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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
1. บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

จากการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการประเมินผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 
13 ตัวบ่งชี้ ว่ามีจุดแข็งท่ีเป็นแนวเสริมและจุดอ่อนท่ีจะนําไปพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทางการศึกษา ท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนและสังคมโดยส่วนรวม โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีผล
การประเมินตนเองดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม          ประเมินตนเองได้  3.66 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก         ประเมินตนเองได้  1.54 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   ประเมินตนเองได้  1.93 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  
                                                                       ประเมินตนเองได้  2.38 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี               ประเมินตนเองได้  5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี                  ประเมินตนเองได้  5 คะแนน 

จากผลการดําเนินงานองค์ประกอบท่ี 1 เฉลี่ย 6 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเท่ากับ 3.25 อยู่ในระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
                                                                            ประเมินตนเองได้  5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์            ประเมินตนเองได้  4.28 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย     ประเมินตนเองได้  5 คะแนน 

ผลการดําเนินงานองค์ประกอบท่ี 2 เฉลี่ย 3 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเท่ากับ 4.76 อยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ประเมินตนเองได้  5 คะแนน 
ผลการดําเนินงานองค์ประกอบท่ี 3 ได้คะแนนเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเมินตนเองได้  5 คะแนน 

ผลการดําเนินงานองค์ประกอบท่ี 4 ได้คะแนนเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ ประเมินตนเองได้  5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ประเมินตนเองได้  5 คะแนน 

ผลการดําเนินงานองค์ประกอบท่ี 5 เฉลี่ย 2 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
จากคะแนนผลการดําเนินงานท้ัง 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้

คะแนนเฉลี่ยท้ัง 13 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.14 ซ่ึงอยู่ในระดับดี 
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2. รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  จันตะนี   ประธาน 
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิชุกร  นาคธน  กรรมการ 
2.3 อาจารย์อรรถกร  คําฉัตร    กรรมการและเลขานุการ 

 
3. บทนํา 

3.1 สรุปข้อมูลพ้ืนฐานของคณะ 
ช่ือหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

ช่ือหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ท่ีตั้ง    : 41 หมู่ท่ี 5 ตําบลท่าช้าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 
 ประวัติความเป็นมา 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2519 ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 โดยใช้ชื่อว่า “คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” หัวหน้า
หน่วยงานเรียกว่า “หัวหน้าคณะ” ต่อมามีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนการเรียกชื่อหัวหน้าหน่วยงาน จากหัวหน้าคณะเป็น “คณบดี” โดย
จัดแบ่งหน่วยงานในคณะเป็นภาควิชารวม 11 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  
ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์และภาควิชาประวัติศาสตร์ 
 ในปีการศึกษา 2541 สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีได้ประกาศเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน วิชาการของคณะ
จากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงดําเนินการปรับเปลี่ยนการบริหารงาน
วิชาการจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชารวมท้ังสิ้น 11 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน  
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
(ค.บ.) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) โปรแกรมวิชาดนตรี (ศศ.บ.) 
โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  โปรแกรมวิชาศิลปกรรมและโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา (ค.บ.)   
 ปี พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศการแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏรําไพพรรณี 
กําหนดให้มี 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในแต่ละคณะให้มีหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียว 
คือ สํานักงานเลขานุการคณะ มีผลให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดําเนินการบริหารงานวิชาการแบบ
โปรแกรมวิชาต่อไป 
 ในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ตาม
ประกาศในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
 ปี พ.ศ. 2548 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งในจํานวน 6 คณะของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี (คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลป
ศาสตร์ ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ท้ังภาคปกติและ ภาค กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาค
พิเศษ (ศศ.ม.) ขณะเดียวกันก็ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรนิติศาสตร์เป็นรุ่นแรกให้กับนักศึกษาภาคปกติ 
และภาค กศ.บป.  ตามลําดับในปีเดียวกัน ท้ังนี้มีการปรับเปลี่ยนคําว่า “โปรแกรมวิชา” เป็น “หลักสูตรวิชา” และ 
“หัวหน้าโปรแกรมวิชา” เป็น “ประธานสาขาวิชา”    
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ปี พ.ศ. 2550 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แบ่งส่วนราชการในสํานักงานคณบดี ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี(ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2550 ออกเป็น 5 ส่วนงาน ได้แก่ งานบริหารงานท่ัวไป งาน
การเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และศูนย์ภาษา โดยให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ขณะเดียวกันคณะได้ปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาคณะไปพร้อม ๆ 
กัน โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบทในสังคมเพ่ือดําเนินภารกิจตามบทบาทท่ี
กําหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป โดยในปี พ.ศ. 2554 ได้เพ่ิมหน่วยงานศูนย์อาเซียนศึกษา และศูนย์วิจัยทางด้าน
สังคมศาสตร์เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  

