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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ป�การศึกษา 2559 
คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  

 
1. บทสรุปสําหรับผู1บริหาร 

จากการดําเนินงานด%านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ประจําป6การศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือการประเมินผลการดําเนินงานตามองค�ประกอบ 5 องค�ประกอบ 
13 ตัวบ'งชี้ ว'ามีจุดแข็งท่ีเป=นแนวเสริมและจุดอ'อนท่ีจะนําไปพัฒนาปรับปรุงให%มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทางการศึกษา ท่ีเน%นคุณภาพของผู%เรียนและสังคมโดยส'วนรวม โดยคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได%มีผล
การประเมินตนเองดังนี้ 

องค ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ'งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม          ประเมินตนเองได%  3.75 คะแนน 
ตัวบ'งชี้ท่ี 1.2 อาจารย�ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก         ประเมินตนเองได%  1.71 คะแนน 
ตัวบ'งชี้ท่ี 1.3 อาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน'งทางวิชาการ   ประเมินตนเองได%  2.02 คะแนน 
ตัวบ'งชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท'าต'อจํานวนอาจารย�ประจํา  
                                                                       ประเมินตนเองได%  2.78 คะแนน 
ตัวบ'งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี               ประเมินตนเองได%  5 คะแนน 
ตัวบ'งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี                  ประเมินตนเองได%  5 คะแนน 

จากผลการดําเนินงานองค�ประกอบท่ี 1 เฉลี่ย 6 ตัวบ'งชี้ ได%คะแนนเท'ากับ 3.38 อยู'ในระดับพอใช% 
องค ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ'งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร%างสรรค�  
                                                                            ประเมินตนเองได%  5 คะแนน 
ตัวบ'งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร%างสรรค�            ประเมินตนเองได%  5 คะแนน 
ตัวบ'งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย     ประเมินตนเองได%  2.80 คะแนน 

ผลการดําเนินงานองค�ประกอบท่ี 2 เฉลี่ย 3 ตัวบ'งชี้ ได%คะแนนเท'ากับ 4.27 อยู'ในระดับดีมาก 
องค ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ'งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก'สังคม ประเมินตนเองได%  5 คะแนน 
ผลการดําเนินงานองค�ประกอบท่ี 3 ได%คะแนนเท'ากับ 5.00 อยู'ในระดับดีมาก 

องค ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ'งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเมินตนเองได%  5 คะแนน 

ผลการดําเนินงานองค�ประกอบท่ี 4 ได%คะแนนเท'ากับ 5.00 อยู'ในระดับดีมาก 
องค ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ'งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ�ตามพันธกิจ กลุ'มสถาบันและ
เอกลักษณ�ของคณะ ประเมินตนเองได%  5 คะแนน 
ตัวบ'งชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ประเมินตนเองได%  5 คะแนน 

ผลการดําเนินงานองค�ประกอบท่ี 5 เฉลี่ย 2 ตัวบ'งชี้ ได%คะแนนเท'ากับ 5.00 อยู'ในระดับดีมาก 
จากคะแนนผลการดําเนินงานท้ัง 5 องค�ประกอบ 13 ตัวบ'งชี้ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได%

คะแนนเฉลี่ยท้ัง 13 ตัวบ'งชี้ เท'ากับ 4.08 ซ่ึงอยู'ในระดับดี 
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2. รายนามคณะผู1ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.1 รองศาสตราจารย� ดร.อภินันท�  จันตะนี   ประธาน 
2.2 ผู%ช'วยศาสตราจารย�อภิวรรณ  ศิรินันทนา  กรรมการ 
2.3 อาจารย�พิศิษฐ�  ชัยสุวรรณถาวร   กรรมการและเลขานุการ 

 
3. บทนํา 

3.1 สรุปข%อมูลพ้ืนฐานของคณะ 
ช่ือหน:วยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป<นมาโดยย:อ 

