
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

ประจําปการศึกษา 2557 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

 

 

 

 

 

วันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2558 
 

 

 

 

 



 

 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2557 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 

 

 วันที ่12 - 13 ตุลาคม 2558 

 

 

 

 

 

                                                     ประธาน 

   (รองศาสตราจารย ดร.อภินันท  จันตะนี) 

 

 

 

 

 

       กรรมการ 

            (อาจารย ดร.วรุตม  ทวีศร)ี 

 

 

 

 

 

        กรรมการและเลขานุการ 

          (ผูชวยศาสตราจารยฉวี  สิงหาด) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

จากการตรวจประเมินการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามองคประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนําเสนอจุดเดน แนวทางสงเสริม
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางแกไข โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับผลการตรวจประเมินดังนี้   

1. ผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ ในภาพรวมอยูใน
ระดับดี ผลการประเมินคือ 3.56 โดยจําแนกเปน  

  1.1 องคประกอบที่ 1 ดานผลิตบัณฑิต จํานวน 6 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 2.40 อยูในระดับตอง
ปรับปรุง 

  1.2 องคประกอบท่ี 2 ดานการวิจัย จํานวน 3 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 3.95 อยูในระดับด ี
  1.3 องคประกอบท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 อยูในระดับดี

มาก 
  1.4 องคประกอบที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 

5.00 อยูในระดับด ี
  1.5 องคประกอบที่ 5 ดานการบริหารจัดการ จํานวน 2 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 5.00 อยูในระดับดี

มาก  
 

2. รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.1 รองศาสตราจารย ดร.อภินันท  จันตะนี  ประธาน กรรมการ 

2.2 อาจารย ดร.วรุตม  ทวีศร ี   กรรมการ 

2.3 ผูชวยศาสตราจารยฉวี  สงิหาด   กรรมการและเลขานุการ 

2.4 น.ส.ชมพูนุท  สอนสา    ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 

 

3. บทนํา 

3.1 สรุปขอมูลพื้นฐานของคณะ 

ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 ที่ตั้ง    : 41 หมูที่ 5 ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 
 ประวัติความเปนมา 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2519 ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 โดยใชชื่อวา “คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”  หัวหนา
หนวยงานเรียกวา “หัวหนาคณะ” ตอมามีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 คณะวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเปลี่ยนการเรียกชื่อหัวหนาหนวยงาน จากหัวหนาคณะเปน “คณบดี” โดย
จัดแบงหนวยงานในคณะเปนภาควิชารวม 11 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ  



 

 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  
ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตรและภาควิชาประวัติศาสตร 
 ในปการศึกษา 2541 สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีไดประกาศเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน วิชาการของคณะ
จากภาควิชาเปนโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงดําเนินการปรับเปลี่ยนการบริหารงาน
วิชาการจากภาควิชาเปนโปรแกรมวิชารวมทั้งสิ้น 11 โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน  
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
(ค.บ.) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) โปรแกรมวิชาดนตรี (ศศ.บ.) 
โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกตศิลป  โปรแกรมวิชาศิลปกรรมและโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา (ค.บ.)   
 ป พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศการแบงสวนราชการของสถาบันราชภัฏรําไพพรรณี 
กําหนดใหมี 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในแตละคณะใหมีหนวยงานเพียงหนวยงานเดียว 
คือ สํานักงานเลขานุการคณะ มีผลใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ดําเนินการบริหารงานวิชาการแบบ
โปรแกรมวิชาตอไป 
 ในป พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีไดเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ตาม
ประกาศในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
 ป  พ . ศ .  2 5 48  คณะมนุ ษยศ าสต ร แล ะสั ง คมศาสต ร  เ ป นคณะหนึ่ ง ใ น จํ า น วน  6  คณะ                        
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรํ า ไพพรรณี  (คณะครุศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ                     
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและ
สั งคมศาสตร )  ได เป ดสอนหลักสู ตรศิลปศาสตร  ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี  ทั้ งภาคปกติและ                     
ภาค กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคพิเศษ (ศศ.ม.) ขณะเดียวกันก็ไดเปดสอนหลักสูตรใหม คือ 
หลักสูตรนิติศาสตรเปนรุนแรกใหกับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.  ตามลําดับในปเดียวกัน ทั้งนี้มีการ
ปรับเปลี่ยนคําวา “โปรแกรมวิชา” เปน “หลักสูตรวิชา” และ “หัวหนาโปรแกรมวิชา” เปน “ประธานสาขาวิชา”    