ปี พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 
ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
 
ปรัชญา 

“คุณธรรมนําทาง  เสริมสร้างปัญญา  พัฒนาท้องถ่ิน” 
 
วิสัยทัศน์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะชั้นนําของภาคตะวันออกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บน
พ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ินและความเปลี่ยนแปลงของวิถีโลก 
 
พันธกิจ 

1. (ผลิตบัณฑิต) ผลิตบัณฑิตท่ีเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ปัญญาและเป็นพลังในการพัฒนาท้องถ่ิน 
2. (วิจัย) วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ิน 
3. (บริการวิชการ) ให้บริการวิชาการแก่ท้องถ่ินและสืบสานแนวพระราชดําริ 
4. (ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ินภาคตะวันออกและบูรณา

การสู่ประชาคมอาเซียน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท้ังคุณธรรมและความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและท้องถ่ิน 
2. ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัย  และการบริการทางวิชาการแก่ท้องถ่ิน 
3. ส่งเสริม  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรทางวิชาการและวิชาชีพข้ันสูงโดยเฉพาะวิชาชีพครู 
3. การวิจัยพัฒนาเพ่ือการพัฒนาด้านวิชาการและพัฒนาท้องถ่ิน 
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานแนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินพร้อมท้ังบูรณาการสู่สากล 
6. พัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารท่ีดี 

 
นโยบายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.  นโยบายด้านการจัดการศึกษา 
1.1 คุณภาพบัณฑิต/เน้นประสิทธิภาพ คุณภาพการเรียนการสอน เน้นการผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

สนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 
1.2 เร่งรัดการผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.3 พัฒนาคุณวุฒิของคณาจารย์ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพของ สกอ. 
1.4 สนับสนุนการเปิดหลักสูตรใหม่และรักษามาตรฐานหลักสูตรเดิม 
1.5 เร่งรัดการผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 
1.6 เพ่ิมจํานวนบัณฑิตทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.7 ลดจํานวนนักศึกษาท่ีออกระหว่างเรียน 
1.8 เพ่ิมศักยภาพบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้และสามารถประกอบอาชีพอิสระและสนอง

กับความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาคตะวันออก 
1.9 ส่งเสริมให้หลักสูตร/สาขาวิชา เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้ในชุมชนมาช่วยในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.  นโยบายทางด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับคณะครุศาสตร์ 
2.2 จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาท่ีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์รับผิดชอบ 
2.3 ให้คําปรึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

3.  นโยบายทางด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3.1 สร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ 

 3.2 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
 3.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
 3.4 เน้นความเข้มแข็งทางการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสากลเทียบได้กับมาตรฐานของ สกอ. 
 3.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ  