ช่ือหน:วยงาน : คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ท่ีตั้ง    : 41 หมู'ท่ี 5 ตําบลท'าช%าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 
 ประวัติความเป<นมา 
 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดต้ังข้ึนในป6 พ.ศ. 2519 ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 โดยใช%ชื่อว'า “คณะวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�” หัวหน%า
หน'วยงานเรียกว'า “หัวหน%าคณะ” ต'อมามีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 คณะวิชา
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จึงเปลี่ยนการเรียกชื่อหัวหน%าหน'วยงาน จากหัวหน%าคณะเป=น “คณบดี” โดย
จัดแบ'งหน'วยงานในคณะเป=นภาควิชารวม 11 ภาควิชา ได%แก' ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาต'างประเทศ  
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร� ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลปK ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  
ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชารัฐศาสตร�และนิติศาสตร� ภาควิชาภูมิศาสตร�และภาควิชาประวัติศาสตร� 
 ในป6การศึกษา 2541 สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีได%ประกาศเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน วิชาการของคณะ
จากภาควิชาเป=นโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จึงดําเนินการปรับเปลี่ยนการบริหารงาน
วิชาการจากภาควิชาเป=นโปรแกรมวิชารวมท้ังสิ้น 11 โปรแกรมวิชา ได%แก' โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน  
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร� โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
(ค.บ.) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) โปรแกรมวิชาดนตรี (ศศ.บ.) 
โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกต�ศิลปK  โปรแกรมวิชาศิลปกรรมและโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา (ค.บ.)   
 ป6 พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได%มีประกาศการแบ'งส'วนราชการของสถาบันราชภัฏรําไพพรรณี 
กําหนดให%มี 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร� คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ในแต'ละคณะให%มีหน'วยงานเพียงหน'วยงานเดียว 
คือ สํานักงานเลขานุการคณะ มีผลให%คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ดําเนินการบริหารงานวิชาการแบบ
โปรแกรมวิชาต'อไป 
 ในป6 พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีได%เปลี่ยนสถานะเป=นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตาม
ประกาศในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
 ป6 พ.ศ. 2548 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เป=นคณะหนึ่งในจํานวน 6 คณะของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี (คณะครุศาสตร� คณะวิทยาศาสตร� คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร� และคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�) ได%เปMดสอนหลักสูตรศิลป
ศาสตร� ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ท้ังภาคปกติและ ภาค กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาค
พิเศษ (ศศ.ม.) ขณะเดียวกันก็ได%เปMดสอนหลักสูตรใหม' คือ หลักสูตรนิติศาสตร�เป=นรุ'นแรกให%กับนักศึกษาภาคปกติ 
และภาค กศ.บป.  ตามลําดับในป6เดียวกัน ท้ังนี้มีการปรับเปลี่ยนคําว'า “โปรแกรมวิชา” เป=น “หลักสูตรวิชา” และ 
“หัวหน%าโปรแกรมวิชา” เป=น “ประธานสาขาวิชา”    
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ป6 พ.ศ. 2550 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได%แบ'งส'วนราชการในสํานักงานคณบดี ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี(ฉบับแก%ไข) พ.ศ. 2550 ออกเป=น 5 ส'วนงาน ได%แก' งานบริหารงานท่ัวไป งาน
การเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และศูนย�ภาษา โดยให%บริการด%านต'าง ๆ แก'ชุมชน
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ขณะเดียวกันคณะได%ปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาคณะไปพร%อม ๆ 
กัน โดยคํานึงถึงความสอดคล%องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบทในสังคมเพ่ือดําเนินภารกิจตามบทบาทท่ี
กําหนดไว%ให%บรรลุเปPาหมายต'อไป โดยในป6 พ.ศ. 2554 ได%เพ่ิมหน'วยงานศูนย�อาเซียนศึกษา และศูนย�วิจัยทางด%าน
สังคมศาสตร�เพ่ือให%สอดคล%องกับสภาวการณ�ปQจจุบัน 

ป6 พ.ศ. 2554 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได%เปMดหลักสูตรใหม' คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท%องถ่ิน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  

