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คํานํา 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําป การศึกษา 2555 
เป$นรายงานสรุปผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�     
ในรอบป  ระหว-างวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 โดยมีรายละเอียดตามตัวบ-งชี้การประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา องค�ประกอบท่ี 1 ถึง องค�ประกอบท่ี 9 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ-งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค�การมหาชน) (สมศ.) พร�อมท้ังได�วิเคราะห�จุดแข็งและแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนารายองค�ประกอบไว�ในรายงานฉบับนี้ 
 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�จะนําผลจากการประเมินคุณภาพภายในและข�อเสนแนะของผู�มี
ส-วนได�ส-วนเสีย รวมท้ังภาคีเครือข-าย เป$นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ัวท้ังองค�กร 
เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค� เปBาหมายยุทธศาสตร�และพันธกิจอย-างยั่งยืนต-อไป 
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                                                              คณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
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บทสรุปผู=บริหาร 

จากการตรวจประเมินการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ประจําป การศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือตรวจสอบข�อเท็จจริงและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามองค�ประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนําเสนอจุดเด-น 
แนวทางส-งเสริมจุดเด-น จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางแก�ไข โดยคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� โดยได�รับ
ผลการตรวจประเมินดังนี้   

1. ผลการประเมินในภาพรวมตามองค�ประกอบคุณภาพ 9 ด�านและตัวบ-งชี้ท่ีใช�ประเมินคุณภาพตาม
องค�ประกอบ (สกอ.+สมศ.) โดยในภาพรวมอยู-ในระดับดี ผลการประเมินคือ 4.24 โดยจําแนกเป$น  

1.1 ผลการประเมินจัดอยู-ในระดับดีมาก จํานวน 5 องค�ประกอบ คือ องค�ประกอบท่ี 1, 3, 5, 6 
และ 8  

1.2 ผลการประเมินจัดอยู-ในระดับดี จํานวน 4 องค�ประกอบ คือ องค�ประกอบท่ี 2, 4, 7 และ 9  
2. ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและบ-งชี้ท่ีใช�ประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐาน (สกอ.+สมศ.) โดยในภาพรวมอยู-ในระดับดี ผลการประเมินคือ 4.24 โดยจําแนกเป$น  
2.1 มาตรฐานด�านคุณภาพบัณฑิต จัดอยู-ในระดับดี  
2.2 มาตรฐานด�านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ก. มาตรฐานด�านธรรมาภิบาลของการบริหาร 

อุดมศึกษา จัดอยู-ในระดับดีมาก 

มาตรฐานด�านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ข. มาตรฐานด�านพันธกิจของการบริหารการ 

อุดมศึกษา จัดอยู-ในระดับดี 

2.3 มาตรฐานด�านการสร�างและพัฒนาสังคมฐานความรู� และสังคมการเรียนรู�จัดอยู-ในระดับดี  
3. ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด�านการบริหารจัดการและบ-งชี้ตามมุมมองด�านการบริหาร

จัดการ (สกอ.+สมศ.) โดยในภาพรวมอยู-ในระดับดี ผลการประเมินคือ 4.24 โดยจําแนกเป$น  
3.1 ด�านนักศึกษาและผู�มีส-วนได�ส-วนเสีย จัดอยู-ในระดับดีมาก 

3.2 ด�านกระบวนการภายใน จัดอยู-ในระดับดีมาก 

3.3 ด�านการเงิน จัดอยู-ในระดับพอใช� 
3.4 ด�านบุคลากร การเรียนรู� และนวัตกรรม จัดอยู-ในระดับพอใช� 
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สAวนที่ 1 : ข=อมูลเบื้องต=นของหนAวยงาน 

1.1 ช่ือหนAวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปIนมาโดยยAอ 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จัดต้ังข้ึนในป  พ.ศ. 2519  
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พุทธศักราช 2518  โดยใช�ชื่อว-า “คณะวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�”  
หัวหน�าหน-วยงานเรียกว-า  “หัวหน�าคณะ” ต-อมามีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ   พุทธศักราช 2538  คณะ
วิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  จึงเปลี่ยนการเรียกชื่อหัวหน�าหน-วยงาน จากหัวหน�าคณะเป$น  “คณบดี”  
โดยจัดแบ-งหน-วยงานในคณะเป$นภาควิชารวม  11  ภาควิชา  ได�แก-  ภาควิชาภาษาไทย  ภาควิชา
ภาษาต-างประเทศ  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร�  ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี  ภาควิชานาฏศิลปY  ภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาสังคมวิทยา  ภาควิชารัฐศาสตร�และนิติศาสตร�  ภาควิชาภูมิศาสตร�และภาควิชา
ประวัติศาสตร� 
 ในป การศึกษา  2541  สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีได�ประกาศเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน วิชาการ
ของคณะจากภาควิชาเป$นโปรแกรมวิชา  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  จึงดําเนินการปรับเปลี่ยนการ
บริหารงานวิชาการจากภาควิชาเป$นโปรแกรมวิชารวมท้ังสิ้น  11  โปรแกรมวิชา  ได�แก-  โปรแกรมวิชาการ
พัฒนาชุมชน  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร�  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.)  
โปรแกรมวิชาดนตรี (ศศ.บ.)  โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกต�ศิลปY   โปรแกรมวิชาศิลปกรรมและโปรแกรม
วิชาศิลปศึกษา (ค.บ.)   
 ป   พ .ศ .  2542  กระทรวง ศึกษาธิ การ ได� มีประกาศการแบ- งส- วนราชการของสถา บัน                     
ราชภัฏรําไพพรรณี  กําหนดให�มี  5  คณะ  คือ  คณะครุศาสตร�  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี                   
คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  และคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ในแต-ละคณะให�
มีหน-วยงานเพียงหน-วยงานเดียว  คือ  สํานักงานเลขานุการคณะ  มีผลให�คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  
ดําเนินการบริหารงานวิชาการแบบโปรแกรมวิชาต-อไป 
 ในป  พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีได�เปลี่ยนสถานะเป$นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ตามประกาศในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
 ป  พ.ศ.  2548  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   เป$นคณะหนึ่ งในจํานวน  6  คณะ                        
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  (คณะครุศาสตร�  คณะวิทยาศาสตร�  คณะวิทยาการจัดการ                     
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร�  และคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�)  ได� เปGดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร�  ระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  ท้ังภาคปกติและ                     
ภาค กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคพิเศษ (ศศ.ม.) ขณะเดียวกันก็ได�เปGดสอนหลักสูตรใหม- 
คือ หลักสูตรนิติศาสตร�เป$นรุ-นแรกให�กับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.  ตามลําดับในป เดียวกัน  ท้ังนี้มี
การปรับเปลี่ยนคําว-า “โปรแกรมวิชา” เป$น “หลักสูตรวิชา”  และ  “หัวหน�าโปรแกรมวิชา” เป$น  “ประธาน
สาขาวิชา”    

ป  พ.ศ. 2550 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ได�แบ-งส-วนราชการในสํานักงานคณบดี                      
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี(ฉบับแก�ไข) พ.ศ. 2550 ออกเป$น  5 ส-วนงาน ได�แก-            
งานบริหารงานท่ัวไป   งานการเงินและพัสดุ  งานนโยบายและแผน  งานบริการการศึกษา และศูนย�ภาษา  
โดยให�บริการด�านต-าง ๆ แก-ชุมชนนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน  ขณะเดียวกันคณะได�ปรับเปลี่ยน
แนวทางในการพัฒนาคณะไปพร�อม ๆ กัน  โดยคํานึงถึงความสอดคล�องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบท



 

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2555  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   5 
 

ในสังคมเพ่ือดําเนินภารกิจตามบทบาทท่ีกําหนดไว�ให�บรรลุเปBาหมายต-อไป โดยในป  พ.ศ. 2554 ได�เพ่ิม
หน-วยงานศูนย�อาเซียนศึกษา และศูนย�วิจัยทางด�านสังคมศาสตร�เพ่ือให�สอดคล�องกับสภาวะการณ�ปFจจุบัน 

ป  พ.ศ.  2554 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ได� เปGดหลักสูตรใหม-  คือ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน  

ป  พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�เปGดหลักสูตรใหม- คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร�  
 
1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปMาหมายและวัตถุประสงค1 

ปรัชญา 
คุณธรรมนําทาง  เสริมสร=างปNญญา  พัฒนาท=องถ่ิน 
 

วิสัยทัศน1 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เป$นคณะชั้นนําของภาคตะวันออกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