ป  พ.ศ.  2550 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดแบงสวนราชการในสํานักงานคณบดี                      
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ(ีฉบับแกไข) พ.ศ. 2550 ออกเปน 5 สวนงาน ไดแก            งาน
บริหารงานทั่วไป งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และศูนยภาษา โดยใหบริการ
ดานตาง ๆ แกชุมชนนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ขณะเดียวกันคณะไดปรับเปลี่ยนแนวทางในการ
พัฒนาคณะไปพรอม ๆ กัน โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบทในสังคมเพื่อดําเนิน
ภารกิจตามบทบาทที่กําหนดไวใหบรรลุเปาหมายตอไป โดยในป พ.ศ. 2554 ไดเพิ่มหนวยงานศูนยอาเซียนศึกษา 
และศูนยวิจัยทางดานสังคมศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

ป พ.ศ. 2554 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเปดหลักสูตรใหม คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  

ป พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเปดหลักสูตรใหม คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร 
 
 
 
 
 
 



 

 

ปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย วัตถุประสงค 
ปรัชญา 

คุณธรรมนําทาง  เสริมสรางปญญา  พัฒนาทองถิ่น 
 
วิสัยทัศน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะชั้นนําของภาคตะวันออกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยบน
พื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นและความเปลี่ยนแปลงของวิถีโลก 
 
พันธกิจ 

1. (ผลิตบัณฑิต) ผลิตบัณฑิตที่เพียบพรอมดวยคุณธรรม ปญญาและเปนพลังในการพัฒนาทองถิ่น 
2. (วิจัย) วิจัยเพื่อสรางองคความรูและเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น 
3. (บริการวิชการ) ใหบริการวิชาการแกทองถิ่นและสืบสานแนวพระราชดําริ 
4. (ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นภาคตะวันออกและบูรณา

การสูประชาคมอาเซียน 
 
วัตถุประสงค 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท้ังคุณธรรมและความรูเพื่อพัฒนาตนเองและทองถิ่น 
2. สงเสริม  สนับสนุนการวิจัย  และการบริการทางวิชาการแกทองถิ่น 
3. สงเสริม  อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  และพัฒนาสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยที่มีความเขมแข็ง ยั่งยืนและสามารถประกอบอาชีพไดอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. การเพ่ิมประสทิธิภาพบุคลากรทางวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงโดยเฉพาะวิชาชีพครู 
3. การวิจัยพัฒนาเพื่อการพัฒนาดานวิชาการและพัฒนาทองถิ่น 
4. ใหบริการวิชาการแกสังคมและสืบสานแนวพระราชดําริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นพรอมทั้งบูรณาการสูสากล 
6. พัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารที่ด ี

 
นโยบายคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1.  นโยบายดานการจัดการศึกษา 
1.1 คุณภาพบัณฑิต/เนนประสิทธิภาพ คุณภาพการเรียนการสอน เนนการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค

สนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 
1.2 เรงรัดการผลิตบัณฑิตใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
1.3 พัฒนาคุณวุฒิของคณาจารยใหเขาเกณฑมาตรฐานและคุณภาพของ สกอ. 
1.4 สนับสนุนการเปดหลักสูตรใหมและรักษามาตรฐานหลักสูตรเดิม 
1.5 เรงรัดการผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะทางดานภาษาตางประเทศ 
1.6 เพิ่มจํานวนบัณฑิตทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1.7 ลดจํานวนนักศกึษาที่ออกระหวางเรียน 



 

 

1.8 เพิ่มศักยภาพบัณฑิตใหมีความสามารถในการเรียนรูและสามารถประกอบอาชีพอิสระและสนอง
กับความตองการของตลาดแรงงานในภูมิภาคตะวันออก 

1.9 สงเสริมใหหลักสูตร/สาขาวิชา เชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นและการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

2.  นโยบายทางดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 สงเสริมความรวมมือในการผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกับคณะครุศาสตร 
2.2 จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาที่คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรรับผิดชอบ 
2.3 ใหคําปรึกษาแกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสงเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
 

3.  นโยบายทางดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3.1 สรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาใหแกนักศึกษาและคณาจารย 

 3.2 สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู 
 3.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู 
 3.4 เนนความเขมแข็งทางการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานสากลเทียบไดกับมาตรฐานของ สกอ. 
 3.5 สงเสริมและพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและ  

สังคมศาสตรเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 3.6 จัดใหบุคลากรทุกระดับของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีสวนรวมและบูรณาการการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเขากับการปฏิบัติงาน 
 3.7 พัฒนาหองเรียน วัสดุอุปกรณ ใหสนับสนุนและเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา 

 
 

4. นโยบายดานการบริการวิชาการสูทองถิ่นและสังคม 
 4.1 สงเสริมใหมีโครงการบริการวิชาการแกทองถิ่นและชุมชน สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 
 4.2 สนับสนุนใหหลักสูตรทุกหลักสูตรจัดการบริการทางวิชาการที่หลากหลาย 
 4.3 สนับสนุนงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกบริการวิชาการแกทองถิ่นและชุมชน 
 4.4 นําผลของการศึกษาวิจัยไปฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 4.5 สงเสริมอาจารยสนับสนุนใหชุมชนและทองถิ่นนําภูมิปญญาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ   ชุมชน

