ตัวบ3งช้ีท่ี 3.2 6 ข�อ   6 / 5   

ตัวบ3งช้ีท่ี 4.1 6 ข�อ   7 / 4   

ตัวบ3งช้ีท่ี 4.2 4 ข�อ   5 / 5   

ตัวบ3งช้ีท่ี 4.3 20,000 
บาท 

0.00 0.00 (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร�างสรรค�จากภายใน
และภายนอกสถาบัน = 1,352,500.00/จํานวนอาจารย�
ประจําและนักวิจัยประจํา=61.50)=21,991.87 บาท
เม่ือเทียบค3าคะแนนเต็ม 5 = 25,000.00 บาท ดังนั้น

คะแนนที่ได�เท3ากับ 4.398) 

/ 4.40   

ตัวบ3งช้ีท่ี สมศ. ๕ 10% 0.00 0.00 (ผลรวมถ3วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ที่
ตีพิมพ�หรือเผยแพร3เท3ากับ3.125/จํานวนอาจารย�และ
นักวิจัยประจําทั้งหมดเท3ากับ63.500) = ร�อยละ4.921 

เม่ือเทียบค3าร�อยละ 10 เท3ากับ 5 คะแนน  ดังนั้น
คะแนนเท3ากับ 2.461 

x 2.46  

ตัวบ3งช้ีท่ี สมศ. ๖ 5 % 0.00 0.00 (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ที่
นําไปใช�ประโยชน�=9.000/จํานวนอาจารย�ประจําและ
นักวิจัยประจํา คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
=63.500)= ร�อยละ 14.173 เม่ือเทียบค3าร�อยละ 20 

เท3ากับ 5 คะแนน  จึงมีค3าเท3ากับ 3.543 

/ 3.54  

ตัวบ3งช้ีท่ี สมศ. ๗ 3 % 0.00 0.00 (ผลรวมถ3วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได�รับรอง
คุณภาพ = 3.000/จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัย
ประจําทั้งหมด = 63.500)= ร�อยละ 4.724  เม่ือเทียบ
ค3าร�อยละ 10 เท3ากับ  5 คะแนน จึงมีค3าเท3ากับ 2.362 

/ 2.36 
 

 

 

ตัวบ3งช้ีท่ี 5.1 5 ข�อ   5 / 5   

ตัวบ3งช้ีท่ี 5.2 5 ข�อ   5 / 5   
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ตัวบ;งชี้คุณภาพ เปBาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปBาหมาย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม;
บรรลุ) 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑ! สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช;น เหตุผลของ

การประเมิน 
ท่ีต;างจากท่ีระบุ

ใน SAR) 
ตัวตั้ง ตัวหาร 

ผลลัพธ! 
(%หรือสัดส;วน) 

ตัวบ3งช้ีท่ี สมศ. ๘ ร�อยละ 30 0.00 0.00 (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการ ที่นํามาใช�ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย=10.000/จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทาง

วิชาการทั้งหมด =17.000)=มีค3าเท3ากับ ร�อยละ 
58.824 เม่ือเทียบค3าร�อยละ 30 เท3ากับ 5 คะแนน  จึง

มีค3าเท3ากับ 5.000 

/ 5  

ตัวบ3งช้ีท่ี สมศ. ๙ 4 ข�อ   5 / 5  

ตัวบ3งช้ีท่ี 6.1 6 ข�อ   5 x 5 ข�อ6 ไม3ผ3าน
ตามเกณฑ� 

ตัวบ3งช้ีท่ี สมศ. 
๑๐ 

5 ข�อ   5 / 5  

ตัวบ3งช้ีท่ี สมศ. 
๑๑ 

5 ข�อ   5 / 5  

ตัวบ3งช้ีท่ี 7.1 7 ข�อ   7 / 5   

ตัวบ3งช้ีท่ี 7.2 5 ข�อ   5 / 5   

ตัวบ3งช้ีท่ี 7.3 4 ข�อ   5 / 5   

ตัวบ3งช้ีท่ี 7.4 6 ข�อ   6 / 5   

ตัวบ3งช้ีท่ี สมศ. 
๑๓ 

3.51   4.650 / 4.65  

ตัวบ3งช้ีท่ี 8.1 7 ข�อ   7 / 5   

ตัวบ3งช้ีท่ี 9.1 8 ข�อ   8 / 4   

ตัวบ3งช้ีท่ี สมศ. 
๑๕ 

3.51   (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยต5นสังกัด=4.360/

จํานวนป� =1ป�)=4.360 

/ 4.36  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ3งช้ีของ
ทุกองค�ประกอบ 

    4.23  

 
องค!ประกอบตามอัตลักษณ! และองค!ประกอบสํานกังาน ก.พ.ร.  