บนพ้ืนฐานของภูมิปFญญาท�องถ่ินและความเปลี่ยนแปลงของวิถีโลก 
 
พันธกิจ 

1. (ผลิตบัณฑิต) ผลิตบัณฑิตท่ีเพียบพร�อมด�วยคุณธรรม ปFญญาและเป$นพลังในการพัฒนาท�องถ่ิน 
2.  (วิจัย) วิจัยเพ่ือสร�างองค�ความรู�และเสริมสร�างความเข�มแข็งของท�องถ่ิน 
3.  (บริการวิชาการ) ให�บริการวิชาการแก-ท�องถ่ินและสืบสานแนวพระราชดําริ 
4.  (ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของท�องถ่ินภาคตะวันออกและบูรณา

การสู-ประชาคมอาเซียน 
 

วัตถุประสงค1 
1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท้ังคุณธรรมและความรู�เพ่ือพัฒนาตนเองและท�องถ่ิน 
2.  ส-งเสริม  สนับสนุนการวิจยั  และการบริการทางวิชาการแก-ท�องถ่ิน 
3.  ส-งเสริม  อนุรักษ�ศิลปะวัฒนธรรมไทย  และพัฒนาสิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร1 

1. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย�ท่ีมีความเข�มแข็ง ยั่งยืนและสอดคล�องกับความต�องการของ
ตลาด 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรทางวิชาการและวิชาชีพข้ันสูงโดยเฉพาะวิชาชีพครู 
3. การวิจัยพัฒนาเพ่ือการพัฒนาด�านวิชาการและพัฒนาท�องถ่ิน 
4. ให�บริการวิชาการแก-สังคมและสืบสานแนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปFญญาท�องถ่ินพร�อมท้ังบูรณาการสู-สากล 
6. พัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารท่ีดี 

 
 
 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2555  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   6 
 

นโยบายคณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 
1.  นโยบายด=านการจัดการศึกษา 

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

1.2  เร-งรัดการผลิตบัณฑิตให�ได�คุณภาพตามเกณฑ�มาตรฐาน 
1.3  พัฒนาคุณวุฒิของคณาจารย�ให�เข�าเกณฑ�มาตรฐานและคุณภาพของ สกอ. 
1.4  สนับสนุนการเปGดหลักสูตรใหม-และรักษามาตรฐานหลักสูตรเดิม 
1.5  เร-งรัดการผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะทางด�านภาษาต-างประเทศ 
1.6  เพ่ิมจํานวนบัณฑิตทางมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
1.7  ลดจํานวนนักศึกษาท่ีออกระหว-างเรียน 
1.8  เพ่ิมศักยภาพบัณฑิตให�มีความสามารถในการเรียนรู�และสามารถประกอบอาชีพอิสระและ 

 สนองกับความต�องการของตลาดแรงงานในภูมิภาคตะวันออก 
1.9  ส-งเสริมให�หลักสูตร/สาขาวิชา เชิญผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�รู�ในชุมชนมาช-วยในการปรับปรุง 

                    และพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การเรียนรู�ภูมิปFญญาท�องถ่ินและการ 
                    ฝ^กประสบการณ�วิชาชีพ 
 

2.  นโยบายทางด=านการผลิตครูและสAงเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1  ส-งเสริมความร-วมมือในการผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาร-วมกับคณะครุศาสตร� 
2.2  จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาท่ีคณะมนุษยศาสตร�และ 

 สังคมศาสตร�รับผิดชอบ 
2.3  ให�คําปรึกษาแก-ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส-งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทาง 

 การศึกษา 
 

3.  นโยบายทางด=านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 3.1 สร�างสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาให�แก-นักศึกษาและคณาจารย� 
 3.2 ส-งเสริมให�มีการจัดกิจกรรมท่ีส-งเสริมการเรียนรู� 
 3.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู� 
 3.4 เน�นความเข�มแข็งทางการเรียนการสอนให�มีมาตรฐานสากลเทียบได�กับมาตรฐานของ สกอ. 
 3.5 ส-งเสริมและพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร�และ   
      สังคมศาสตร�เพ่ือนําไปสู-การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 3.6 จัดให�บุคลากรทุกระดับของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีส-วนร-วมและบูรณาการการ 
      ประกันคุณภาพการศึกษาเข�ากับการปฏิบัติงาน 
 3.7 พัฒนาห�องเรียน วัสดุอุปกรณ� ให�สนับสนุนและเอ้ือต-อการเรียนรู�ของนักศึกษา 
 

 4. นโยบายด=านการบริการวิชาการสูAท=องถ่ินและสังคม 
 4.1 ส-งเสริมให�มีโครงการบริการวิชาการแก-ท�องถ่ินและชุมชน สอดคล�องกับความต�องการของ 

ท�องถ่ิน 
 4.2 สนับสนุนให�หลักสูตรทุกหลักสูตรจัดการบริการทางวิชาการท่ีหลากหลาย 
 4.3 สนับสนุนงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกบริการวิชาการแก-ท�องถ่ินและ 
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ชุมชน 
 4.4 นําผลของการศึกษาวิจัยไปฟ̀aนฟูและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 4.5 ส-งเสริมอาจารย�สนับสนุนให�ชุมชนและท�องถ่ินนําภูมิปFญญาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให�กับ    

ชุมชนท�องถ่ิน 
 4.6 สนับสนุนให�มีงาน/โครงการสนับสนุนโครงการพระราชดําริ 
 4.7 จัดศูนย�บริการทางวิชาการแก-ชุมชนและท�องถ่ิน 
 

 5. นโยบายด=านงานวิจัยและงานริเริ่มสร=างสรรค1 
 5.1 ส-งเสริมความร-วมมือด�านงานวิจัยและงานริเริ่มสร�างสรรค�กับหน-วยงานท้ังภายในและ 

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

และสังคมศาสตร� 
 5.4 เผยแพร-ข-าวสารงานวิจัย การขอทุน แหล-งเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยให�คณาจารย�และบุคลากร 

ได�รับทราบอย-างท่ัวถึง 
 5.5 ส-งเสริมให�อาจารย�นํางานวิจัยไปใช�ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาท�องถ่ิน 
 5.6 สนับสนุนให�คณาจารย�ได�มีโอกาสเผยแพร-งานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 5.7 สนับสนุนการจดสิทธิบัตรงานวิจัยหรือนวัตกรรม 
 5.8 สร�างขวัญและกําลังใจแก-นักวิจัยของคณะท่ีมีผลงานวิจัย และงานสร�างสรรค�ดีเด-น 
 

 6. นโยบายด=านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 6.1 ส-งเสริมนักศึกษาและบุคลากรของคณะเข�าร-วมกิจกรรมด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ 

หน-วยงานภายในและภายนอกคณะ 
 6.2 ส-งเสริมให�มีการจัดกิจกรรมด�านศิลปวัฒนธรรม 
 6.3 ส-งเสริมให�ทํางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ด�านศิลปวัฒนธรรม 
 6.4 สนับสนุนให�มีการสร�างเครือข-ายทางศิลปวัฒนธรรมตลอดจนเผยแพร-ผลงานด�าน 

ศิลปวัฒนธรรมท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
 6.5 สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการดําเนินการด�านศิลปวัฒนธรรม 
 6.6 ส-งเสริมให�มีการสร�างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม 
 

  7. นโยบายทางด=านการบริหารจัดการ 
7.1 จัดระบบการบริหารองค�กร โดยใช�หลักธรรมาภิบาลและหลักการกระจายอํานาจ  การให� 

 เกียรติซ่ึงกันและกัน 
7.2 พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร� ถ-ายทอดค-านิยมไปสู-แนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล�องไปใน 

 ทิศทางเดียวกัน 
7.3 สนับสนุนให�องค�กรมีการพัฒนาองค�กรสามารถแข-งขันกับหน-วยงานอ่ืนได� 
7.4 มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบเสนอความคิดเห็นในรูปคณะกรรมการ 
7.5 บริหารงานอย-างบริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร-งใสตรวจสอบได�ทุกองค�กร 
7.6 สร�างวัฒนธรรมองค�กรให�เป$นวัฒนธรรมของความเป$นธรรม 
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7.7 สนับสนุนให�มีการพัฒนาคณะสู-องค�การเรียนรู� 
7.8 สนับสนุนให�บุคลากรของคณะเข�าร-วมประชุม อบรม หรือเสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิม 

 สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
7.9 จัดให�มีระบบบริหารความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแต-ละโอกาสท่ีคณะจะเกิดความเสียหาย 
7.10 พัฒนาระบบฐานข�อมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย 
7.11 สนับสนุนให�ประชาชนมีส-วนร-วมในการแสดงความคิดเห็นและร-วมในการติดตามตรวจสอบ 

  การทํางานของคณะ 
 

8. นโยบายทางด=านการเงิน และงบประมาณ 
8.1 สนับสนุนการใช�ทรัพยากรร-วมกันระหว-างหลักสูตร/สาขาวิชา/คณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือ 