ป6 พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได%เปMดหลักสูตรใหม' คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร� 
 
ปรัชญา ปณิธาน เป@าหมาย วัตถุประสงค  
ปรัชญา 

“คุณธรรมนําทาง  เสริมสร%างปQญญา  พัฒนาท%องถ่ิน” 
 
วิสัยทัศน  

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เป=นคณะชั้นนําในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และท%องถ่ินพร%อมก%าว
ไปสู'สากล 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตให%ฉลาดจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเป=นท่ียอมรับของผู%ใช%
บัณฑิต 

2. วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร%างความเป=นองค�กรแห'งการเรียนรู% 
3. ให%บริการวิชาการแก'สังคมและสืบสานแนวพระราชดําริเพ่ือสู'การพัฒนาท่ียั่งยืน 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร  

1. การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให1ตอบสนองกับการพัฒนาประเทศโดยเน1นการผลิต
บัณฑิตและพัฒนาครูอย:างมืออาชีพ 

กลยุทธ  
1.1 การปฏิรูปการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให%มีความรู%คู'คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปQญญา การคิด 

การแก%ปQญหา ความสามารถในการใช%ชีวิตในสังคม 
1.2 การปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให%เป=นมืออาชีพ 
1.3 พัฒนาทรัพยากร ระบบและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู%ให%เพียงพอเหมาะสม ทันสมัยและยืดหยุ'นท้ังใน

ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
1.4 ให%ความร'วมมือกับมหาวิทยาลัยในการสร%างความร'วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติกับ

สถาบันการศึกษาในต'างประเทศอย'างต'อเนื่องและเพ่ิมข้ึน 
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เป@าประสงค  
1. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ตรงตามความต%องการของตลาดแรงงาน 
2. เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีได%รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล 
3. การจัดการเรียนการสอนให%มีประสิทธิภาพโดยเน%นรูปแบบการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 

2. การสร1างคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยท1องถ่ิน เพ่ือแก1ปDญหาลดความเล่ือมลํ้า 
กลยุทธ  

2.1 สนับสนุนงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานวิจัย รวมท้ังส'งเสริมให%มีการ
ตีพิมพ�เผยแพร' และจดสิทธิบัตร 

2.2 การสร%างเครือข'ายความร'วมมือในการวิจัยกับภายนอก 
 เป@าประสงค  

1. การบริหารจัดการงานวิจัยให%มีประสิทธิภาพ 
2. ผลงานวิชาการมีคุณภาพอย'างต'อเนื่อง 

3. การยกมาตรฐานการให1บริการวิชาการ การถ:ายทอดเทคโนโลยี น1อมนําแนวพระราชดําริให1
สนองตอบความต1องการของท1องถ่ิน 

กลยุทธ  
3.1 การสร%างคุณภาพชีวิตและความเป=นอยู'ของชุมชนท%องถ่ิน 
3.2 บูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัย 
3.3 ระดมทุนจากการให%บริการวิชาการ 

 เป@าประสงค  
1. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการร'วมกับพันธกิจอ่ืน 

4. การพัฒนาส:งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปDญญาและท1องถ่ิน เพ่ือการพัฒนา สร1างคุณค:าให1กับท1องถ่ินและ
สังคม 

กลยุทธ  
4.1 ส'งเสริมวังสวนบ%านแก%วให%เป=นแหล'งเรียนรู% 
4.2 อนุรักษ� ส'งเสริมและเผยแพร'ศิลปวัฒนธรรมและการละเล'นชุมชนท%องถ่ิน 
4.3 การสร%างเครือข'ายความร'วมมือด%านศิลปะและวัฒนธรรม 

 เป@าประสงค  
1. ส'งเสริมวังสวนบ%านแก%วเป=นแหล'งเรียนรู%เพ่ือการเรียนการสอน 
2. บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ�ภูมิปQญญาท%องถ่ิน 
3. เครือข'ายความร'วมมือในด%านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปQญญาท%องถ่ิน 