ตัวบ;งชี้คุณภาพ เปBาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปBาหมาย 
(/ = บรรลุ , 
x = ไม;บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ! สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช;น เหตุผลของ

การประเมิน 
ที่ต;างจากที่ระบุใน 

SAR) 

ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ! 
(%หรือ
สัดส;วน) 

ตัวบ3งช้ีท่ี สมศ. ๑๖.๑ 4 ข�อ   5 / 5  

ตัวบ3งช้ีท่ี สมศ. ๑๖.๒ 3.51   3.96 / 3.96  

ก.พ.ร. 4.1.3        

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ3งช้ีของทุก
องค�ประกอบ 

    4.35   
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6.2 รายงานตารางท่ี ป.2  
องค�ประกอบคุณภาพ 9 ด�านและตัวบ3งชี้ท่ีใช�ประเมินคุณภาพตามองค�ประกอบ (สกอ.+สมศ.) 

องค!ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต�องปรับปรุงเร3งด3วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช� 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค�ประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค�ประกอบท่ี 2 2.63 3.75 3.97 3.56 การดําเนินงานระดับดี 

องค�ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค�ประกอบท่ี 4 4.40 4.50 2.79 3.63 การดําเนินงานระดับดี 

องค�ประกอบท่ี 5 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค�ประกอบท่ี 6 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค�ประกอบท่ี 7 - 5.00 4.65 4.93 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค�ประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค�ประกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ;งชี้ 
ของทุกองค!ประกอบ 

3.07 4.61 4.07 4.23 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน
ระดับพอใช� 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน

ระดับดี 
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6.3 รายงานตารางท่ี ป.3  
มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ3งชี้ท่ีใช�ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน (สกอ.+สมศ.) 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต�องปรับปรุงเร3งด3วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช� 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 1  -  - 4.49 4.49 การดําเนินงานระดับด ี

มาตรฐานท่ี 2 ก  - 4.86 4.65 4.83 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 ข 3.07 4.33 4.38 4.07 การดําเนินงานระดับด ี

มาตรฐานท่ี 3 -  5.00 2.79 3.63 การดําเนินงานระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ;งชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

3.07 4.61 4.07 4.23 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน
ระดับพอใช� 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน

ระดับดี 

 

 
6.4 รายงานตารางท่ี ป.4  
มุมมองด�านบริหารจัดการท่ีสําคัญและตัวบ3งชี้ตามมุมมองด�านการบริหารจัดการ (สกอ.+สมศ.) 

มุมมองด5านการบริหาร
จัดการ 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต�องปรับปรุงเร3งด3วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช� 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1. ด�านนักศึกษาและผู�มี
ส3วนได�ส3วนเสีย 

 - 4.67 4.66 4.66 การดําเนินงานระดับดีมาก 

2. ด�านกระบวนการภายใน 5.00 4.44 4.88 4.59 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3. ด�านการเงิน 4.40 5.00 -  4.70 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4. ด�านบุคลากรการเรียนรู�
และนวัตกรรม 

1.45 5.00 2.57 2.89 การดําเนินงานระดับพอใช� 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ;งชี้ 
ของทุกมุมมอง 

3.07 4.61 4.07 4.23 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน
ระดับพอใช� 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน

ระดับดี 
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6.5 รายงานตารางท่ี ป.5  
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ3งชี้ท่ีใช�ประเมินคุณภาพมาตรฐาน (สกอ.+สมศ.) 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต�องปรับปรุงเร3งด3วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช� 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1. มาตรฐานด�านศักยภาพ
และความพร�อมในการจัด
การศึกษา  