 ประหยัดงบประมาณ 
8.2 บริหารงบประมาณด�วยความประหยัดและเกิดประโยชน�สูงสุด 
8.3 จัดระบบการตรวจสอบ ประเมินผลโครงการ/งบประมาณในแต-ละโครงการตลอดจนความ 

 คุ�มค-าตามต�นทุนการผลิต 
 

9.  นโยบายด=านความรAวมมือกับหนAวยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 
9.1 กําหนดนโยบายความร-วมมือทางวิชาการ MOU ระหว-างสถาบันการศึกษาภายในและ 

 ภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต-างประเทศ 
9.2 สนับสนุนให�เกิดความร-วมมือระหว-างหน-วยงานในระดับจังหวัดและระดับชาติ 
9.3 นําคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ให�มีมาตรฐานสู-สากลและมีเครือข-ายความร-วมมือกับ 

 สถาบันอ่ืน ๆ  
 

10. นโยบายทางด=านการพัฒนานักศึกษา 
 10.1 ส-งเสริมความมีระเบียบวินัยและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
 10.2 สนับสนุนองค�กรของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ให�เข�มแข็งและเป$นผู�นํา 

ในสังคมได� 
 10.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 10.4 สนับสนุนให�นักศึกษา ได�มีโอกาสสร�างเครือข-ายระหว-างสถาบัน องค�กร เพ่ือพัฒนา 

วิสัยทัศน�ให�กว�างไกล 
 10.5 ส-งเสริมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให�กับนักศึกษาของคณะ 
 10.6 ส-งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล�องกับวิสัยทัศน�ของคณะและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง 

ประสงค� 
 10.7 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให�ครบทุกประเภท เช-น กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬา 

หรือการส-งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน� รักษาสิ่งแวดล�อม กิจกรรม 
นันทนาการกิจกรรมส-งเสริมวัฒนธรรม   

 10.8 สนับสนุนให�นักศึกษาได�มีโอกาสประกวด แข-งขัน เพ่ือรับรางวัลระดับท�องถ่ินและ 
ระดับประเทศ 

 10.9 ส-งเสริมระบบอาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือดูแลนักศึกษา ให�มีการพัฒนาการในทางท่ีเหมาะสม 
และประสบความสําเร็จในการศึกษา  
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 10.10 บริการด�านสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล�อมให�เอ้ือต-อการเรียนรู�และสังคมอุดม 
ปFญญา 

 10.11 สนับสนุนให�จัดทําแผนพัฒนาคณะเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามแผนนโยบาย 3 ดี 
 

11.  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
11.1  จัดให�มีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการดําเนินการด�านการประกันคุณภาพท้ังในระดับคณะ

และสาขาวิชา 
11.2  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการ 
       ดําเนินงานของคณะและสาขาวิชา อันจะนําไปสู-การพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง

และพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของคณะและสาขาวิชาอย-างต-อเนื่อง 
11.3  สนับสนุนให�มีกิจกรรมสร�างความเข�าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก-บุคลากรของ 
        คณะ 
11.4  ส-งเสริมให�มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในโดยถือเป$นส-วนหนึ่งของ 
        กระบวนการบริหารการศึกษา 
11.5  สนับสนุนการจัดกิจกรรมให�ความรู�และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก-นักศึกษา

และให�นักศึกษานําความรู�ด�านการประกันคุณภาพไปใช�ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการ
โดยนักศึกษา 

11.6  สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข�อมูลด�านการประกันคุณภาพการศึกษาให�สามารถ
วิเคราะห�ข�อมูล  เพ่ือวางแผนและประกอบการตัดสินใจ 

11.7  พัฒนาเครือข-ายความร-วมมือด�านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว-างหน-วยงานภายใน
และภายนอกคณะ 
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1.3 โครงสร=างองค1กร และโครงสร=างการบริหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการบริหารงาน 

คณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 

คณบดี 

คณะกรรมการประจําคณะ 
 

รองคณบดีฝ]ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ]ายวางแผนและวิจัย รองคณบดีฝ]ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

หัวหน=าศูนย1วิจัยทางด=านสังคมศาสตร1 หัวหน=าศูนย1อาเซียนศึกษา หัวหน=าศูนย1ภาษา หัวหน=าสํานักงานคณบดี ประธานสาขาวิชา 

-สาขาวิชาดนตร ี
-สาขาวิชาภาษาจีน 
-สาขาวิชาภาษาไทย 
-สาขาวิชาศิลปกรรม 
-สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
-สาขาวิชารัฐศาสตร� 
-สาขาวิชาสังคมศาสตร�เพื่อการพัฒนา 
-สาขาวิชาการปกครองท�องถิ่น 
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1.4 รายช่ือผู=บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปNจจุบัน  

ทําเนียบผู=บริหารคณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 

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 – ปFจจุบัน 

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนAง 
1 รศ.บรรจบ           วงษ�พิพัฒน�พงษ� คณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
2 ผศ.อาภากร          มินวงษ� รองคณบดีฝiายวางแผนและวิจัย 

ผู�อํานวยการศูนย� กศ.อช. 
ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

3 ผศ.กรรณิการ�       เผือกนําผล รองคณบดีฝiายวิชาการ 
4 นายปราโมทย�      สุวรรณา รองคณบดีฝiายกิจการนักศึกษา 
5 ผศ.เกศินี              กูลพฤกษี ผู�ช-วยคณบดีฝiายประกันคุณภาพ 
6 นายแสงอุทิศ         พรมเมือง ผู�ช-วยคณบดีฝiายกิจการนักศึกษา 
7 นายชัชวาลย�         มากสินธิ์ รองคณบดีฝiายบริการวิชาการ 
8 ผศ.นิภา               วงษ�พิพัฒน�พงษ� ผู�อํานวยการศูนย�ภาษา 

ประธานสาขาวิชาภาษาจีน 
9 รศ.พรทิพา            นิโรจน� ผู�ช-วยคณบดีฝiายวิจัย 

ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร�เพ่ือการพัฒนา 
10 น.ส.เบญจพร         ประจง ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม 
11 นายชัชวาล           อยู-ดี ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
12 นายพรโชค           อูjสมบูรณ� ประธานสาขาวิชาภาษาไทย 
13 ผศ.วารินทร�           สุภาภรณ� ประธานหลักสาขาวิชาดนตรี 
14 ผศ.ชัยยนต�            ประดิษฐศิลปY ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
15 น.ส.วงธรรม          สรณะ ประธานสาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน 
16 ว-าท่ีร�อยตรีชูวงศ�     อุบาลี ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร� 
17 น.ส.อินทรา           บ-อพลอย หัวหน�าสํานักงานคณบดี 
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หน=าท่ี  
1. กําหนดนโยบายและทิศทางในการผลิตบัณฑิต 
2. กําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติในการฝ^กประสบการณ�

วิชาชีพ 
3. กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการและพิจารณาจัดสรรงบประมาณของคณะ 
4. พิจารณาและกําหนดแนวทางในการส-งเสริมพัฒนาบุคลากรในคณะ 
5. ส-งเสริม สนับสนุนให�อาจารย�ในคณะได�ทําการศึกษาวิจัย  มีการบริการทางวิชาการแก-นักศึกษา

และสังคมภายนอก 
6. ส-งเสริมและพัฒนางานด�านบริการ และควบคุมกํากับดูแลมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรใน

คณะ 
7. ประเมินผลและควบคุมคุณภาพการสอนในรายวิชาท่ีคณะรับผิดชอบ 
8. พิจารณาให�ความเห็นชอบในการจัดอาจารย�ผู�สอน และอาจารย�พิเศษในรายวิชาท่ีคณะรับผิดชอบ 
9. จัดทํารายงานประจําป ของคณะ 
10. ติดตามผลผู�สําเร็จการศึกษาท่ีคณะรับผิดชอบ 
11. พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
12. ประสานงานกับคณะอ่ืน ๆ ในการจัดอาจารย�ผู�สอน และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

พ้ืนฐาน 
 

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

หน=าท่ี 
คณบดี 
  มีหน�าท่ีควบคุมควบคุมกํากับดูแล ติดตามประเมินผลการพัฒนา การปรับปรุงหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  การฝ^กประสบการณ�วิชาชีพ การส-งเสริมและสนับสนุนกลไกและการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องโดยประสานงานกับหลักสูตรวิชาและหน-วยงานต-างๆ  
 
รองคณบดีฝ]ายวางแผนและวิจัย 

มีอํานาจหน=าท่ีดังนี้ 
1. จัดทําแผนและโครงการพัฒนาคณะ ๆ โดยรวม 
2. ควบคุมดูแลการเบิกจ-ายเงินงบประมาณของคณะ 
3. ประเมินและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานในทุกระดับ 
4. ตรวจสอบบัญชีการใช�เงินงบประมาณแผ-นดิน  งบบํารุงการศึกษา และงบการจัดการศึกษาภาค