ทองถิ่น 
 4.6 สนับสนุนใหมีงาน/โครงการสนับสนุนโครงการพระราชดําริ 
 4.7 จัดศูนยบริการทางวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น 
 

 5. นโยบายดานงานวิจัยและงานริเริ่มสรางสรรค 
 5.1 สงเสริมความรวมมือดานงานวิจัยและงานริเริ่มสรางสรรคกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ 
 5.2 สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัย 
 5.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยใหกับคณาจารยและบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร 



 

 

 5.4 เผยแพรขาวสารงานวิจัย การขอทุน แหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยใหคณาจารยและ 
บุคลากรไดรับทราบอยางทั่วถึง 

 5.5 สงเสริมใหอาจารยนํางานวิจัยไปใชในการพฒันาการเรียนการสอนและการพัฒนาทองถิ่น 
 5.6 สนับสนุนใหคณาจารยไดมีโอกาสเผยแพรงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 5.7 สนับสนุนการจดสิทธิบัตรงานวิจัยหรือนวัตกรรม 
 5.8 สรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยของคณะที่มีผลงานวิจัย และงานสรางสรรคดีเดน 
 

 6. นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 6.1 สงเสริมนักศึกษาและบุคลากรของคณะเขารวมกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ

หนวยงานภายในและภายนอกคณะ 
 6.2 สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
 6.3 สงเสริมใหทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม 
 6.4 สนับสนุนใหมีการสรางเครือขายทางศิลปวัฒนธรรมตลอดจนเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรม

ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 6.5 สนับสนุนงบประมาณ เพื่อการดําเนินการดานศิลปวัฒนธรรม 
 6.6 สงเสริมใหมีการสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม 
 

  7. นโยบายทางดานการบริหารจัดการ 
7.1 จัดระบบการบริหารองคกร โดยใชหลักธรรมาภิบาลและหลักการกระจายอํานาจ การใหเกียรติ

ซึ่งกันและกัน 
7.2 พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร ถายทอดคานิยมไปสูแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองไปในทิศทาง

เดียวกัน 
7.3 สนับสนุนใหองคกรมีการพัฒนาองคกรสามารถแขงขันกับหนวยงานอื่นได 
7.4 มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบเสนอความคิดเห็นในรูปคณะกรรมการ 
7.5 บริหารงานอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปรงใสตรวจสอบไดทุกองคกร 
7.6 สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนวัฒนธรรมของความเปนธรรม 
7.7 สนับสนุนใหมีการพัฒนาคณะสูองคการเรียนรู 
7.8 สนับสนุนใหบุคลากรของคณะเขารวมประชุม อบรม หรือเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเพิ่ม

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
7.9 จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่คณะจะเกิดความเสียหาย 
7.10 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย 
7.11 สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมในการติดตามตรวจสอบการ

ทํางานของคณะ 
 

8. นโยบายทางดานการเงิน และงบประมาณ 
8.1 สนับสนุนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหลักสูตร/สาขาวิชา/คณะและมหาวิทยาลัยเพื่อ

ประหยัดงบประมาณ 
8.2 บริหารงบประมาณดวยความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 



 

 

8.3 จัดระบบการตรวจสอบ ประเมินผลโครงการ/งบประมาณในแตละโครงการตลอดจนความคุมคา
ตามตนทุนการผลิต 

 
9.  นโยบายดานความรวมมือกับหนวยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 

9.1 กําหนดนโยบายความรวมมือทางวิชาการ MOU ระหวางสถาบันการศึกษาภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งสถาบันการศึกษาภายในประเทศและตางประเทศ 

9.2 สนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานในระดับจังหวัดและระดับชาต ิ
9.3 นําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหมีมาตรฐานสูสากลและมีเครือขายความรวมมือกับ

สถาบันอื่น ๆ  
 

10. นโยบายทางดานการพัฒนานักศึกษา 
 10.1 สงเสริมความมีระเบียบวินัยและมีบุคลกิภาพท่ีเหมาะสม 
 10.2 สนับสนุนองคกรของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหเขมแข็งและเปนผูนําใน

สังคมได 
 10.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 10.4 สนับสนุนใหนักศึกษา ไดมีโอกาสสรางเครือขายระหวางสถาบัน องคกร เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน

ใหกวางไกล 
 10.5 สงเสริมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษาของคณะ 
 10.6 สงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 10.7 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท เชน กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือ

การสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน รักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม   
 10.8 สนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสประกวด แขงขัน เพื่อรับรางวัลระดับทองถิ่นและ

ระดับประเทศ 
 10.9 สงเสริมระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษา ใหมีการพัฒนาการในทางที่เหมาะสมและ

ประสบความสําเร็จในการศึกษา 
       10.10 บริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูและสังคมอุดม

ปญญา 
 10.11 สนับสนุนใหจัดทําแผนพัฒนาคณะเพื่อพัฒนานักศึกษาตามแผนนโยบาย 3 ดี 
 

11. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
11.1 จัดใหมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพทั้งในระดับคณะ

และสาขาวิชา 
11.2 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการ

ดําเนินงานของคณะและสาขาวิชา อันจะนําไปสูการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควร
ปรับปรุงของคณะและสาขาวิชาอยางตอเนื่อง 

11.3 สนับสนุนใหมีกิจกรรมสรางความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรของ
คณะ 

11.4 สงเสริมใหมีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในโดยถือเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 



 

 

11.5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาและ
ใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา 

11.6 สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหสามารถวิเคราะห
ขอมูล  เพื่อวางแผนและประกอบการตัดสินใจ 

11.7 พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานภายในและ
ภายนอกคณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณบดี 

คณะกรรมการประจําคณะ 
 

หัวหนาสํานักงานคณบดี ประธานสาขาวิชา รองคณบดี ผูชวยคณบด ี หัวหนาศูนยภาษา 

- สาขาวชิาดนตร ี

- สาขาวชิาภาษาจีน 

- สาขาวชิาภาษาไทย 

- สาขาวชิาศิลปกรรม 

- สาขาวชิาการพัฒนาชุมชน 

- สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ 

- สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร 

- สาขาวชิารัฐศาสตร 

- สาขาวชิาการปกครองทองถิ่น 

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

- ฝายธุรการ 

- ฝายการเงินและพัสด ุ

- ฝายบริการการศึกษา 

- ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

- ฝายวิจัย 

- ฝายประกันคุณภาพ 

- ฝายกิจการนักศึกษา 

- ฝายบริการวิชาการและ

ชุมชนสัมพนัธ 

- ฝายวิชาการและวิจัย 

- ฝายวางแผนและประกนั

คุณภาพ 

- ฝายกิจการนักศึกษา 



หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
ในปการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเปดหลักสูตรจํานวน 9 หลักสูตร   

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
7.   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
8.   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม 
9.   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐศาสตร 
 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปที่ปรับปรุง

ลาสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. ลง
นามรับทราบ

หลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองทองถิน่ 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

2554 
(ใหม) 

4 เมษายน 
2554 

10 มกราคม 
2555 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2555 8 มีนาคม 2555 10 มกราคม 
2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2555 11 พฤศจิกายน 
2554 

13 ธันวาคม 
2556 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2555 25 กรกฎาคม 
2555 

29 มีนาคม 
2556 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรี 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2555 11 พฤศจิกายน 
2554 

20 สิงหาคม 
2555 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2555 10 กุมภาพันธ 
2555 

7 กรกฎาคม 
2558 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

2555  30 ตุลาคม 
2556 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม 

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

2555   

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร 

รัฐศาสตรบัณฑิต 2555 
(ใหม) 

11 พฤศจิกายน 
2554 

13 กรกฎาคม 
2555 

 
 
 
 
 
 



 

 

จํานวนนักศึกษา 
ในปการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี

นักศึกษารวมทั้งสิ้น 2,244 คน ประกอบดวยนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี จํานวน 1,836 คน นักศึกษาภาค 
กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี จํานวน 408 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 25 คน จําแนกไดดังนี้ 
ภาคปกติ 

หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา 

รวม 
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 

ภาษาไทย 34 43 33 21 131 
ดนตรี 15 14 10 12 51 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 87 57 68 47 259 
ภาษาจีน 45 31 12 16 104 
การพัฒนาชุมชน 104 82 73 59 318 
ศิลปกรรม 26 20 16 11 73 
รัฐประศาสนศาสตร 186 120 152 137 595 
รัฐศาสตร 184 86 35 0 305 

รวม 1836 
 
ภาคพิเศษ 

หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา 

รวม 
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 

การพัฒนาชุมชน 28 21 30 4 83 
รัฐประศาสนศาสตร 75 69 84 8 236 
รัฐศาสตร 28 21 15 0 64 
รัฐประศาสนศาสตร (ป.โท) 24 0 1 0 25 

รวม 408 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จํานวนอาจารยและบุคลากร  
จํานวนอาจารย 

จํานวนอาจารยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีทั้งหมด 66.5 คน แบงเปน ขาราชการ 14 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 52.5 คน โดยนับตามระยะเวลาการทํางาน 