     

(1) ด�านกายภาพ 5.00 -   - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

(2) ด�านวิชาการ 1.45 3.33 1.90 2.47 การดําเนินงานระดับพอใช� 

(3) ด�านการเงิน -  5.00 -  5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

(4) ด�านการบริหารจัดการ -  4.83 4.65 4.81 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ3งช้ีของ
มาตรฐานท่ี 1 

2.63 4.40 3.28 3.90 การดําเนินงานระดับด ี

2. มาตรฐานด�านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

          

(1) ด�านการผลติบัณฑิต -  5.00 4.49 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก 

(2) ด�านการวิจยั 4.40 4.50 2.79 3.63 การดําเนินงานระดับด ี

(3) ด�านการให�บริการทาง
วิชาการแก3สังคม 

-  5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

(4) ด�านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

-  5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ3งช้ีของ
มาตรฐานท่ี 2 

4.40 4.88 4.21 4.49 การดําเนินงานระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ;งชี้ของ 
ทุกมาตรฐาน 

3.07 4.61 4.07 4.23 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน
ระดับพอใช� 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน

ระดับดี 
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6.6 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค�ประกอบ

คุณภาพ 

องค!ประกอบท่ี 
จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ;อน / แนวทางแก5ไข 

1. ปรัชญา ปณิธาน  
วัตถุประสงค!  
และแผนดําเนินการ 

จุดแข็ง : 
     ใช�เทคนิคการวิเคราะห� SWOT แยกตามพันธกิจ ทําให�รู�ว3าพันธกิจแต3ละด�าน ควรเสริมด�วย
กิจกรรมใด เป>นการช3วยแก�ปJญหาได�ตรง 
แนวทางเสริม : 
     ควรใช�ยุทธวิธีเดียวกันน้ี(วิเคราะห� SWOT) แยกส3วนให�ครบตามพันธกิจหลักของคณะท้ัง 4 
ด�าน 

2. การผลิตบัณฑิต ตัวบ;งชี้ท่ี 2.1 
จุดแข็ง : 
     อาจารย�ประจําหลักสตูร/สาขาวิชามีครบท้ัง 9 สาขาวิชา 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
     การจัดทํา มคอ.3 ให�ครบถ�วนทุกประเด็นตาม Mapping ให�สอดคล�องกับผลการเรียนรู� 5 
ด�านกระบวนทวนสอบให�ชัดเจนทุกมิต ิ

ตัวบ;งชี้ท่ี 2.2 
จุดท่ีต5องพัฒนาเร;งด;วน 
   การส3งเสรมิและสนับสนุนให�อาจารย�ได�ศึกษาต3อระดับปริญญาเอกในช3วง 5 ป! ให�ได�สาขาวิชาละ 
1 คน 

ตัวบ;งชี้ท่ี 2.3 
จุดท่ีควรพัฒนา : 
   ส3งเสริมให�อาจารย�ในแต3ละสาขาวิชาฯ ได�เข�าสู3ตําแหน3งทางวิชาการเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ�ใหม3ท่ี
กําหนดในป!การศึกษา 2557 

ตัวบ;งชี้ท่ี 2.4 
จุดแข็ง : 
     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีโครงการและงบประมาณสนับสนุนเพ่ือพัฒนา
คณาจารย�ด�านการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานอย3างชัดเจน 
จุดท่ีควรพัฒนา : 
     ควรจําแนกแผนบริหารคณาจารย�และแผนพัฒนาคณาจารย�ออกจากกันให�ชัดเจน 

ตัวบ;งชี้ท่ี 2.6 
จุดแข็ง : 
     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีหลักสูตร/สาขาวิชาฯ ท่ีเน�นผู�เรยีนเป>นสาํคัญ 
จุดควรพัฒนา : 
     จัดทํา มคอ.3 ให�ครบทุกประเด็นและให�สอดรบักับดัชนีใช�วัดผลการเรยีนรู� 

ตัวบ;งชี้ท่ี 2.7 
จุดแข็ง : 
     ส3งเสริมให�นักศึกษาเข�าร3วมกิจกรรมต3าง ๆ ตามพันธกิจได�ชัดเจน 