5. การปฏิรูปการบริหารจัดการด1วยหลักธรรมาภิบาล ด1วยความยืดหยุ:น โปร:งใส สู:การเปล่ียนแปลง
ของสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู1 

กลยุทธ  
5.1 พัฒนาการจัดการความรู%มุ'งสู'การเป=นองค�กรแห'งการเรียนรู% 
5.2 พัฒนาบุคลากรของคณะในด%านวิชาการ วิชาชีพ ทักษะการทํางานและความสัมพันธ�ในองค�กร 
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5.3 ติดตามการใช%จ'ายงบประมาณและแผนการดําเนินงานให%มีประสิทธิภาพ 
5.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให%มีประสิทธิภาพ 
5.5 ระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคณะ 
5.6 การจัดภูมิทัศน�และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู% 
5.7 นําการบริหารจัดการสํานักงานคณะ โดยนําหลักเกณฑ�ท่ีสอดคล%องกับ Green University มาใช% 

 เป@าประสงค  
1. คณะเป=นองค�กรแห'งการเรียนรู% (LO) 
2. บุคลากรของคระได%รับการพัฒนาอย'างต'อเนื่องตามสมรรถนะท่ีกําหนด 
3. มีการบริหารการเงินและงบประมาณให%มีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. มีทรัพยากรเพ่ือการบริหารอย'างยั่งยืน 
6. มีสภาพแวดล%อมท่ีเอ้ือต'อการจัดการเรียนรู%และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู%ท่ีเพียงพอ 
7. การยกระดับคณะให%เป=น Green University 

 
หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปFดสอน 
ในป6การศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได%เปMดหลักสูตรจํานวน 10 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� 
10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ป�ท่ี

ปรับปรุง
ล:าสุด 

วันท่ีสภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันท่ี สกอ. ลง
นามรับทราบ

หลักสูตร 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท%องถ่ิน 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

2554 
(ใหม') 

4 เมษายน 
2554 

10 มกราคม 
2555 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2555 8 มีนาคม 
2555 

10 มกราคม 
2557 

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 
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ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ป�ท่ี

ปรับปรุง
ล:าสุด 

วันท่ีสภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันท่ี สกอ. ลง
นามรับทราบ

หลักสูตร 
หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2555 10 กุมภาพันธ� 
2555 

7 กรกฎาคม 
2558 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

2555 11 พฤศจิกายน 
2554 

30 ตุลาคม 
2556 

หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม 

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

2555 12 กันยายน 
2556 

 

หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร� 

รัฐศาสตรบัณฑิต 2555 
(ใหม') 

11 พฤศจิกายน 
2554 

12 พฤศจิกายน 
2556 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2559 8 เมษายน 
2559 

 

 
จํานวนนักศึกษา 

ในป6การศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มี
นักศึกษารวมท้ังสิ้น 2,692 คน ประกอบด%วยนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี จํานวน 2,148 คน นักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับปริญญาตรี จํานวน 515 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 18 คน และนักศึกษาปริญญาเอก 
จํานวน 11 คน จําแนกได%ดังนี้ 

 ภาคปกติ 

หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา 

รวม 
ชั้นป�ท่ี 1 ชั้นป�ท่ี 2 ชั้นป�ท่ี 3 ชั้นป�ท่ี 4 

ภาษาไทย 43 45 27 39 154 
ดนตร ี 18 26 11 10 65 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 44 59 63 51 217 
ภาษาจีน 45 42 36 31 154 
การพัฒนาชุมชน 92 71 74 77 314 
ศิลปกรรม 17 19 21 19 76 
รัฐประศาสนศาสตร� 170 186 144 116 616 
รัฐศาสตร� 135 172 160 85 552 

รวม 2,148 

 ภาคพิเศษ 

หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา 

รวม 
ชั้นป�ท่ี 1 ชั้นป�ท่ี 2 ชั้นป�ท่ี 3 ชั้นป�ท่ี 4 

การพัฒนาชุมชน 41 33 23 34 131 
รัฐประศาสนศาสตร� 65 65 69 65 264 
รัฐศาสตร� 52 22 25 21 120 