สังคมศาสตร์เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 3.6 จัดให้บุคลากรทุกระดับของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีส่วนร่วมและบูรณาการการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเข้ากับการปฏิบัติงาน 
 3.7 พัฒนาห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ ให้สนับสนุนและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการสู่ท้องถ่ินและสังคม 
 4.1 ส่งเสริมให้มีโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถ่ินและชุมชน สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน 
 4.2 สนับสนุนให้หลักสูตรทุกหลักสูตรจัดการบริการทางวิชาการท่ีหลากหลาย 
 4.3 สนับสนุนงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกบริการวิชาการแก่ท้องถ่ินและชุมชน 
 4.4 นําผลของการศึกษาวิจัยไปฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 4.5 ส่งเสริมอาจารย์สนับสนุนให้ชุมชนและท้องถ่ินนําภูมิปัญญาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ   ชุมชน
ท้องถ่ิน 

 4.6 สนับสนุนให้มีงาน/โครงการสนับสนุนโครงการพระราชดําริ 
 4.7 จัดศูนย์บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 

 5. นโยบายด้านงานวิจัยและงานริเริ่มสร้างสรรค์ 
 5.1 ส่งเสริมความร่วมมือด้านงานวิจัยและงานริเริ่มสร้างสรรค์กับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกคณะ 
 5.2 สนับสนุนให้อาจารย์ทํางานวิจัย 
 5.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์ 
 5.4 เผยแพร่ข่าวสารงานวิจัย การขอทุน แหล่งเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยให้คณาจารย์และ 

บุคลากรได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 
 5.5 ส่งเสริมให้อาจารย์นํางานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถ่ิน 
 5.6 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีโอกาสเผยแพร่งานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 5.7 สนับสนุนการจดสิทธิบัตรงานวิจัยหรือนวัตกรรม 
 5.8 สร้างขวัญและกําลังใจแก่นักวิจัยของคณะท่ีมีผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 6. นโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 6.1 ส่งเสริมนักศึกษาและบุคลากรของคณะเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ

หน่วยงานภายในและภายนอกคณะ 
 6.2 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
 6.3 ส่งเสริมให้ทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 6.4 สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมตลอดจนเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

ท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
 6.5 สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการดําเนินการด้านศิลปวัฒนธรรม 
 6.6 ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม 

  7. นโยบายทางด้านการบริหารจัดการ 
7.1 จัดระบบการบริหารองค์กร โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักการกระจายอํานาจ การให้เกียรติ

ซ่ึงกันและกัน 
7.2 พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดค่านิยมไปสู่แนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกัน 
7.3 สนับสนุนให้องค์กรมีการพัฒนาองค์กรสามารถแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนได้ 
7.4 มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบเสนอความคิดเห็นในรูปคณะกรรมการ 
7.5 บริหารงานอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกองค์กร 
7.6 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมของความเป็นธรรม 
7.7 สนับสนุนให้มีการพัฒนาคณะสู่องค์การเรียนรู้ 
7.8 สนับสนุนให้บุคลากรของคณะเข้าร่วมประชุม อบรม หรือเสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิม

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
7.9 จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีคณะจะเกิดความเสียหาย 
7.10 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย 
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7.11 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมในการติดตามตรวจสอบการ
ทํางานของคณะ 

8. นโยบายทางด้านการเงิน และงบประมาณ 
8.1 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหลักสูตร/สาขาวิชา/คณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ประหยัดงบประมาณ 
8.2 บริหารงบประมาณด้วยความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
8.3 จัดระบบการตรวจสอบ ประเมินผลโครงการ/งบประมาณในแต่ละโครงการตลอดจนความคุ้มค่า

ตามต้นทุนการผลิต 

9.  นโยบายด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 
9.1 กําหนดนโยบายความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างสถาบันการศึกษาภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยท้ังสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ 
9.2 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระดับจังหวัดและระดับชาติ 
9.3 นําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีมาตรฐานสู่สากลและมีเครือข่ายความร่วมมือกับ

สถาบันอ่ืน ๆ  

10. นโยบายทางด้านการพัฒนานักศึกษา 
 10.1 ส่งเสริมความมีระเบียบวินัยและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
 10.2 สนับสนุนองค์กรของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เข้มแข็งและเป็นผู้นําใน