ตัวบ;งชี้ท่ี 2.8 
จุดแข็ง : 
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     ทางคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เน�นให�สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา   
ต3าง ๆ ให�กับนักศึกษาอย3างชัดเจน 

องค!ประกอบท่ี 
จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ;อน / แนวทางแก5ไข 

 สมศ. ๑ 
     ในเกณฑ�การประเมินใหม3ในป!การศึกษา 2557 ได�กําหนดไว�ในการประเมินระดับหลักสูตร/
สาขาวิชา ตามตัวบ3งช้ีท่ี 1.11 ร�อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีท่ีได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป! 

สมศ. ๒ 
     โดยเกณฑ�ใหม3กําหนดไว�ในตัวบ3งช้ีท่ี 1.10 คุณภาพของผู�สําเร็จการศึกษา(ปริญญาตร-ีโท-เอก) 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห3งชาต ิ

สมศ. ๓ 
     โดยเกณฑ�ใหม3กําหนดไว�ในตัวบ3งช้ีท่ี 1.12 ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ี
ได�รับการตีพิมพ�เผยแพร3 ซ่ึงกําหนดเกณฑ�วัดผลใหม3 คือ 0.20, 0.40, 0.60, 0.80, และ 1.00 โดย
หารด�วย 40 เป>นต�น 

3. กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

ตัวบ;งชี้ท่ี 3.1 
จุดแข็ง : 
     คณะมรีะบบและกลไกการให�คําปรึกษาอย3างดี โดยกําหนดให�มช่ัีวโมง Home Room ในทุก
วันพุธท่ีสามของเดือน และมีกิจกรรมร3วมกับศิษย�เก3า 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
     คณะควรจัดให�มรีะบบรวบรวมข�อมูลการเข�าพบอาจารย�ท่ีปรึกษาของนักศึกษา แต3ละกลุ3มและ
ควรส3งเสริมกิจกรรมศิษย�เก3าให�มคีวามหลากหลายครอบคลุมทุกสาขาของศิษย�เก3า 

ตัวบ;งชี้ท่ี 3.2 
จุดแข็ง : 
     คณะมรีะบบและกลไกการส3งเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ช3วยสร�างความเข�าใจใน
การนําวงจรคุณภาพ PDCA ให�นักศึกษานําไปใช�ได�จริง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
     คณะควรสนับสนุนให�ทุกกิจกรรมนําวงจรคุณภาพ PDCA ไปใช�อย3างเป>นรูปธรรม  มีหลักฐาน
ชัดเจน 

4. การวิจัย ตัวบ;งชี้ท่ี 4.1 
จุดแข็ง : 
     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� สนับสนุนอาจารย�รุ3นใหม3ได�ทําวิจัยและมีระบบพ่ีเลี้ยงให�
ด�วย 
จุดควรพัฒนา : 
     ควรเน�นการวิจยัเพ่ือตอบสนองความต�องการของท�องถ่ินและสังคมให�ชัดเจนยิ่งข้ึน 

ตัวบ;งชี้ท่ี 4.2 
จุดแข็ง : 
     มีการทําวิจัยร3วมกับชุมชนและมีการเผยแพร3งานวิจัยออกสู3สาธารณชน 

สมศ. ๕ 
     ได�กําหนดเกณฑ�ใหม3รวมไว�ในตัวบ3งช้ีท่ี 1.4 ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําหลักสตูร/สาขา
วิชาฯ โดยกําหนดตัวหารเป>น 20 จากเดิม 10 
สมศ. ๖ 



 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป�การศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  
43 

          ได�กําหนดเกณฑ�ใหม3รวมไว�ในตัวบ3งช้ีท่ี 1.4 ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําหลักสูตร/
สาขาวิชาฯ โดยกําหนดตัวหารเป>น 20 จากเดิม 10 

องค!ประกอบท่ี 
จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ;อน / แนวทางแก5ไข 