พิเศษ 
5. ปฏิบัติหน�าท่ีเฉพาะกิจตามคณบดีมอบหมาย 
6. พัฒนาและส-งเสริมงานวิจัยในคณะ 
7. ปฏิบัติหน�าท่ีร-วมกับคณบดีในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะฯ 

รองคณบดีฝ]ายวิชาการ 
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มีอํานาจหน=าท่ี 
1. ประสานกับประธานหลักสูตรการพัฒนาอาจารย�ด�านวิชาการ 
2. การจัดอาจารย�และเจ�าหน�าท่ีดําเนินการสอบและคุมสอบ 
3. ประสานกับประธานหลักสูตรการเปGด-ปGดวิชาของหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 
4. ประสานกับประธานหลักสูตรในการจัดทําแผนการเรียนของนักศึกษา 
5. การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
6. การแก�ปFญหาตารางเรียน ตารางสอบ ห�องเรียน และห�องสอบ 
7. การแก�ปFญหาการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
8. การให�บริการทางวิชาการแก-สังคม 
9. ให�คําปรึกษาแก-อาจารย�และนักศึกษาท่ีมีปFญหาด�านการเรียนการสอน 
10. ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินการเรียน 
11. ปฏิบัติหน�าท่ีเฉพาะกิจตามคณบดีมอบหมาย 
12. ปฏิบัติหน�าท่ีร-วมกับคณบดีในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะฯ 
13. ดูแลงานด�านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

รองคณบดีฝ]ายกิจการนักศึกษา 
มีอํานาจหน=าท่ี 
1. ประสานงานกับกองพัฒนานักศึกษา 
2. จัดกิจกรรมอาจารย�ท่ีปรึกษาพบนักศึกษา 
3. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
4. ปฐมนิเทศและปFจฉิมนิเทศนักศึกษา 
5. กิจกรรมพัฒนาจิตใจนักศึกษา 
6. กิจกรรมพัฒนาความคิดและอาชีพ 
7. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน� 
8. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 
9. ทําแผนและโครงการใช�งบประมาณในกิจกรรมนักศึกษา 
10. ประสานงานกับกรรมการและผู�นํานักศึกษาในคณะ  
11. ดูแลงานด�านฐานข�อมูลนักศึกษา 
12. ดูแลข�อมูลข-าวสารศิษย�เก-าศิษย�ปFจจุบัน 

หัวหน=าสํานักงานคณบดี 
มีอํานาจหน=าท่ี 
1. รับผิดชอบเก่ียวกับงานด�านธุรการ  ได�แก-  งานสารบรรณและอํานวยความสะดวกในด�านต-าง ๆ  
2. ควบคุมดูแล การเบิกจ-ายเงินงบประมาณของคณะ 
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 

 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2555  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   14 
 

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเป_ดสอน  

หลักสูตรท่ีเป_ดสอน 

ในป การศึกษา  2555  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�เปGดหลักสูตรจํานวน 6 หลักสูตร  11  สาขาวิชา 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร�เพ่ือการพัฒนา 
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
      สาขาวิชาภาษาไทย 
      สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
      สาขาวิชาดนตรี 
      สาขาวิชาภาษาจีน 
4.   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
      สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน 
5.   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม 
6.   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐศาสตร� 
 

1.6 จํานวนนักศึกษา  
 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 

 ในป การศึกษา  2555  (1 มิ.ย.55 – 30 พ.ค. 56) คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีนักศึกษา  
รวมท้ังสิ้น 2,055  คน  ประกอบด�วย  นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี จํานวน  1,441  คน  นักศึกษา            
ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี  จํานวน  545  คน  และนักศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน 69  คน  จําแนก
ได�ดังนี้ 
 

ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ป7 2555 

สาขาวิชา 
ชั้นป7 

รวม 
ป71(55) ป7 2(54) ป7 3(53) ป7 4(52) 

การพัฒนาชุมชน หมู- 1 40 35 29 32 136 
การพัฒนาชุมชน หมู- 2 42 29 31 - 102 
ดนตรี(ไทย) 4 1 1 1 7 
ดนตรี(สากล) 12 12 9 7 40 
ภาษาไทย 37 24 . 16 77 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หมู-1 44 29 26 20 119 
ภาษอังกฤษธุรกิจ หมู- 2 38 28 24 17 107 
ภาษาจีน 19 19 16 - 54 
ศิลปกรรม 19 16 21 10 66 
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สาขาวิชา 
ชั้นป7 

รวม 
ป71(55) ป7 2(54) ป7 3(53) ป7 4(52) 

รัฐประศาสนศาสตร� หมู- 1 44 37 30 47 158 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู- 2 44 39 29 34 146 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู- 3 39 28 29 33 129 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู- 4 41 33 23 30 127 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู- 5 38 29 31 - 98 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู- 6 - - 22 - 22 
รัฐศาสตร� หมู- 1 27 - - - 27 
รัฐศาสตร� หมู- 2 26 - - - 26 

รวมทุกช้ันป7 514 359 321 247 1,441 
 

ตารางสรุปจํานวนนักศึกษา ภาค กศ.ปช. 
 

สาขาวิชา 
รุAนนักศึกษา 

รวม รุAน 41 
(1/55) 

รุAน 40 
(1/54) 

รุAน 39 
(3/52) 

รุAน 38 
(2/52) 

รุAน 37 
(1/52) 

พัฒนาชุมชน หมู- 1 38 29 26  4 97 
พัฒนาชุมชน หมู- 2 31 - - - - 31 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู- 1 56 26 30 - 24 136 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู- 2 48 36 21 - 15 120 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู- 3 9 - - - - 9 
การปกครองท�องถ่ิน - 29 40 - 57 126 
รัฐศาสตร� 26 - - - - 26 

รวมทุกช้ันป7 208 120 117 - 100 545 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

หลักสูตรวิชา เข=า 1/55 เข=า1/54 รวม 
สังคมศาสตร�เพ่ือการพัฒนา) - - - 
การปกครองท�องถ่ิน หมู- 1 5 30 35 
การปกครองท�องถ่ิน หมู- 2 34 - 34 

รวม 39 30 69 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2555  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   16 
 

1.7 จํานวนอาจารย1และบุคลากร  

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 

จํานวนบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  มีทั้งหมด  71  คน  แบ-งเป$นข�าราชการ  จํานวน 18 คน  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน  42 คน  
ผู�เชี่ยวชาญชาวต-างประเทศ  จํานวน 6 คน  เจ�าหน�าที่คณะ 6 คน  และแม-บ�านประจําอาคาร 2  คน  (ตึก 3) 
 
ข=อมูล ระบุ ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 

ที่ ชื่อ- สกุล ตําแหนAงทางวิชาการ สถานสภาพ วุฒิการศึกษา วันที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
จํานวน

นับ 

        1 นายบรรจบ  วงษ�พิพัฒน�พงษ� รองศาสตราจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท    1 คน 

2 นางพรทิพา  นิโรจน� รองศาสตราจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท    1 คน 

3 นางแน-งน�อย  ดวงดารา รองศาสตราจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 21-พ.ค.-16   1 คน 

4 นางเกศินี  กูลพฤกษี ผู�ช-วยศาสตราจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 15-พ.ค.-24   1 คน 

5 นายกฤตศักดา  เรือนนาค ผู�ช-วยศาสตราจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 30-ธ.ค.-30   1 คน 

6 นางอาภากร  มินวงษ� ผู�ช-วยศาสตราจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 16-พ.ค.-18   1 คน 

7 นางนิภา  วงษ�พิพัฒน�พงษ� ผู�ช-วยศาสตราจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท ก.ค.-20 1 คน 

8 นายประสาน  ธัญญะชาติ ผู�ช-วยศาสตราจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 24-ม.ค.-22 1 คน 

9 นางชลพรรณ ออสปอนพันธ� ผู�ช-วยศาสตราจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 1-พ.ย.-41 1 คน 

10 นายวารินทร�  สุภาภรณ� ผู�ช-วยศาสตราจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 11-พ.ค.-25 1 คน 
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ที่ ชื่อ- สกุล ตําแหนAงทางวิชาการ สถานสภาพ วุฒิการศึกษา วันที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
จํานวน

นับ 
11 นางกรรณิการ�  เผือกนําผล ผู�ช-วยศาสตราจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 16-พ.ค.-21 1 คน 

12 นายชัยยนต�  ประดิษฐศิลปY ผู�ช-วยศาสตราจารย� ข�าราชการ ปริญญาเอก  1 คน 

13 นายเกียรติศักดิ์  จิระพงศ� อาจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 3-ก.พ.-35 1 คน 

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

15 นางสาวขวัญศิริ  เจริญทรัพย� อาจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท  ลาศึกษาตAอระดับ
ปริญญาเอก 1 พ.ย. 