สังคมได้ 
 10.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 10.4 สนับสนุนให้นักศึกษา ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน องค์กร เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์

ให้กว้างไกล 
 10.5 ส่งเสริมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาของคณะ 
 10.6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 10.7 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภท เช่น กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือ

การส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม   
 10.8 สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสประกวด แข่งขัน เ พ่ือรับรางวัลระดับท้องถ่ินและ

ระดับประเทศ 
 10.9 ส่งเสริมระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือดูแลนักศึกษา ให้มีการพัฒนาการในทางท่ีเหมาะสมและ

ประสบความสําเร็จในการศึกษา 
       10.10 บริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และสังคมอุดม

ปัญญา 
 10.11 สนับสนุนให้จัดทําแผนพัฒนาคณะเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามแผนนโยบาย 3 ดี 

11. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
11.1 จัดให้มีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพท้ังในระดับคณะ

และสาขาวิชา 
11.2 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการ

ดําเนินงานของคณะและสาขาวิชา อันจะนําไปสู่การพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดท่ีควร
ปรับปรุงของคณะและสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง 
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11.3 สนับสนุนให้มีกิจกรรมสร้างความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรของ
คณะ 

11.4 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 

11.5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและ
ให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา 

11.6 สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้สามารถวิเคราะห์
ข้อมูล  เพ่ือวางแผนและประกอบการตัดสินใจ 

11.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกคณะ 
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณบดี 

คณะกรรมการประจําคณะ 

หัวหน้าสํานักงานคณบดี ประธานสาขาวิชา รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าศูนย์ภาษา 

- สาขาวิชาดนตรี 
- สาขาวิชาภาษาจีน 
- สาขาวิชาภาษาไทย 
- สาขาวิชาศิลปกรรม 
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
- สาขาวิชารัฐศาสตร ์
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

- ฝ่ายธุรการ 
- ฝ่ายการเงินและพสัดุ 
- ฝ่ายบริการการศึกษา 
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

- ฝ่ายวิจัย 
- ฝ่ายประกันคณุภาพ 
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ฝ่ายบริการวิชาการและ
ชุมชนสัมพันธ์ 
 

- ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
- ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 



 

                        ��������	�
�������������� ��
�������������
����������� 	�
���	�ก����ก�� 2558 |     9 

หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรจํานวน 9 หลักสูตร   

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
7.   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
8.   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม 
9.   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีท่ีปรับปรุง

ล่าสุด 

วันท่ีสภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันท่ี สกอ. ลง
นามรับทราบ

หลักสูตร 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

2554 
(ใหม่) 

4 เมษายน 2554 10 มกราคม 
2555 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2555 8 มีนาคม 2555 10 มกราคม 
2558 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2555 11 พฤศจิกายน 
2554 

13 ธันวาคม 
2556 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2555 25 กรกฎาคม 
2555 

29 มีนาคม 
2556 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตร ี

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2555 11 พฤศจิกายน 
2554 

20 สิงหาคม 
2555 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2555 10 กุมภาพันธ์ 
2555 

7 กรกฎาคม 
2558 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

2555  30 ตุลาคม 
2556 

หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม 

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

2555   

หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร ์

รัฐศาสตรบัณฑิต 2555 
(ใหม่) 

11 พฤศจิกายน 
2554 

13 กรกฎาคม 
2555 

 
จํานวนนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
นักศึกษารวมท้ังสิ้น 2,788 คน ประกอบด้วยนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี จํานวน 2,218 คน นักศึกษาภาค 
กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี จํานวน 552 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 18 คน จําแนกได้ดังนี้ 
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ภาคปกติ 

หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา 

รวม 
ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 4 ช้ันปีท่ี 5 

ภาษาไทย 52 28 40 33 - 153 
ดนตรี 47 12 11 10 8 88 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 81 68 55 65 2 271 
ภาษาจีน 55 40 31 11 3 140 
การพัฒนาชุมชน 101 86 81 72 - 340 
ศิลปกรรม 27 23 19 15 5 89 
รัฐประศาสนศาสตร์ 220 152 117 152 8 649 
รัฐศาสตร์ 201 166 88 33 - 488 