 สมศ. ๗ 
          ได�กําหนดเกณฑ�ใหม3รวมไว�ในตัวบ3งช้ีท่ี 1.4 ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําหลักสูตร/
สาขาวิชาฯ โดยกําหนดตัวหารเป>น 20 จากเดิม 10 

5. การบริการทาง
วิชาการแก;สังคม 

ตัวบ;งชี้ท่ี 5.1 
จุดแข็ง : 
     คณะมีการกําหนดแนวทาง ข้ันตอน วิธีการในการบริการวิชาการแก3สังคม จนสามารถ
ก3อให�เกิดการบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัยและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมได�อย3างดี 
บรรลตุามเกณฑ�ท่ีกําหนด วัดความสําเร็จของบูรณาการท่ีตั้งไว� 
แนวทางเสริม : 
     ควรกําหนดให�มีการบูรณาการในทุกสาขาวิชา 

ตัวบ;งชี้ท่ี 5.2 
จุดแข็ง : 
     คณะมบุีคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถในการบริการวิชาการแก3ชุมชนแบบมีส3วนร3วม เพ่ือให�
เกิดประโยชน�ได�จริง สอดรับกับยทุธศาสตร�ท่ีกําหนดไว� 
แนวทางเสริม : 
     ควรขยายความร3วมมือกับหน3วยงานภายนอกในการให�บริการวิชาการแก3สังคมเพ่ิมข้ึน 

สมศ. ๘ 
จุดแข็ง : 
     คณะมโีครงการ/กิจกรรมท่ีนํามาพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยเพ่ิมข้ึนจากเดิม 

สมศ. ๙ 
จุดแข็ง : 
     คณะมีโครงการท่ีส3งผลต3อการเสริมสร�างความเข�มแข็งแก3 ชุมชน จนก3อให� เ กิดการ
เปลี่ยนแปลง/ต3อยอดจนนํามาสู3การพ่ึงพาตนเองของชุมชนได� 

6. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบ;งชี้ท่ี 6.1 
จุดแข็ง : 
     คณะมีนโยบายและกิจกรรม/โครงการด�านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนได� และมีผลงานเป>นท่ียอมรับระดับชาติ 
สมศ. ๑๐ 
จุดแข็ง : 
     คณะมีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการตามวงจรคุณภาพ(PDCA) ท่ีเกิดประโยชน�และได�รับการ
ยกย3องระดับชาติ 
สมศ. ๑๑ 
จุดแข็ง : 
     คณะมคีวามชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงภมูิทัศน� และการจัดกิจกรรมท่ี
เก่ียวข�องกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเป>นท่ีน3าพึงพอใจต3อบุคลากรและนักศึกษา 
แนวทางเสริม : 
     ควรสนับสนุนให�เกิดการเสริมสร�างวัฒนธรรมท่ีดีอย3างต3อเน่ือง และขยายวงให�กว�างข้ึน 

7. การบริหารและการ
จัดการ 

ตัวบ;งชี้ท่ี 7.1 
จุดแข็ง : 
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     คณะมีการบรหิารงานท่ีเน�นการมีส3วนร3วมจากทุกหน3วยงานในสงักัด โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
สูงสุดของการบริหารงาน และเน�นหลักธรรมาภิบาลครบท้ัง 10 ด�าน 

องค!ประกอบท่ี 
จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ;อน / แนวทางแก5ไข 

 แนวทางเสริม : 
     ควรมีการระดมความคิดเห็นทางด�านการบริหารงานประเด็นต3าง ๆ ของคณะ เพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนางานอย3างต3อเน่ือง 
ตัวบ;งชี้ท่ี 7.2 
จุดแข็ง : 
     มีการดําเนินการ เรื่องการจัดการความรู�ครบตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 
แนวทางเสริม : 
     1.ควรมีมาตรการให�อาจารย�เข�าร3วมกิจกรรมอย3างท่ัวถึงและครบถ�วน ให�ถือว3ากิจกรรมน้ีมี
ความสําคัญต3อการพัฒนางานสอนและงานวิจัย 
     2.การรวบรวมความรู�ตามประเด็นความรู�ท่ีกําหนด ควรมีความสมบูรณ�ในรูปเอกสารเย็บเล3ม
หรือจุลสาร พร�อมท่ีจะเผยแพร3ได� 
ตัวบ;งชี้ท่ี 7.4 
จุดแข็ง : 
     คณะให�ความสําคัญต3อเรื่องการจัดการความเสี่ยง มีแผนและคู3มือในการบริหารความเสี่ยงท่ี
ชัดเจน 
แนวทางเสริม : 
     1.ควรมีการประชาสมัพันธ�ให�บุคลากรทุกกลุ3มของคณะรับทราบท้ังแผนและคู3มือความเสี่ยง 
     2.มีการระดมสมองจากบุคลากรของคณะทุกกลุ3ม เพ่ือจะให�ได�หัวข�อความเสี่ยง ลักษณะของ
ความเสี่ยงในการดําเนินงานข้ันต3อไป 