53 -31 ต.ค. 54 

1 คน 

16 นางสาวอุไรวรรณ วุฒิเกษ อาจารย� ข�าราชการ ปริญญาเอก  1 คน 

17 นางสาวกนกวรรณ  อยู-ไสว อาจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 1-ธ.ค.-49 1 คน 

18 ว-าที่เรือตรีเอกชัย  กิจเกษาเจริญ อาจารย� ข�าราชการ ปริญญาโท 16-มิ.ย.-46 1 คน 

19 นายอุรพงศ�  คันธวัลย� ผู�ช-วยศาสตราจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-มิ.ย.-19  1 คน 

20 นางสุประวีณ�  น-วมเศรษฐี ผู�ช-วยศาสตราจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาตรี  
  

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 
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ที่ ชื่อ- สกุล ตําแหนAงทางวิชาการ สถานสภาพ วุฒิการศึกษา วันที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
จํานวน

นับ 
24 นายชัชวาล  อยู-ดี อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 

(สายวิชาการ) 
ปริญญาโท 1-มิ.ย.-49 

 
1 คน 

25 นางรัชภร  พรพรรณประภา อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาตรี 1-ก.พ.-50 
 

1 คน 

26 น.ส.นภา  จันทร�ตรี อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท  
 

1 คน 

27 นายโอภาส  โอทาน อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาตรี  
 

1 คน 

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

ปริญญาโท 1-มิ.ย.-49 
 

1 คน 

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

ปริญญาโท 1-มิ.ย.-49 ลาศึกษาต-อระดับ
ปริญญาเอก  ภาค

การศึกษาที่ 1/2553 

1 คน 

30 นางนวรัตน�  นักเสียง อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-มิ.ย.-46 
 

1 คน 

31 นายจิรเดช  อรชุน อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาเอก 7-มิ.ย.-47 
 

1 คน 

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

ปริญญาโท 1-มิ.ย.-49 
 

1 คน 

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

ปริญญาโท 1-ต.ค.-49 
 

1 คน 

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

ปริญญาโท 1-ก.ค.-52 
 

1 คน 
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ที่ ชื่อ- สกุล ตําแหนAงทางวิชาการ สถานสภาพ วุฒิการศึกษา วันที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
จํานวน

นับ 
35 นายแสงอุทิศ   พรมเมือง อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 

(สายวิชาการ) 
ปริญญาโท 1-ก.ค.-52  1 คน 

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

ปริญญาโท 1-ก.ค.-52  1 คน 

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

ปริญญาโท 1-ก.ค.-52  1 คน 

38 น.ส.รัตนา   เพ็ชรสูงเนิน อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ก.ค.-52  1 คน 

39 น.ส.ปGยะพรรณ   มีสุข อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 15-ก.ค.-52  1 คน 

40 นายพรโชค    อูjสมบูรณ� อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 4-ส.ค.-52  1 คน 

41 น.ส.ธฤษวรรณ   บัวศรีคํา อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 16-พ.ย.-52  1 คน 

42 น.ส.ทิพวรรณ   พละสุขสมบัติ อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 2-ก.ย.-52  1 คน 

43 นายสุเทพ   สุสาสนี อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ธ.ค.-52  1 คน 

44 นายพิสุทธิ์   การบุญ อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 15-ธ.ค.-52  1 คน 

45 ว-าที่ร�อยตรีชูวงศ�   อุบาลี อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ก.พ.-53  1 คน 
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ที่ ชื่อ- สกุล ตําแหนAงทางวิชาการ สถานสภาพ วุฒิการศึกษา วันที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
จํานวน

นับ 
46 นายกันติทัต   การเจริญ อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 

(สายวิชาการ) 
ปริญญาโท 4-ม.ค.-53  1 คน 

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

ปริญญาตรี 1-มิ.ย.-53 ลาศึกษาต-อระดับ
ปริญญาโท  29 ส.ค. 

54 - 30 ก.ย. 54 

1 คน 

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

ปริญญาโท 3-พ.ค.-53  1 คน 

49 น.ส.เอื้อมพร   รุ-งศิริ อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 15-ต.ค.-53  1 คน 

50 นายนักรบ  เถียรอ่ํา อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาเอก 1-มี.ค.-54  1 คน 

51 นายศิริศักดิ์  ทิพย�ทวีชาญ อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 27-ก.ค.-52  1 คน 

52 น.ส.วินชิยา   วงศ�ชัย อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-พ.ย.-54  1 คน 

53 นายธนวัฒน�  กันภัย อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 10-พ.ย.-54  1 คน 

54 น.ส.ชมพูนุช  ฉัตรรัตนเวช อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ธ.ค.-54  1 คน 

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

ปริญญาโท 5-มิ.ย.-55 เกิน 6 เดือนแต-ไม-ถึง 9 
เดือน 

0.5 คน 

56 นายปฏิภาณ  กิตตินันทวัฒน� อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 4-พ.ย.-55  นับไมAได= 
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ที่ ชื่อ- สกุล ตําแหนAงทางวิชาการ สถานสภาพ วุฒิการศึกษา 
วันที่ปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 
จํานวน

นับ 
57 น.ส.จุตินันท�  ขวัญเนตร อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 

(สายวิชาการ) 
ปริญญาโท 4-ธ.ค.-55  นับไม-ได� 

58 Miss Wang Ting Ting อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาตรี 1-มิ.ย.-53  1 คน 

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

ปริญญาตรี 1-มิ.ย.-53  1 คน 

60 Mr.Albert  Hodgkinson อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาตรี   1 คน 

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

ปริญญาตรี   1 คน 

62 Mr.Tony  Martin อาจารย� พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาตรี   1 คน 

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

ปริญญาตรี   1 คน 

64 น.ส.อินทรา  บ-อพลอย เจ�าหน�าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

พนักงานราชการ ปริญญาตรี 18-ก.ค.-48  1 คน 

65 น.ส.รัตนา  พิสุทธิพงศ�บูรณ� นักวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายสนับสนุน) 

ปริญญาตรี 1-ต.ค.-42  1 คน 

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

ปริญญาตรี 16-พ.ย.-48  1 คน 
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ที่ ชื่อ- สกุล ตําแหนAงทางวิชาการ สถานสภาพ วุฒิการศึกษา วันที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
จํานวน

นับ 
67 นางพิชชานันท�  สุทธิสวัสดิ์ นักวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

(สายสนับสนุน) 
ปริญญาตรี 2-มี.ค.-52  1 คน 

68 น.ส.มัลลิกา  ตั้งบุรสุวรรณ นักวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายสนับสนุน) 

ปริญญาตรี 2-มี.ค.-52  1 คน 

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

ปริญญาตรี 5-เม.ย.-53  1 คน 

70 นางมานิตา  ปราบพาล คนงานประจําอาคาร ลูกจ�างประจํา ป.6   1 คน 

71 นายไชยยา  ประนมศรี คนงานประจําอาคาร พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายสนับสนุน) 

ปริญญาตรี   1 คน 
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ประเภท จํานวน ตําแหนAง จํานวน วุฒิการศึกษา 
ข�าราชการ 18 อาจารย� 5 ป.โท 

อาจารย� 1 ป.เอก 
ผศ. 8 ป.โท 
ผศ. 1 ป.เอก 
รศ. 3 ป.โท 

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 45 อาจารย� 9 ป.ตรี 
อาจารย� 32 ป.โท 
อาจารย� 2 ป.เอก 

ผศ. 1 ป.ตรี 
ผศ. 1 ป.โท 

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 8 นักวิชาการบริหารงานทั่วไป 1 ป.ตรี 
นักวิชาการ 5 ป.ตรี 

แม-บ�านประจําอาคาร 1 ป.ตรี 
แม-บ�านประจําอาคาร 1 ป.6 
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1.8 ข=อมูลพ้ืนฐานโดยยAอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี  
 

คณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 มีอาคารรวม  3  หลัง  ได=แกA 
1.  อาคารคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (อาคาร 3) แบ-งเป$นห�องต-าง 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  แบ-งเป$นห�องต-าง 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�กราฟฟGก 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  แบ-งเป$นห�องต-าง 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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งบประมาณป7 2555 
 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ได�รับการจัดสรรงบประมาณประจําป งบประมาณ 2555  
จํานวนเงินท้ังสิ้น  14,228,700 บาท  แบ-งเป$นงบประมาณแผ-นดิน  จํานวน 13,507,700 บาท  งบรายได� 
จํานวน 721,000    บาท   