หลักสูตร 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม 
อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

3.5 - - - 8.5 4 - - - - - - 16 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

- - - - 7.5 - - - 1 - - - 8.5 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

- - - - 4 1 1 - - - - - 6 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตร ี

- - - - 3 2 - - - - - - 5 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

2 - - - 4.5 - - - - - - - 6.5 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

- - - - 5 1 - - - - - - 6 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปกรรม 

- - - - 4 1 - - - - - - 5 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร 

- - - - 4.5 - - - 1 - - - 5.5 

อาจารยสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป
ไมสังกัดหลักสูตรใด 

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

รวม 5.5 - - - 45 10 1 - 4 - 1 - 66.5 

รวมทั้งหมด 5.5 56 5 66.5 

 
จํานวนบุคลากร 

เจาหนาที่คณะมีทั้งหมด 7 คน  
คณะ ต่ํากวา ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 7 - - 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที ่
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 2557  จํานวนเงิน

ทั้งสิ้น 4,153,300 บาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 3,044,400 บาท งบรายได จํานวน 1,108,900 บาท   

สรุปโครงการ ประจําปงบประมาณ 2557 
งบประมาณแผนดิน          
ไดรับการจัดสรร        3,044,400   บาท  

ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1 สรางสื่อพัฒนาการสอน สรางสื่อพัฒนาการสอน 10,000 

คณะมนุษยฯ 

2 สนับสนนุการทําผลงานวิจัย 1. สนับสนุนทนุวิจัย 180,000 

2. สังเคราะหงานวิจัย 20,000 

3 ทบทวนแผนพฒันาคณะ
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนพัฒนาคณะมนุษยฯ 

30,000 

4 บริหารจัดการสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 32,000 รัฐประศาสน
ศาสตร 

5 บริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ จัดหาทรัพยากรทางการบริหารงาน
ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

30,000 
รัฐศาสตร 

6 บริหารจัดการสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ทบทวนแผนและพฒันาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

20,000 

ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

7 บริหารจัดการหลักสูตร คบ. 
ภาษาอังกฤษ (รวมผลิต) 

1. จัดหาวัสดุอุปกรณ 8,000 

2. อบรมใหความรุในการใช
ภาษาอังกฤษในหองเรียน 

10,000 

8 บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาจนี พัฒนาระบบการบริหารสาขาวชิา
ภาษาจนี 

30,000 
ภาษาจนี 

9 บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาไทย จัดซื้อวัสด ุ 32,000 

ภาษาไทย 10 บริหารจัดการหลักสูตร คบ. 
ภาษาไทย (รวมผลิต) 

จัดซื้อวัสด ุ 20,000 

11 บริหารจัดการสาขาวิชาดนตร ี 1. ประชุม/สัมมนา สาขาวชิาดนตร ี 7,000 
ดนตร ี

2. พัฒนาสิง่แวดลอม 13,000 

12 บริหารจัดการสาขาวิชาศิลปกรรม 1. จัดซื้อวัสดอุุปกรณ 15,000 
ศิลปกรรม 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน 15,000 

13 บริหารจัดการสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน 

1. ทบทวนแผนและรวมพฒันา
ยุทธศาสตร 

20,000 
การพัฒนา
ชุมชน 2. รวมคิด รวมพัฒนาสาขาวชิาการ

พัฒนาชุมชน 
12,000 

 
 
 
 



 

 

 

ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 

14 บรหิารหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 10,000 รปม. 

15 บริหารจัดการศูนยภาษา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 20,000 ศูนยภาษา 

16 บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

988,400 

คณะมนุษยฯ 

17 บริหารการเปลี่ยนแปลงคณะ
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

บริหารการเปลี่ยนแปลงคณะ
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

139,000 

18 พัฒนาอาคารและปรับปรุงภูมิทศัน พัฒนาอาคารและปรับปรุงภูมิทศัน 100,000 

19 ประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

จัดประชุม/อบรม/สัมมนา 35,000 

20 การจัดการความรูเพื่อพัฒนาสังคม
แหงการเรียนรู 

1. การจัดการความรูดานการวิจยั 20,000 

2. การจัดการความรุดานการผลิต
บัณฑิต 

20,000 

21 พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

210,000 

22 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

พัฒนาบุคลากรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

34,000 ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

23 เตรียมความพรอมดาน
ภาษาตางประเทศเพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน 

เตรียมความพรอมดาน
ภาษาตางประเทศเพื่อรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน 

964,000 ศูนยภาษา 

รวมงบประมาณแผนดิน 3,044,400  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

งบรายได       ไดรับการจัดสรร  1,108,900     บาท  

ลําดับ โครงการ กิจกรรม  จํานวนเงิน  หมายเหตุ 
1 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิารัฐ

ประศาสนศาสตร 
1. ปฐมนิเทศนักศึกษากอนฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

19,800 

รัฐประศาสน
ศาสตร 

2. ปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝก
ประสบการวิชาชีพ 

19,900 

3. ศึกษาดูงาน 70,000 

4. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

43,300 

2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตร : บทบาท
นักศึกษารัฐศาสตรกับการพัฒนา
ทองถิ่นภาคตะวนัออก 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทบาท
นักศึกษารัฐศาสตรกับการพัฒนา
ทองถิ่นภาคตะวนัออก” 

22,700 รัฐศาสตร 

3 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิาการ
พัฒนาชุมชน 

1. รับขวัญนอง เทียนสองใจ ผูก
สายใยพัฒนาชุมชน 

20,900 

การพัฒนา
ชุมชน 

2. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

18,000 

3. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 32,000 

4 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

พัฒนานักศึกษาสาขาวชิา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

27,000 
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 5 ฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา
ชั้นปที่ 4 ของภาษาอังกฤษธุรกิจ 

10,000 

6 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวชิา
ภาษาจนี 

พัฒนาศกัยภาพนักศึกษาสาขาวชิา
ภาษาจนี 

9,300 

ภาษาจนี 
7 ฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา

สาขาวชิาภาษาจนี ชัน้ปที่ 4 
ฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา
สาขาวชิาภาษาจนี ชัน้ปที่ 4 

3,200 

8 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวชิา
ภาษาไทย 

ศึกษาดูงาน 11,300 ภาษาไทย 

9 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวชิา
ดนตร ี

1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 3,000 

ดนตร ี
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 4,300 

10 สงเสริมการฝกประสบการณวชิาชีพ
ดนตร ี

1. การฝกประสบการณวชิาชีพ
ดนตร ี

1,000 

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 1,000 

11 ทัศนศึกษาสาขาวชิาศิลปกรรม ทัศนศึกษาดูงานสาขาวิชา
ศิลปกรรม 

9,200 

ศิลปกรรม 
12 สัมมนาการฝกประสบการณวชิาชีพ

ศิลปกรรม 
สัมมนาการฝกประสบการณวชิาชีพ
ศิลปกรรม 

4,200 

 
 



 

 

ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
13 พัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
1. พัฒนานักศึกษาดานวิชาการที่
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

50,000 

กิจการ
นักศึกษา
คณะมนุษยฯ 

2. พัฒนานักศึกษาดานกิจกรรม
กีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

20,000 

3. พัฒนานักศึกษาดานการบาํเพ็ญ
ประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

8,000 

4. พัฒนานักศึกษาดานการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

30,000 

14 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวชิา
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 20,000 สังคมศาสตร
เพื่อการ
พัฒนา 

15 บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

169,020 

คณะมนุษยฯ 
16 บริหารการเปลี่ยนแปลงคณะ

มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
บริหารการเปลี่ยนแปลงคณะ
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

101,300 

17 จัดการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการสาขาวชิาภาษาจีน 

จัดการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการสาขาวชิาภาษาจีน 

148,000 ภาษาจนี 

18 ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 1. ทําบุญวันขึน้ปใหม 8,000 

คณะมนุษยฯ 
2. แหเทียนวันเขาพรรษา 8,000 

3. บูรณาการวิถีชีวิตทองถิ่นภาค
ตะวันออก 

8,000 

15 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
คณาจารย หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวชิาการปกครองทองถิ่น) 

1. ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ
แนะนาํอบรมการสรางผลงานทาง
วิชาการ “การเขียนเคา
โครงงานวิจัย” ในรายวชิาการ
ปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร 
(สาขาวชิาการปกครองทองถิ่น) 

40,084 

การปกครอง
ทองถิ่น   
(รป.ม.) 

2. ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ
แนะนาํอบรมการสรางผลงานทาง
วิชาการ “การเขียนผลการศึกษาที่
ไดจากงานวิจยั” ในรายวชิาสัมมนา
ปฏิบัติการวิจัยเพื่อทองถิ่น 
(สาขาวชิาการปกครองทองถิ่น) 

40,084 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
15 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

คณาจารย หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวชิาการปกครองทองถิ่น) 

3. การเรียนรูดูงานประเทศกัมพูชา
และเวียดนาม เพื่อเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนสําหรับคณาจารย และ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวชิาการปกครองทองถิ่น) 

78,480 การปกครอง
ทองถิ่น   
(รป.ม.) 