8. การเงินและ
งบประมาณ 

ตัวบ;งชี้ท่ี 8.1 
จุดแข็ง : 
     มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีมีความครบถ�วนตามพันธกิจหลักของคณะ 
แนวทางเสริม : 
     แผนกลยุทธทางการเงิน ควรระบุให�จุดเน�นของคณะให�ชัดเจน เพ่ือจะได�ทุ3มงบประมาณ
สนับสนุนเรื่องน้ัน ๆ ให�บรรลุ และใช�เป>นจุดเด3นของคณะได� 

9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ;งชี้ท่ี 9.1 
จุดควรพัฒนา : 
     การประกันคุณภาพการศึกษา ยังไม3สามารถบูรณาการให�เป>นงานประจําได� เน่ืองจากบุคลากร
ยังมีทัศนคติว3าเป>นการเพ่ิมงาน 
แนวทางแก5ไข : 
     ควรกระตุ�นและส3งเสริมให�บุคลากรของคณะฯ นําการประกันคุณภาพการศึกษามาพัฒนากับ
งานตามพันธกิจของคณะแต3ละด�านให�ครบตามระบบวงจรคุณภาพ “PDCA” 

97. องค!ประกอบ
ตามอัตลักษณ! 

สมศ. ๑๖.๑ 
จุดแข็ง : 
     มีศิษย�เก3าของคณะหลายคนประสพความสําเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะศิษย�เก3าเหล3าน้ัน 
มีคุณสมบัตติามอัตลักษณ�คณะฯ อันเป>นส3วนสําคัญอีกส3วนหน่ึง 
แนวทางเสริม : 
     ควรเปRดโอกาสให�บัณฑิตท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตตามอัตลักษณ�ของคณะ เข�ามามสี3วนร3วม
ในกิจกรรมของคณะเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสร�างความผูกพันธ�และความภาคภูมิใจในการเป>นส3วนหน่ึง
ของคณะ ท้ังยังเป>นตัวอย3างหรือแนวทางท่ีดีแก3นักศึกษาปJจจุบัน 
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6.7 ข�อสรุปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
      - 

 
6.8 ข�อสรุปตามมุมมองด�านการบริหารจัดการ 

               การสัมภาษณ�ผู�ท่ีมีส3วนเก่ียวข�อง 
ผู5บริหาร 

1. การบริหารงานในคณะ เน�นความร3วมมือ ความสามัคคี ให�คณาจารย�ในคณะเข�ามามีส3วนร3วมกับ
กิจกรรมท่ีคณะจัดด�วยความเต็มใจ 

2. การบริหารงานตามพันธกิจท้ัง 4 ด�าน ผู�บริหารใช�หลักความเสมอภาคในการพัฒนางานท้ัง 4 ด�าน ท่ี
เท3าเทียมกัน ส3วนผลท่ีได�รับมีแตกต3างกัน ข้ึนกับบุคลากรท่ีปฏิบัติตามพันธกิจนั้น ๆ 

3. ปJญหาด�านประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีอยู3บ�าง ก็คือเรื่องการสื่อสารสู3สาขาวิชาบางสาขาเท3านั้น 
4. ภาระงานสอนของอาจารย�อยู3ในเกณฑ�สูง ทําให�อาจารย�ไม3สามารถสร�างงานในพันธกิจอ่ืน ๆ ได� หรือถ�า