สรุปโครงการ ประจําป7งบประมาณ 2555 
งบประมาณแผAนดิน          
ได=รับการจัดสรร        13,507,700   บาท  
ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 55,780 

คณะมนุษย� 

ประชาสัมพันธ�หลักสูตร 30,000 

2 ประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุม/อบรม/สัมมนา 36,500 

3 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยของคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

พัฒนาคุณภาพงานวิจัยของคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

96,300 

4 บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� 

บริการจัดการคณะ 765,000 

5 บริหารการเปลี่ยนแปลงคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

2. บริหารการเปลี่ยนแปลง 291,220 

6 การจัดการความรู�เพ่ือพัฒนา
บุคลากร 

การจัดการความรู�ด�านการวิจัย 33,150 

การจัดการความรู�ด�านการผลิต
บัณฑิต 

16,850 

7 พัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนคณะมนุษย�ฯ 

พัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
บุคลากรคณะมนุษย�ฯ 

50,000 

8 ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล�อม ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล�อม 120,000  
9 บริหารจัดการศูนย�อาเซียน

ศึกษา 
ประชุมวางแผนการบริหารศูนย�
อาเซียนศึกษา 

14,000 
ศูนย�อาเซียน 

พัฒนาบุคลากรศูนย�อาเซียนศึกษา 6,000 

10 บริหารจัดการศูนย�วิจัยทาง
สังคมศาสตร� 

ประชุมวางแผนการบริหาร
ศูนย�วิจัยทางด�านสังคมศาสตร� 

8,000 ศูนย�วิจัย
ทางด�าน
สังคมศาสตร� ประชาสัมพันธ�ศูนย�วิจัย 12,000 
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ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
11 พัฒนาคุณภาพและศักยภาพ

บุคลากรสาขาวิชาดนตรี 
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 20,000 

ดนตรี 
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ� 5,000 

12 พัฒนาศักยภาพครูดนตรีใน
ท�องถ่ิน 

พัฒนาศักยภาพครูดนตรีในท�องถ่ิน 26,500 

13 ดนตรีเพ่ือสุขภาพ ดนตรีเพ่ือสุขภาพ 24,000 

14 พัฒนาศักยภาพอาจารย�
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 

พัฒนาศักยภาพอาจารย�สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร� 

55,000 รัฐประศาสน
ศาสตร� 

15 พัฒนาคุณภาพและศักยภาพ 
บุคลากรสาขาวิชาสังคมศาสตร�
เพ่ือการพัฒนา 

พัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
บุคลากรสาขาวิชาสังคมศาสตร�
เพ่ือการพัฒนา 

5,000 

สังคมศาสตร�
เพ่ือการพัฒนา 

16 ขับเคลื่อนชุมชนด�วยองค�ความรู�
จากงานวิจัย 

ขับเคลื่อนชุมชนด�วยองค�ความรู�
จากงานวิจัย 

37,000 

17 การเมืองภาคพลเมืองของ
ประชาธิปไตยเข�มแข็ง 

การเมืองภาคพลเมืองของ
ประชาธิปไตยเข�มแข็ง 

30,000 

18 พัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
บุคลากรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 40,000 

ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ� 45,000 

19 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

24,000 

20 พัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
สาขาวิชาภาษาไทย 

ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 30,000 

ภาษาไทย 
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ� 5,000 

21 ห�องเรียนภาษาไทยสัญจร ส-งเสริมทักษะการใช�ภาษาไทย
(ทักษะการอ-านและการพูด) 

24,000 

22 พัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
สาขาวิชาภาษาจีน 

พัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
บุคลากรสาขาวิชาภาษาจีน 

20,000 
ภาษาจีน 

23 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 24,000 

24 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

พัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
บุคลากรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

30,000 

การพัฒนา
ชุมชน 

 

25 ส-งเสริมบทบาทชุมชนกับการ
อนุรักษ�ทรัพยากรชายฝF�งทะเล 

บทบาทชุมชนกับการอนุรักษ�
ชายฝF�ง 

30,000 

26 เยาวชนรู�-รักษ�มาตุภูมิสู-ความ
ยั่งยืน รุ-นท่ี 2 

เยาวชนรู�-รักษ�มาตุภูมิสู-ความ
ยั่งยืน รุ-นท่ี 2 

26,500 
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ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
27 พัฒนาคุณภาพและศักยภาพ

บุคลากรสาขาวิชาศิลปกรรม 
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 25,000 

ศิลปกรรม 
28 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

คุณภาพครูศิลปะเรื่องการวาด
ภาพสีน้ํา 

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนา
คุณภาพครูศิลปะ 

30,000 

29 อบรมเชิงปฏิบัติการสร�างงาน
ประติมากรรมประยุกต� 

อบรมเชิงปฏิบัติการสร�างงาน
ประติมากรรมประยุกต� 

24,000 

30 พัฒนาทักษะทางด�านภาษา ค-ายภาษาจีน 45,000 

ศูนย�ภาษา 

ค-ายภาษาอังกฤษ 45,000 

English for Little Guide Year3 35,400 

อบรมภาษาอังกฤษสําหรับครูสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

35,400 

คลินิครักษาสัญจร 25,000 

31 พัฒนาศูนย�ภาษาให�เป$น
ศูนย�กลางการเรียนรู� 

พัฒนาศูนย�ภาษาให�เป$นศูนย�กลาง
การเรียนรู� 

274,600 

32 บริหารจัดการศูนย�ภาษา บริหารศูนย�ภาษา 75,000  
33 จัดซ้ือครุภัณฑ�ดนตรี ครุภัณฑ�ดนตรี 519,400  
34 ต-อเติมอาคารศิลปกรรม ต-อเติมอาคารศิลปกรรม 10,257,500  

รวมงบประมาณแผAนดิน 13,507,700  
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งบรายได=       ได=รับการจัดสรร  721,000    บาท  

ลําดับ โครงการ กิจกรรม  จํานวนเงิน  หมายเหตุ 
1 พัฒนาคณะมนุษยศาสตร�และ

สังคมศาสตร� 
พัฒนาคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

46,400 คณะ 

2 พัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของ
บุคลากร 

55,800 

3 สํานักงานสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� อาคารสโมสรนักศึกษา 

500,000 

4 พัฒนางานกิจการนักศึกษา มนุษยศาสตร�วิชาการ 35,000 

กิจ
กา

รน
ักศึ

กษ
า 

กีฬามหาวิทยาลัย 35,000 

ปฐมนิเทศนักศึกษา 15,000 

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 35,000 

หล-อเทียนพรรษา 24,500 

ลอยกระทง 5,000 

สงกรานต� 10,000 

บําเพ็ญประโยชน�และ 3,000 

ชมรมศิษย�เก-า 500 

5 นิทรรศการงานศิลปะภาคนิพนธ� จัดนิทรรศการศิลปะภาคนิพนธ� 34,700 ศิลปกรรม 
6 ฝ^กประสบการณ�วิชาชีพของ

นักศึกษาชั้นป ท่ี 4 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

เตรียมฝ^กประสบการณ�วิชาชีพ 30,000 
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ฝ^กประสบการณ�วิชาชีพ 32,450 

7 พัฒนาศักยภาพการเรียนการ
สอนนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี 

เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาใน
สถานประกอบการ 

5,500 
ดนตรี 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ� 25,000 

8 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ� 29,600 
ภาษาไทย 
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ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
9 พัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐ

ประศาสนศาสตร� 
ปฐมนิเทศนักศึกษารัฐประศาสน
ศาสตร� 

30,000 

รัฐประศาสน
ศาสตร� 

ทัศนศึกษาดูงานหน-วยงานภาครัฐ
หรือเอกชน 

115,900 

นิเทศนักศึกษาฝ^กประสบการณ�
วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร� 

33,450 

ปFจฉิมนิเทศนักศึกษา 20,000 

10 บริหารจัดการสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร� 

บริหารสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� 

20,000 
 

11 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน 

27,350 
ภาษาจีน 

12 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศาสตร�เพ่ือการ
พัฒนา 

จัดซ้ือวัสดุ 24,800 สังคมศาสตร�
เพ่ือการ
พัฒนา 

13 ฝ^กประสบการณ�วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

นิเทศนักศึกษาฝ^กประสบการณ�
วิชาชีพ 

20,000 

การพัฒนา
ชุมชน 

สัมมนาหลังฝ^กประสบการณ�
วิชาชีพ 

9,850 

14 สร�างความร-วมมือทางวิชาการ
และพัฒนาการจัดการศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