รวม 2,218 
 
ภาคพิเศษ 

หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา 

รวม 
ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 4 

การพัฒนาชุมชน 51 25 35 52 163 
รัฐประศาสนศาสตร์ 73 74 64 83 294 
รัฐศาสตร์ 33 25 21 16 95 

รวม 552 
 
ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาปริญญาโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา 
รุ่นนักศึกษา 

รวม รุ่น 581 
(1/57) 

รุ่น 571 
(1/57) 

รุ่น 562 
(2/56) 

รุ่น 561 
(1/56) 

การปกครองท้องถ่ิน หมู่ 2 9 9 - - 18 
รวม 9 9 - - 18 
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จํานวนอาจารย์และบุคลากร  
จํานวนอาจารย์ 

จํานวนอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีท้ังหมด 69 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ 14 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 55 คน โดยนับตามระยะเวลาการทํางาน 

หลักสูตร 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

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

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

3.5 - - - 9 4 - - - - - - 16.5 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

- - - - 7 - - - 2.5 - - - 9.5 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

- - - - 3 2 1 - - - - - 6 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตร ี

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

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

2 - - - 5 - - - - - - - 7 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

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

หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปกรรม 

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

หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร ์

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

อาจารยส์อนรายวิชาการศึกษาท่ัวไปไม่
สังกัดหลักสูตรใด 

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

รวม 5.5 - - - 41 13 1 - 6.5 1 1 - 69 
รวมท้ังหมด 5.5 55 8.5 69 

 
จํานวนบุคลากร 

เจ้าหน้าท่ีคณะมีท้ังหมด 7 คน  
คณะ ต่ํากว่า ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 7 - - 7 
 
ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2558  จํานวนเงิน
ท้ังสิ้น 5,774,400 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 4,647,500 บาท งบรายได้ จํานวน 1,126,900 บาท 
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อาคารสถานที่ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาคารรวม  3  หลัง  ได้แก่ 

1.  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3) แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ดังนี้ 
    1.1   สํานักงานคณบดี    1 ห้อง 
    1.2   ห้องประชุม    2 ห้อง 
    1.3   ห้องทํางานของอาจารย์   6 ห้อง 
    1.4   ห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษา   3 ห้อง 
    1.5   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   1 ห้อง 
    1.6   ห้องเรียน     7 ห้อง 
    1.7   ห้องสํานักงานองค์การนักศึกษา  1 ห้อง 

2.   อาคารศิลปะ  แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ดังนี้ 
     2.1   ห้องปฏิบัติการจิตรกรรม   1 ห้อง 
     2.2   ห้องปฏิบัติการประติมากรรม   1 ห้อง 
     2.3   ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์   1 ห้อง 
     2.4   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  1 ห้อง 
     2.5   ห้องทํางานของอาจารย์   1 ห้อง 
     2.6   ห้องพัสดุ     7 ห้อง 
     2.7   ห้องเรียน     2 ห้อง 

3.   อาคารดนตรี  แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ดังนี้ 
     3.1   ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล   3 ห้อง 
     3.2   ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย   1 ห้อง 
     3.3   ห้องทํางานของอาจารย์   3 ห้อง 
     3.4   ห้องเก็บเครื่องดนตรี   1 ห้อง 
    3.5   ห้องสมุดดนตรี    1 ห้อง 
    3.6   ห้องเรียน(บรรยาย)    2 ห้อง 
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4. วิธีประเมิน 
4.1 การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันท่ี  20  ตุลาคม  2559 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
09.00  น. � คณะกรรมการประเมินเดินทางถึงมหาวิทยาลัย 

 
ห้องประชุมคณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
 
 
 

09.00 - 09.30 น. � คณบดีกล่าวต้อนรับและแนะนําคณะผู้บริหาร 
� คณะกรรมการประเมินเพ่ือช้ีแจงกระบวนการและวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน 
� คณะเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง 