รวม 515 
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 ภาคพิเศษ 

หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา 

รวม 
ชั้นป�ท่ี 1 ชั้นป�ท่ี 2 ชั้นป�ท่ี 3 ชั้นป�ท่ี 4 

นักศึกษาปริญญาโท 
การปกครองท%องถ่ิน 0 8 10 0 18 
นักศึกษาปริญญาเอก 
สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาฯ 11 0 0 0 11 

 
จํานวนอาจารย และบุคลากร  
จํานวนอาจารย  
จํานวนอาจารย�ของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีท้ังหมด 66 คน แบ'งเป=น ข%าราชการ 13 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ 53 คน โดยนับตามระยะเวลาการทํางาน 

หลักสูตร 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท%องถ่ิน 

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

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

5 - - - 7 4 - - - - - - 16 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

- - - - 7 - - - 3 - - - 10 

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

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

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตร ี

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

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

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

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 

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

หลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปกรรม 

- - - - 4 - - - - - - - 4 

หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร� 

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

อาจารย�สอนรายวิชาการศึกษาท่ัวไปไม'
สังกัดหลักสูตรใด 

- - - - 1 1 - - - - - - 2 

รวม 7 - - - 37 12 1 - 6 2 1 - 66 
รวมท้ังหมด 7 50 9 66 

 
จํานวนบุคลากร 

เจ%าหน%าท่ีคณะมีท้ังหมด 7 คน  
คณะ ตํ่ากว:า ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� - 7 - - 7 
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4. วิธีประเมิน 
4.1 การวางแผนและการประเมิน (ก'อน ระหว'าง และหลังการตรวจเยี่ยม) 

คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  
วันท่ี  19  กันยายน 2560 

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
09.00  น. � คณะกรรมการประเมินเดินทางถึงมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

ห%องประชุมคณะ
มนุษยศาสตร�และ

สังคมศาสตร� 
 
 
 

09.00 - 09.30 น. � คณบดีกล'าวต%อนรับและแนะนําคณะผู%บริหาร 
� คณะกรรมการประเมินเพ่ือช้ีแจงกระบวนการและวัตถุประสงค�ของ
การประเมิน 
� คณะเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง 

09.30 - 12.00 น. � คณะกรรมการประเมินตรวจสอบข%อมูล  เอกสารหลักฐาน      
และสมัภาษณ�ผู%รับผดิชอบงานประกันคุณภาพของแต'ละ 
องค�ประกอบและตัวบ'งช้ี           

12.00 - 13.00 น. พัก (รับประทานอาหารกลางวัน)  
13.00 - 15.00 น. � คณะกรรมการประเมินตรวจสอบข%อมูล  เอกสารหลักฐาน   

และสมัภาษณ�ผู%รับผดิชอบงานประกันคุณภาพของแต'ละ  
องค�ประกอบและตัวบ'งช้ี (ต'อ)          

ห%องประชุมคณะ
มนุษยศาสตร�และ

สังคมศาสตร� 

15.30 - 17.00 น. � คณะกรรมการสัมภาษณ�ผู%ท่ีเก่ียวข%อง 
- คณบด ี
- รองคณบดีฝdายวิชาการ 
- หัวหน%าสํานักงาน 
- เจ%าหน%าท่ีฝdายประกันในคณะฯ 

17.00 - 18.00 น. � คณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินต'อคณะฯ 
 

 
4.2 วิธีการตรวจสอบและความน'าเชื่อถือของข%อมูล 

1.  การศึกษารายงานการประเมินตนเองและเอกสารประกอบ 
    คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได%ศึกษาคู'มือประกันคุณภาพการศึกษารายงานการประเมินตนเอง

ของคู'มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตาม
คู'มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และ
เอกสารหลักฐานประกอบที่อ%างอิงตามรายการที่ระบุไว%ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