4. จัดซื้อวัสด ุ 49,832 

รวมงบประมาณรายได 1,108,900  

 
อาคารสถานที่ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาคารรวม  3  หลัง  ไดแก 

1.  อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (อาคาร 3) แบงเปนหองตาง ๆ ดังนี้ 
    1.1   สํานักงานคณบดี    1 หอง 
    1.2   หองประชุม    2 หอง 
    1.3   หองทํางานของอาจารย   6 หอง 
    1.4   หองปฏิบัติการศูนยภาษา   3 หอง 
    1.5   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   1 หอง 
    1.6   หองเรียน     7 หอง 
    1.7   หองสํานักงานองคการนักศึกษา  1 หอง 
 

2.   อาคารศิลปะ  แบงเปนหองตาง ๆ ดังนี้ 
     2.1   หองปฏิบัติการจิตรกรรม   1 หอง 
     2.2   หองปฏิบัติการประติมากรรม   1 หอง 
     2.3   หองปฏิบัติการภาพพิมพ   1 หอง 
     2.4   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟฟก  1 หอง 
     2.5   หองทํางานของอาจารย   1 หอง 
     2.6   หองพัสดุ     7 หอง 
     2.7   หองเรียน     2 หอง 
 

3.   อาคารดนตรี  แบงเปนหองตาง ๆ ดังนี้ 
     3.1   หองปฏิบัติการดนตรีสากล   3 หอง 
     3.2   หองปฏิบัติการดนตรีไทย   1 หอง 
     3.3   หองทํางานของอาจารย   3 หอง 
     3.4   หองเก็บเครื่องดนตรี   1 หอง 
    3.5   หองสมุดดนตรี    1 หอง 
    3.6   หองเรียน(บรรยาย)    2 หอง 
 



 

 

4. วิธีประเมิน 

4.1 การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจเยี่ยม) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

วันที่  12  ตุลาคม  2558 
เวลา กิจกรรม สถานที ่

09.00  น.  คณะกรรมการประเมินเดินทางถึงมหาวิทยาลัย 
 

 
 
หองประชุมคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 
 
          

09.00 - 09.30 น.  คณบดีกลาวตอนรับและแนะนาํคณะผูบริหาร 
 คณะกรรมการประเมินเพื่อช้ีแจงกระบวนการและวัตถุประสงคของ
การประเมิน 
 คณะเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง 

09.30 - 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินตรวจสอบขอมูล  เอกสารหลักฐาน      
และสมัภาษณผูรับผดิชอบงานประกันคุณภาพของแตละ 
องคประกอบและตัวบงชี ้          

12.00- 13.00 น. พัก (รับประทานอาหารกลางวัน)  
13.00 - 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินตรวจสอบขอมูล  เอกสารหลักฐาน   

และสมัภาษณผูรับผดิชอบงานประกันคุณภาพของแตละ  
องคประกอบและตัวบงชี ้(ตอ)          

 
หองประชุมคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 16.30 - 17.00 น.  คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลประจําวัน 

 
วันที่  13  ตุลาคม  2558 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินตรวจสอบขอมูล  เอกสารหลักฐาน   

และสมัภาษณผูรับผดิชอบงานประกันคุณภาพของแตละ  
องคประกอบและตัวบงชี ้(ตอ) 

หองประชุมคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

12.00 - 13.00 น. พัก (รับประทานอาหารกลางวัน)  
13.00 - 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินตอคณะฯ หองประชุมคณะ

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

 
หมายเหตุ : คณะตองเตรียมการเพื่อใหผูประเมินสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ ประกอบในภาคผนวก (รายละเอียดขอมูล   
               ที่จัดเก็บเพ่ิมเติมในการตรวจเยี่ยม) ซึ่งประกอบดวย 
                - ผูบริหารคณะ 
                - คณาจารย 
                - นักศึกษา  

      - ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล 
1.  การศึกษารายงานการประเมินตนเองและเอกสารประกอบ 
    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไดศึกษาคูมือประกันคุณภาพการศึกษารายงานการประเมินตนเอง

ของคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตาม
คูมอืประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และ
เอกสารหลักฐานประกอบที่อางอิงตามรายการที่ระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

2.  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ 
     บุคลากร และนิสิตบางสวนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประเด็นการสัมภาษณ 
     1. ลักษณะงานตามพันธกิจ 
     2. การบริหารจัดการองคกร 

          3. ความภาคภูมิใจในคณะฯ บรรยากาศทางการศึกษา กิจกรรมของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ผลการประเมิน 

5.1 ผลการประเมินตามตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(%หรือ

สัดสวน) 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม  
2.5 17.52 9 17.52 1.95 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
1.0 5 66.5 7.52% 0.94 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ  
1.5 12 66.5 18.05% 1.50 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา

ตอจํานวนอาจารยประจาํ  
3 45.82 25 83.28% 0 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5   6 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 4   6 ขอ 5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
4   6 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน

สรางสรรค 
3 6,304,940 62.50 

100,879.04 

บาท 
5 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย 
2 6.00 66.50 9.03% 2.26 คะแนน 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5   6 ขอ 5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
4   6 ขอ 5 คะแนน 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของคณะ 

4   7 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบการประกันคณุภาพหลักสตูร  4   6 ขอ 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบงช้ี 3.59 คะแนน 



 

 

5.2 สรุปผลการวิเคราะหผลการประเมินระดับหลักสูตร 

องคประกอบ 

ที่ 
I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 

3.51 - 4.50 การดําเนนิงานระดับด ี

4.51 - 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

1 0.81 5.00 1.95 2.40 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2 5.00 5.00 2.26 4.09 การดําเนินงานระดับดี 

3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

รวม 1.86 5.00 2.11 3.59 การดําเนินงานระดับดี 

 

6. รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 

องคประกอบที่ 1 : การผลติบัณฑิต 

จุดเดน 

- 
โอกาสในการพัฒนา 

ตัวบงชี้ที่ 1.5 
     ควรนําผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการมาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการ
ใหขอมูล เพื่อใหเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

- 
 

องคประกอบที่ 2 : การวิจัย 

จุดเดน 

- 

โอกาสในการพัฒนา 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 
     1. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหมาก
ขึ้น 
     2. ควรเนนกิจกรรมท่ีแสดงถึงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยที่มีผลงานดีเดน เชน  
         - โครงการพัฒนานักวิจัย (มีแลวแตใหเพิ่มงบประมาณ) 
         - โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย 



 

 

         - รายงานการประชุมที่แสดงถึงการสรางขวัญและกําลังใจ การยกยองอาจารยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่โดดเดน   
 
ตัวบงชี้ที่ 2.2 
     ควรสนับสนุนและสงเสรมิใหอาจารยเสนอขอทุนจากแหลงภายนอกใหมากข้ึน 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

- 
องคประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

จุดเดน 

- 

โอกาสในการพัฒนา 

คณะมีกระบวนการที่เชื่อมตอกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

- 

 

องคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน 

- 

โอกาสในการพัฒนา 

- 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

- 

 

องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

จุดเดน 

- 

โอกาสในการพัฒนา 

- 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

- 

 

 



 

 

ขอเสนอแนะจากการสัมภาษณ 
 
นักศึกษาปจจุบัน 
จุดเดน 

- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการเปดสอนหลายสาขาวิชา 
- อาจารยใหคําปรึกษา และดูแลนักศึกษาเปนอยางดี 
- อาจารยใจดี มีเรื่องปรึกษาได 
- ใหคําปรึกษาทั้งเรื่องเรียนและเรื่องครอบครัว 

 
จุดควรพัฒนา 

- ตึกไมสวยงาม ทําหองเรียนใหม 
- อยากใหคณะฯ มีกิจกรรมอยางโดดเดน เชน รับนอง 
- อาคารเรียน กระจายหางไกล 
- การกิจกรรมของแตละสาขาวิชามีการประชาสัมพันธไมทั่วถึง 
- ภาษาจีนจัดกิจกรรมของนักศึกษาไมทั่วถึง 
- การแตงกาย นักศึกษาไมเปนระเบียบเทากับคณะครุศาสตร 
- อยากใหมวีิทยากรที่มีประสบการณทางการเมืองทองถิ่นมาเพิ่มเติมความรูใหกับนักศึกษา 

 
ผูใชบัณฑิต 

- มีการจางงานที่ต่ํากวาระดับมาตรฐาน 
 
ศิษยเกา 

- อยากใหมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใหคํานึงถึงสภาพแวดลอมในจังหวัดจันทบุรี และใหสอดคลอง
กับอาเซียน รวมถึงเนนทองถิ่นเปนสําคัญเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน 

- อยากใหคณะฯ เนนใหสาขาจัดการเรียนการสอนใหหลากหลาย โดยอาจเชิญวิทยากรที่มีความสามารถมา
ใหความรู การศึกษาดูงานในสถานที่ตาง ๆ ที่จะเพิ่มพูนความรู ความสามารถของนักศึกษาได  

- ในสวนของสาขาวิชาอาจารยผูสอน สอนที่ดีอยูแลว ดังนั้นสิ่งสําคัญท่ีนักศึกษาจะมีคุณภาพ จะข้ึนอยูท่ีตัว
นักศึกษาเองวามีการปฏิบัติตัวอยางไร มีความตั้งใจ สนใจในสิ่งที่อาจารยผูสอนแนะนําหรือไม 

- ควรเนนการสอนใหนักศึกษาเปนคนดี ใชวิธีการสอนนอกหองเรียนบาง เนนการปฏิบัติและนําไปใชจริง
และสามารถประยุกตใชในชีวิตได  

- ควรเนนการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสังคมและบริบทตาง ๆ ของจังหวัด 

 