09.30 - 12.00 น. � คณะกรรมการประเมินตรวจสอบข้อมูล  เอกสารหลักฐาน      
และสมัภาษณ์ผูร้ับผดิชอบงานประกันคุณภาพของแต่ละ 
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี           

12.00 - 13.00 น. พัก (รับประทานอาหารกลางวัน)  
13.00 - 15.00 น. � คณะกรรมการประเมินตรวจสอบข้อมูล  เอกสารหลักฐาน   

และสมัภาษณ์ผูร้ับผดิชอบงานประกันคุณภาพของแต่ละ  
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี (ต่อ)          

ห้องประชุมคณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

15.30 - 17.00 น. � คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
- ผู้บริหารคณะ 
- คณาจารย ์
- ศิษย์เก่า 
- ผู้ใช้บัณฑิต 
- นักศึกษา 

17.00 - 18.00 น. � คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินต่อคณะฯ 
 

 
4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

1.  การศึกษารายงานการประเมินตนเองและเอกสารประกอบ 
    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้ศึกษาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษารายงานการประเมินตนเอง

ของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตาม
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และ
เอกสารหลักฐานประกอบที่อ้างอิงตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
     บุคลากร และนิสิตบางส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเด็นการสัมภาษณ์ 
     1. ลักษณะงานตามพันธกิจ 
     2. การบริหารจัดการองค์กร 

          3. ความภาคภูมิใจในคณะฯ บรรยากาศทางการศึกษา กิจกรรมของนักศึกษา 
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5. ผลการประเมิน 
5.1 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมนิ 

 

บรรลุเป้าหมาย 
(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม  3.01 32.94 9 3.66 3.66 คะแนน / 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 อาจารย์ประจํา
คณะท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 1.00 7.5 69 12.34% 1.54 คะแนน / 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 อาจารย์ประจํา
คณะท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ  

2.00 16 69 23.19% 1.93 คะแนน x 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา  

3.00 27.62 25 10.48 2.38 คะแนน x 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00   6 ข้อ 5 คะแนน / 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี 5.00   6 ข้อ 5 คะแนน / 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  

5.00   6 ข้อ 5 คะแนน / 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3.00 5,445,240 65 

83,772.92
บาท 

5 คะแนน / 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 2.00 11.80 69 17.10% 4.28 คะแนน / 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 5.00   6 ข้อ 5 คะแนน / 

องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00   6 ข้อ 5 คะแนน / 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมนิ 

 

บรรลุเป้าหมาย 
(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 การบริหารของ
คณะเพ่ือการกํากับตดิตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

5.00   7 ข้อ 5 คะแนน / 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ระบบการประกัน
คุณภาพหลักสตูร  5.00   6 ข้อ 5 คะแนน / 

เฉลี�ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี �ของทุกองค์ประกอบ 4.14 คะแนน  
 
5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

ตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดําเนนิงานต้องปรบัปรุง
เร่งด่วน 
1..51-2.50 การดําเนนิงานตอ้งปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนนิงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 1.95 5.00 3.66 3.25 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2 5.00 5.00 4.28 4.76 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 2.71 5.00 3.97 4.14 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน 
การ

ดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน

ระดับด ี
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6. รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 
- 
โอกาสในการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 
ส่งเสริมให้คณาจารย์เรยีนต่อในระดับปริญญาเอก อย่างน้อยสาขาวิชาละ 1 คน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 
วางแผนและส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 
ให้แยกแต่ละสาขาวิชาเทียบสัดส่วนอาจารย์กับนักศึกษาให้ชัดเจน โดยใช้ มคอ.2 เป็นตัวเปรยีบเทียบว่ามีสัดส่วนเกินหรือไม ่
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 
1. การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม ควรประเมินเป็นรายช่ือ 
2. การนําผลประเมินมาปรับปรุง เมื่อพัฒนาแล้วควรส่งผลให้ผลการประเมินสูงข้ึน  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 
1. การเขียนวัตถุประสงค์ของแผน ควรเขียนให้ชัดเจนเพ่ือจะประเมนิความสําเร็จของแผนได ้
การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
- 
 
องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
จุดเด่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนในการทําวิจัยมีจํานวนมาก 
โอกาสในการพัฒนา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการดําเนินงาน เช่น เกณฑ์การประเมินข้อท่ี 1 ตรวจสอบความถูกต้องของ
การใส่รายละเอียดในส่วนของพันธกิจท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย และคําสั่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการ 
ควรมีการจัดทําเป็นคําสั่งชุดใหม่เพ่ือให้เป็นทีมงานท่ีเป็นปัจจุบัน 
2. เพ่ิมเติมหลักฐานในส่วนของหน้าเว็บไซต์แสดงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย การเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ไปยัง
แหล่งข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
3. ควรมีการทําบันทึกการเข้าใช้งานของนักศึกษาหรืออาจารย์ในส่วนของห้องสมุดหรือห้องปฏิบัติการวิจัย เพ่ือ
ประโยชน์ในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลหรือเอกสาร และสามารถใช้เป็นข้อมูลทางสถิติสําหรับการเข้า
ใช้งานการค้นคว้า 
4. ตรวจสอบหลักฐานให้ครบตามท่ีรายงานในผลการดําเนินงาน เช่น (1) คําสั่งตามหลักฐานท่ี 2.1-2.5 (2) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่องผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุน (เพ่ิมเติม) 
5. เพ่ิมเติมข้อมูลของการรับทุน (ใส่ในเกณฑ์การประเมินในข้อ 3) สนับสนุนการวิจัยของคณะให้ครบถ้วนในผลการ
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ดําเนินงาน และแสดงรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณสําหรับการเผยแพร่งานวิจัยท่ีระบุไว้ในประกาศ/
สัญญาการรับทุนวิจัยของคณะ เพ่ือให้เห็นข้อมูลการจัดสรรงบประมาณตามวงเงินท่ีสนับสนุนให้ชัดเจนข้ึน 
6. เพ่ิมเติมรายละเอียดในส่วนของการยกย่องนักวิจัยท่ีมีผลงานดีเด่นว่าคณะมีการดําเนินงานอย่างไรบ้างเพ่ือเป็น
ขวัญและกําลังใจให้กับนักวิจัย 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 
1. ตรวจสอบข้อมูลเงินสนับสนุนการวิจัย โดยพิจารณาจากสัดส่วนการวิจัยท่ีมีนักวิจัยจากคณะอ่ืนเป็นผู้ร่วมวิจัย
ด้วย  
การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
- 
 
องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 
- 
โอกาสในการพัฒนา 
- มีโครงการเยอะแต่ไม่ค่อยเห็น impact และความต่อเนื่อง 
- ยังขาดการติดตามประเมินผลและไม่เป็นไปตามวงจร PDCA 
การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
- 

 
องค์ประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 
- 
โอกาสในการพัฒนา 
- บูรณาการให้มีโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมให้เพ่ิมข้ึน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่ีเป็นเรื่องในชีวิตประจําวันของนักศึกษา 
การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
- 
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องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
จุดเด่น/ 
- 
โอกาสในการพัฒนา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 
1. ควรกําหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ 
2. ควรทบทวนตัวชี้วัด ให้เป็นตัวชี้วัด ท่ีเป็นตัวชี้วัดหลักของยุทธศาสตร์ (มีตัวชี้วัด 71 ตัวชี้วัด) 
3. ควรกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเป้า เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน 
4. ควรทําต้นทุนต่อหน่วยไปวิเคราะห์เพ่ือนําไปสู่การบริหารต้นทุนให้เกิดความคุ้มค่า 
5. ควรทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ 
6. ควรมีผลของการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม และมีการนําไปสู่ปฏิบัติ ติดตามประเมินผล เพ่ือการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
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