2.  การเก็บรวบรวมข%อมูลโดยการสัมภาษณ� 
     บุคลากร และนิสิตบางส'วนของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ประเด็นการสัมภาษณ� 
     1. ลักษณะงานตามพันธกิจ 
     2. การบริหารจัดการองค�กร 

          3. ความภาคภูมิใจในคณะฯ บรรยากาศทางการศึกษา กิจกรรมของนักศึกษา 
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5. ผลการประเมิน 
5.1 ผลการประเมินตามตัวบ'งชี้ 

ตัวบ:งช้ี เป@าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร 

ผลลัพธ  
(%หรือ
สัดส:วน) 

องค ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ'งช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม  3.01 37.48 10 3.75 3.75 คะแนน 

ตัวบ'งช้ีท่ี 1.2 อาจารย�ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร%อยละ 
10 

9. 66 13.64 % 1.71 คะแนน 

ตัวบ'งช้ีท่ี 1.3 อาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน'ง
ทางวิชาการ  

ร%อยละ 
20 

16 66 24.24 % 2.02 คะแนน 

ตัวบ'งช้ีท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท'า
ต'อจํานวนอาจารย�ประจํา  3 27.22 25 8.88 % 2.78 คะแนน 

ตัวบ'งช้ีท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5   6 ข%อ 5 คะแนน 

ตัวบ'งช้ีท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5   6 ข%อ 5 คะแนน 

องค ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ'งช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร%างสรรค�  

5    6 ข%อ 5 คะแนน 

ตัวบ'งช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร%างสรรค� 

3 4,769,548 62 
76,928.19 

บาท 
5 คะแนน 

ตัวบ'งช้ีท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจํา
และนักวิจัย 

ร%อยละ 
10 

7.40 66 11.21 % 2.80 คะแนน 

องค ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ'งช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก'สังคม 5   6 ข%อ 5 คะแนน 

องค ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ'งช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5   6 ข%อ 5 คะแนน 

องค ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ'งช้ีท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธ�ตามพันธกิจกลุ'มสถาบัน และ
เอกลักษณ�ของคณะ 

5   7 ข%อ 5 คะแนน 

ตัวบ'งช้ีท่ี 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสตูร  5   6 ข%อ 5 คะแนน 

คะแนนเฉล่ีย 13 ตัวบ:งช้ี 4.08 คะแนน 
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5.2 สรุปผลการวิเคราะห�ผลการประเมินระดับหลักสูตร 

องค ประกอบ 
ที่ 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50 การดําเนนิงานต%องปรับปรุงเร'งด'วน 
1.51 - 2.50 การดําเนนิงานต%องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช% 

3.51 - 4.50 การดําเนนิงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

1 2.17 5.00 3.75 3.38 การดําเนินงานระดับพอใช% 

2 5.00 5.00 2.80 4.27 การดําเนินงานระดับด ี

3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

รวม 2.88 5.00 3.28 4.08 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน
ระดับพอใช% 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับพอใช% 

 
 

 
6. รายงานผลการวิเคราะห จุดเด:นและโอกาสในการพัฒนา 
องค ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
จุดเด:น 
- 
โอกาสในการพัฒนา 
ตัวบ:งช้ีท่ี 1.1 
หลักสูตรท่ียังไม'มีวุฒิ ป.เอก 

- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
- พัฒนาชุมชน 
- ดนตรี 
- ภาษาจีน 
- ทัศนศิลปK 

หลักสูตรท่ียังไม'มีตําแหน'งทางวิชาการ 
- ภาษาไทย 
- ภาษาจีน 
- ทัศนศิลปK 

หลักสูตรท่ีมีความพร%อมในการเผยแพร' 
- รัฐศาสตร� 

ตัวบ:งช้ีท่ี 1.2 และ 1.3 
ให%ตั้งค'าเปPาหมายเป=นร%อยละ 
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การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด:น 
- 
 
องค ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
จุดเด:น 
ตัวบ:งช้ีท่ี 2.1 

- สนับสนุนแหล'งสืบค%นงานวิจัย งานสร%างสรรค�ในลักษณะใช%ระบบสารสนเทศให%เพ่ิมข้ึน และให%เพียงพอกับ
จํานวนคณาจารย�และนักศึกษา 