ทําได�ก็ไม3เต็มท่ี 
5. การโอนเงินงบประมาณลงสู3คณะค3อนข�างช�า โดยเฉพาะงบบริการวิชาการแก3ชุมชน เป>นปJญหาในการ

ดําเนินงานของคณะไม3เป>นไปตามกําหนดการท่ีตั้งไว� 
 
ศิษย!ปGจจุบัน 
     ความคิดเห็นท่ีมีต;อมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา 

- เป>นสถาบันการเรียนใกล�บ�าน ค3าเทอมไม3แพง ประหยัดค3าใช�จ3าย 
- ความสัมพันธ�ระหว3างนักศึกษา เป>นแบบพ่ีน�อง มีการช3วยเหลือกันระหว3างสาขาวิชา 
- อาจารย�ท่ีปรึกษาให�ความดูแลช3วยเหลือ มีการประชุมนัดพบพูดคุยกันตลอด ท้ังโดยทางตรงและทางอ�อม 

เช3น ทางFacebook และ Line 
    ข5อเสนอแนะ 

- สถานท่ีทํากิจกรรม อยากให�มีพ้ืนท่ีทํากิจกรรมสําหรับนักศึกษา ห�องว3างรวมตัวกันเพ่ือพบปะทํากิจกรรม 
- งบประมาณ อยากให�มีงบประมาณในการจัดกิจกรรมต3างๆ สําหรับนักศึกษา 
- การเรียนการสอน อยากให�มีการสอดแทรกเก่ียวกับทางวัฒนธรรมเพ่ิมมากข้ึน 

 
ศิษย!เก;า และ ผู5ใช5บัณฑิต 
     ความคิดเห็นท่ีมีต;อมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา 

- มีการติดต3อกับอาจารย� เข�ามาช3วยเวลามีงานหรือกิจกรรม 
- มีการติดต3อสัมพันธ�กันระหว3างศิษย�เก3ากับศิษย�ปJจจุบัน ช3วยเหลือดูแลกันอยู3เสมอ 
- ชมเชยคณะท่ีมีการปรับปรุงไปในทางท่ีดีข้ึนมากทางด�านกายภาพ จัดเตรียมสถานท่ีเหมาะสมแก3จํานวน

นักศึกษามากข้ึน มีอาจารย�เพ่ิมมากข้ึน 
    ข5อเสนอแนะ 

เรื่องของหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- เน�นให�มีการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปใช�ได�จริง ปฏิบัติได�จริง 
- เน�นคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ ความรับผิดชอบ 
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- การปรับตัวเข�ากับสังคมและวัฒนธรรมขององค�กร การปฏิสัมพันธ� 
- ประสบการณ�ชีวิต 
- เน�นความรู�ทางด�านภาษาต3างประเทศ 

เรื่องการให5บริการทางวิชาการ 
- จัดวิทยากรให�ความรู�แก3ศิษย�เก3า 
- เชิญศิษย�เก3ามาให�ความรู�แก3ศิษย�ปJจจุบัน 

สถานท่ีทํากิจกรรม มีมุมชมรมศิษย�เก3า จะได�มีพ้ืนท่ีรวมตัวกันของศิษย�เก3า เพ่ือพบปะกับศิษย�ปJจจุบัน  
พูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความรู� ให�คําแนะนําช3วยเหลือกันได� 

การติดต;อประสานสัมพันธ!  
- ให�ความสําคัญ ยกย3องให�เกียรติ ติดต3อประสานสัมพันธ�ตลอด จะได�มีปฏิสัมพันธ�ท่ีดี 
- ส3งข�อมูลจากคณะไปยังศิษย�เก3าโดยตรง 

 
ผู5แทนชุมชน 
     ข5อเสนอแนะ 

- อยากให�คณะเป>น “เป>นโรงเรียนในชุมชนให�กับชาวบ�าน” สร�างสื่อความรู� ข�อมูล เอกสารทางวิชาการ  
สร�างแหล3งเรียนรู� ช3วยกระตุ�นให�ชุมชนเกิดการเรียนรู� และเป>นท่ีปรึกษาให�คําแนะนําต3อชุมชนในเชิงวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