ตัวบ:งช้ีท่ี 2.2 
- เงินทุนวิจัยของคณะควรให%มีการกระจายให%ครอบคลุมทุกหลักสูตร 

โอกาสในการพัฒนา 
ตัวบ:งช้ีท่ี 2.3 

- ส'งเสริมให%อาจารย�ตีพิมพ�เผยแพร'ผลงานทางวิชาการให%เพ่ิมข้ึน (ตัวหารอาจารย�เยอะ แต'งานวิจัยน%อย) 
การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด:น 
- 
 
องค ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 
จุดเด:น 

1. คณะมีการออกแบบแนวปฏิบัติท่ีดีในการสํารวจความต%องการของชุมชน 
2. พ้ืนท่ีบริการวิชาการเป=นพ้ืนท่ีส'งผลต'อการพัฒนาท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
3. คณะมีเครือข'ายท่ีชัดเจนท้ังหน'วยงานภายในและหน'วยงานภาครัฐ และมีการสํารวจความต%องการของ

ชุมชน เพ่ือเข%าถึงปQญหาของชุมชน จนเกิดเป=นความเข%มแข็งในด%านการให%บริการวิชาการ 
4. คณะได%รับรางวัลการจัดกิจกรรมบริการวิชาการระดับประเทศ 

โอกาสในการพัฒนา 
1. การได%รับแหล'งเงินทุนสนับสนุนในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด:น 
- 
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องค ประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด:น 

1. คณะมีองค�ความรู%ท่ีจะไปส'งเสริมบูรณาการกับชุมชนได%เป=นอย'างดี 
โอกาสในการพัฒนา 

1. มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับคณะ/ศาสตร�อ่ืนๆ 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด:น 
1. ทําข%อเสนอของคณะกรรมการในป6ประเมิน 2558 มาปรับปรุง/พัฒนา โดยเน%นการสํารวจข%อมูลจาก

ท%องถ่ิน เพ่ือกําหนดโจทย�และกลุ'มเปPาหมายท่ีชัดเจน 
2. คณะกรรมการประจําคณะอนุมัติแผนจากหลักสูตรผ'านกระบวนการของคณะ มีการกําหนดตัวชี้วัด/

แนวทางในการติดตาม ประเมินผล 
3. มีชุมชนเปPาหมาย/กลุ'มเปPาหมายหลักท่ีสามารถดําเนินการต'อเนื่อง 3-5 ป6  
4. มีการยกระดับชุมชน โดยชุมชนได%มีส'วนร'วมทุกข้ันตอนในการดําเนินงาน 
5. มีการให%นักศึกษาเรียนรู%ไปกับชุมชนอย'างต'อเนื่อง 
6. ประเมินผลและปรับปรุงแผนการทํางานทุก 3 เดือน 
7. มีการนําศาสตร�พระราชามาพัฒนาชุมชนให%ยั่งยืน 

 
องค ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
จุดเด:น 
ตัวบ:งช้ีท่ี 5.1 

1. มีการวิเคราะห� SWOT เชื่อมโยงวิสัยทัศน� ของสถาบัน แผนพัฒนา 
2. แผนความเสี่ยง การเอาความเสี่ยงท่ีมีความเสี่ยงสูงมาวิเคราะห� ส'วนตัวอ่ืนๆ ความเสี่ยงลดลง 
3. การค%นหาแนวปฏิบัติท่ีดี ครอบคลุม มีการเผยแพร' 
4. มีการติดตามแผนการบริหารอย'างชัดเจน 

 
ตัวบ:งช้ีท่ี 5.2 

1. มีระบบกลไก และมีการติดตาม 
2. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงอย'างต'อเนื่อง 

โอกาสในการพัฒนา 
1. ป6งบประมาณกับภาคการศึกษาไม'สอดคล%องกัน ทําให%มีปQญหาในการดําเนินงานของคณะ 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด:น 
- 
 

           
 

 