ทําสัญญาความร-วมมือ 1,000 
 

ศึกษาดูงานและสร�างเครือข-าย 10,000 

15 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

รับขวัญน�องเทียนส-องใจผูก
สายใยพัฒนาชุมชน 

3,000 

สานสัมพันธ� CD พ่ีน�องคล�องใจ 2,000 

16 ส-งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

เข�าร-วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการระดับชาติ 

3,000 

เยาวชนนักพัฒนากับการอนุรักษ�
สิ่งแวดล�อม 

4,000 

บําเพ็ญประโยชน�เพ่ือสังคม 4,000 

เรียนรู�ภูมิปFญญาท�องถ่ินจันทบุรี 2,000 

ให�ความรู�การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1,000 

เพ่ิมพูนความรู�การทํางานพัฒนา
ให�แก-ศิษย�เก-าพัฒนาชุมชน 

3,000 
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ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
17 บริหารจัดการสาขาวิชาการ

พัฒนาชุมชน 
ทบทวนแผนและร-วมพัฒนา
พัฒนายุทธศาสตร� 

15,000 
การพัฒนา
ชุมชน ร-วมคิดร-วมพัฒนาสาขาวิชาการ

พัฒนาชุมชน 
5,000 

รวมงบประมาณรายได= 721,000  
 
 

รายการครุภัณฑ1  ป7งบประมาณ 2555 
คณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 

ลําดับ
ท่ี 

หมายเลขครุภัณฑ1 รายการครุภัณฑ1 จํานวน ราคา(บาท) 

1 55-11-21700071-0001-2 โซปราโนแซกโซโฟน รุ-น TSSL 
ยี่ห�อ THE BAND 

2 100,000 

2 55-11-21700071-0003-6 เทเนอร�แซกโซโฟน รุ-น TST-G 
ยี่ห�อTHE BAND 

4 210,000 

3 55-11-21700072-0001-2 อัลโตแซกโซโฟน รุ-น TSA-Y1L 
ยี่ห�อTHE BAND 

2 58,000 

4 55-11-21700086-0001-3 ทรัมเปต รุ-น YSL- 2330S ยี่ห�อ 
YAMAHA 

3 79,800 

5 55-11-21700087-0001-3 ทรอมโบน รุ-น YSL- 154S ยี่ห�อ 
YAMAHA 

3 71,400 

 
 
1.9 เอกลักษณ1หรือวัฒนธรรมของสถาบัน  

๑) อัตลักษณ� 
 “บัณฑิตยAอมฉลาดจัดการ” ภาษาอังกฤษใช=วAา “Graduates Manage Wisely” 
  หมายความว-า ผู�เป$นบัณฑิตซ่ึงเป$นผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีนั้นเป$นผู�ท่ี
ได�รับการศึกษาอบรมบ-มเพาะทางด�านวิชาการและวิชาชีพในระดับสูง จึงเป$นผู�ท่ีมีระดับสติปFญญาในการ
บริหารจัดการทุกสิ่งได�อย-างมีประสิทธิภาพ ท่ีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป$นมหาวิทยาลัยซ่ึงเป$น
แหล-งความรู�ท่ีสําคัญของท�องถ่ินในจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออก มาเป$นระยะเวลาท่ียาวนาน บัณฑิตและ
ผู�สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงได�รับการศึกษาอบรม ฝ^กฝนเค่ียวกรําอย-างหนัก 
ได�รับการหล-อหลอมให�คิดเป$น ทําเป$น แก�ปFญหาทุกอย-างได�อย-างดีจนตกผลึก นําไปสู-ความมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการตนเองและผู�อ่ืนได�อย-างดียิ่ง จนประสบความก�าวหน�าในวิชาชีพอันเป$นประจักษ�ชัดโดยท่ัวไป ใน
ขณะเดียวกันก็นับได�ว-าสอดคล�องถึงการท่ีสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก(เจริญ สุวฑฒโน) ปFจจุบัน
อายุ ๙๙ ป  พรรษา ๗๘ ป  เป$นสมเด็จพระสังฆราชองค�ท่ี ๑๙ แห-งกรุงรัตนโกสินทร� สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 
ทรงดํารงตําแหน-งเม่ือ พ.ศ.๒๕๓๒ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได�ประทานคติ
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ธรรมประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๓ เป$นภาษาบาลีว-า “ปณฺฑิโต 
นิปุณํ สํวิเธติ” ซ่ึงแปลว-า “บัณฑิตย-อมฉลาดจัดการ” 

 ๒) เอกลักษณ� 
 “ภูมิปNญญาแหAงภาคตะวันออก” ภาษาอังกฤษใช=วAา “Wisdom of the East” 
  หมายความว-า มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป$นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินใน
ภาคตะวันออก ท่ีมีชื่อเสียงเกริกไกร มีหลักสูตรและสาขาวิชาการต-าง ๆ อันหลากหลายและลุ-มลึกสามารถผลิต
บัณฑิตเพ่ือนําความรู�ดังกล-าวได�รับใช�ท�องถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย-างอเนกอนันต� จนเป$นท่ียอมรับ
จากบุคคลท่ัวไปในภาคตะวันออกอย-างกว�างขวาง ท่ีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได�รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ�ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี ๗ พระราชทานวังสวนบ�านแก�ว อัน
เป$นวังท่ีประทับและท่ีทรงงานส-วนพระองค� จํานวน ๗๒๐ ไร- ๓ งาน อันเปรียบประดุจปฐมบทของการสร�าง
องค�ความรู�อันทรงคุณค-ามหาศาลท้ังทางด�านการเกษตร วิทยาศาสตร� เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วัฒนธรรม 
สังคม การบริหารจัดการ ฯลฯ โดยพระองค�ทรงเปรียบประดุจองค�บรมครู ผู�ชี้นําการนําศาสตร�ต-าง ๆ เหล-านี้
มาสร�างประโยชน�และคุณค-าให�แก-ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี และภาคตะวันออกจนกระท่ังวังสวนบ�านแก�ว
ได�แผ-ก่ิงก�านสาขาอันโอฬารนําไปสู-ความเป$นวิทยาลัยครูจันทบุรี วิทยาลัยรําไพพรรณี สถาบันราชภัฏรําไพ
พรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในปFจจุบันซ่ึงได�มีการฝ^กสอนในหลักสูตร และสาขาวิชาการต-าง ๆ 
อันเป$นความต�องการของเยาวชนและประชาชนในท�องถ่ิน สรรสร�างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู� และมีภูมิ
ธรรมออกไปรับใช�ประชาชนท้ังในระดับท�องถ่ินและในระดับชาติอยู-อย-างไม-จบไม-สิ้น ในห�วงระยะเวลา ๔๐ ป  
จนได�รับการกล-าวขวัญจากประชาชนว-า มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป$นศักด์ิศรีทางวิชาการแห-งบูรพา
ทิศอย-างแท�จริง 
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1.10 ผลการปรับปรุงตามข=อเสนอแนะของผลการประเมินป7ท่ีผAานมา 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในป7การศึกษา 2554 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ได�มีการกําหนดแผนการตรวจสอบผลการดําเนินงานของ          

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  จํานวน 9 องค�ประกอบ 23 ตัวบ-งชี้ และ  13  ตัวบ-งชี้ตามเกณฑ�ประเมิน 
สมศ. ดังต-อไปนี้ 
 

ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบAงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบAงชี้คุณภาพ 
 

เปMาหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปMาหมาย 

(/ = บรรลุ ,  
x = ไมA
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ1 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เชAน เหตุผลของ

การประเมิน 
ท่ีตAางจากท่ีระบุใน 

SAR) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ1 
(%หรือ
สัดสAวน) 

ตัวบ-งช้ีท่ี 1.1 8 ข�อ   8 ข�อ � 5   

ตัวบ-งช้ีท่ี 2.1 5 ข�อ   5 ข�อ � 5   

ตัวบ-งช้ีท่ี 2.2 5% 3*100 62 4.84 � 0.81   

ตัวบ-งช้ีท่ี 2.3 30% 16*100 62 25.81 � 2.15   

ตัวบ-งช้ีท่ี 2.4 5 ข�อ   7 ข�อ � 5   

ตัวบ-งช้ีท่ี 2.5 5 ข�อ   6 ข�อ � 4   

ตัวบ-งช้ีท่ี 2.6 5 ข�อ   5 ข�อ � 3   

ตัวบ-งช้ีท่ี 2.7 5 ข�อ   5 ข�อ � 5   

ตัวบ-งช้ีท่ี 2.8 5 ข�อ   4 ข�อ � 4   

ตัวบ-งช้ีท่ี 2.9 (สมศ. 1) 70% 188*100 377 49.87 � 2.49  

ตัวบ-งช้ีท่ี 2.10 (สมศ. 2) 3.51 1,070 259 4.13 � 4.13  

ตัวบ-งช้ีท่ี 2.11 (สมศ. 3) 10% 1.5 6 25% � 5  

ตัวบ-งช้ีท่ี 2.12 (สมศ. 4) - - - - - -  

ตัวบ-งช้ีท่ี 2.13 (สมศ.14) 3 คะแนน 129 62 2.08 � 1.73  

ตัวบ-งช้ีท่ี 3.1 7 ข�อ    7 ข�อ � 5   

ตัวบ-งช้ีท่ี 3.2 5 ข�อ   6 ข�อ � 5   

ตัวบ-งช้ีท่ี 4.1 5 ข�อ   6 ข�อ � 4   

ตัวบ-งช้ีท่ี 4.2 3 ข�อ   5 ข�อ � 5   

ตัวบ-งช้ีท่ี 4.3 20,000 1,567,00
0 

57 27,491 � 5   

ตัวบ-งช้ีท่ี 4.4 (สมศ. 5) 10% 3.50*10
0 

62 5.24 � 2.62  

ตัวบ-งช้ีท่ี 4.5 (สมศ. 6) 5% 6*100 62 9.68 � 2.42  
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ตัวบAงชี้คุณภาพ 
 

เปMาหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปMาหมาย 

(/ = บรรลุ ,  
x = ไมA
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ1 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เชAน เหตุผลของ

การประเมิน 
ท่ีตAางจากท่ีระบุใน 

SAR) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ1 
(%หรือ
สัดสAวน) 

ตัวบ-งช้ีท่ี 4.6 (สมศ. 7) 3% 1.75*10
0 

62 2.82 � 1.41  

ตัวบ-งช้ีท่ี 5.1 4 ข�อ   5 ข�อ � 5   

ตัวบ-งช้ีท่ี 5.2 5 ข�อ   4 ข�อ � 4   

ตัวบ-งช้ีท่ี 5.3 (สมศ. 8) 30% 7*100 13 53.85 � 5  

ตัวบ-งช้ีท่ี 5.4 (สมศ. 9) 4 ข�อ   4 ข�อ � 4  

ตัวบ-งช้ีท่ี 6.1 6 ข�อ   6 ข�อ � 5   

ตัวบ-งช้ีท่ี 6.2 (สมศ. 10) 4 ข�อ   5 ข�อ � 5  

ตัวบ-งช้ีท่ี 6.3 (สมศ. 11) 4 ข�อ   5 ข�อ � 5  

ตัวบ-งช้ีท่ี 7.1 7 ข�อ   7 ข�อ � 5   

ตัวบ-งช้ีท่ี 7.2 5 ข�อ   5 ข�อ � 5   

ตัวบ-งช้ีท่ี 7.3 3 ข�อ   5 ข�อ  � 5   

ตัวบ-งช้ีท่ี 7.4 5 ข�อ   6 ข�อ � 5   

ตัวบ-งช้ีท่ี 7.6 (สมศ. 13) 3.51   3.43 � 3.43  

ตัวบ-งช้ีท่ี 8.1 7 ข�อ   7 ข�อ � 5    

ตัวบ-งช้ีท่ี 9.1 8 ข�อ   8 ข�อ � 4   

ตัวบ-งช้ีท่ี 9.2 (สมศ. 15) 3.51   4.39 � 4.39 
(100.96/23) 

 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ-งช้ีของทุก
องค�ประกอบ(สกอ.23 ตัวบ-งช้ี)สมศ.13 

ตัวบ-งช้ี) 

    4.10 
(147.58/36) 
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รายงานตารางท่ี ป.2 

องค1ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต�องปรับปรุงเร-งด-วน 
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  5 การดําเนินงานระดับดีมาก   

องค�ประกอบท่ี 2 2.32 4.5 3.47 3.53 การดําเนินงานระดับด ี   

องค�ประกอบท่ี 3  5  5 การดําเนินงานระดับดีมาก   

องค�ประกอบท่ี 4 5 4.5 2.15 3.41 การดําเนินงานระดับพอใช�   

องค�ประกอบท่ี 5  4.5 4.5 4.5 การดําเนินงานระดับด ี   

องค�ประกอบท่ี 6  5 5 5 การดําเนินงานระดับดีมาก   

องค�ประกอบท่ี 7  5 3.43 4.69 การดําเนินงานระดับดีมาก   

องค�ประกอบท่ี 8  5  5 การดําเนินงานระดับดีมาก   

องค�ประกอบท่ี 9  4 4.39 4.20 การดําเนินงานระดับด ี   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบAงชี้ 
ของทุกองค1ประกอบ 

2.99 4.72 3.62 4.10 การดําเนินงานระดับด ี   

ผลการประเมิน พอใช= ดีมาก ดี ดี    

 
รายงานตารางท่ี ป.3 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานต�องปรับปรุงเร-งด-วน 

1.51–2.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช� 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 1   3.91 3.91 การดําเนินงานระดับด ี   

มาตรฐานท่ี 2        

มาตรฐานท่ี 2 ก  4.86 3.43 4.68 การดําเนินงานระดับดีมาก   

มาตรฐานท่ี 2 ข 2.99 4.56 4.15 4.09 การดําเนินงานระดับด ี   

มาตรฐานท่ี 3  5 2.15 3.29 การดําเนินงานระดับพอใช�   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบAงชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

2.99 4.72 3.62 4.10 การดําเนินงานระดับด ี   

ผลการประเมิน พอใช= ดีมาก ดี ดี   
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รายงานตารางท่ี ป.4 

มุมมองด=านการบริหารจัดการ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 

I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานต�องปรับปรุงเร-งด-วน 
1.51–2.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช� 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1.ด�านนักศึกษาและผู�มสี-วนได�ส-วนเสีย  4.5 4.10 4.30 การดําเนินงานระดับด ี  

2.ด�านกระบวนการภายใน 4 4.78 4.48 4.65 การดําเนินงานระดับดีมาก  

3.ด�านการเงิน 5 5  5 การดําเนินงานระดับดีมาก  

4.ด�านบุคลากรการเรียนรู�และ
นวัตกรรม 

1.48 5 2.05 2.64 การดําเนินงานระดับพอใช�  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบAงชี้ 
ของทุกมุมมอง 

2.99 4.72 3.62 4.10 การดําเนินงานระดับด ี  

ผลการประเมิน พอใช= ดีมาก พอใช= ดี   

 
รายงานตารางท่ี ป.5 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ 
  I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานต�องปรับปรุงเร-งด-วน 

1.51–2.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช� 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1. มาตรฐานด�านศักยภาพและความพร�อม
ในการจัดการศึกษา  

      

1มาตรฐานด�านศักยภาพและความพร�อม
ในการจัดการศึกษา  

      

(1) ด�านกายภาพ 4   4 การดําเนินงานระดับด ี  

(2) ด�านวิชาการ 1.48 4.33 1.73 2.95 การดําเนินงานระดับพอใช�  

(3) ด�านการเงิน  5  5 การดําเนินงานระดับดีมาก  

(4) ด�านการบริหารจัดการ  4.83 3.43 4.63 การดําเนินงานระดับดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ-งช้ีของมาตรฐานท่ี 1 2.32 4.70 2.58 3.94 การดําเนินงานระดับด ี  

2. มาตรฐานด�านการดาํเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

      

(1) ด�านการผลติบัณฑิต  5 3. 91 4.37 การดําเนินงานระดับด ี  

(2) ด�านการวิจยั 5 4.50 2.15 3.41 การดําเนินงานระดับพอใช�  
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ 
  I P O รวม 0.00<=1.50การดําเนินงานต�องปรับปรุงเร-งด-วน 

1.51–2.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุง 
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช� 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

(3) ด�านการให�บริการทางวิชาการแก-
สังคม 

 4.50 4.50 4.50 การดําเนินงานระดับด ี  

(4) ด�านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 5 5 5 การดําเนินงานระดับดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบAงชี้ของมาตรฐานท่ี 2 5 4.75 3.86 4.27 การดําเนินงานระดับด ี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบAงชี้ของ 
ทุกมาตรฐาน 

2.99 4.72 3.62 4.10 การดําเนินงานระดับด ี  

ผลการประเมิน พอใช= ดีมาก ดี ดี   

 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค1ประกอบคุณภาพ 

 

องค1ประกอบท่ี 
จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอAอน / แนวทางแก=ไข 

1.  ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค1  
และแผนดําเนินการ 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
     การจัดทําแผนดําเนินงาน(Action Plan) สอดคล�องกับแผน
กลยุทธ� และระบุโครงการต-าง ๆ ในแผนได�ชัดเจนดีมาก 
แนวทางเสริม  
      ควรมีการวิ เคราะห� โครงการต- าง ๆ ท่ี ทําว- าส- ง เสริม
คุณลักษณะของบัณฑิตในด�านใด 

2.  การเรียนการสอน 
 
 
 
 

     คณะมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต�องการของ
ชุมชนตลอดเวลา ทําให�มีบุคลากรใหม-เพ่ิมข้ึน จึงต�องวางแผน
จัดการอาจารย�ประจําหลักสูตรให�เพียงพอและต�องควบคู-ไปกับ
การพัฒนาศักยภาพของอาจารย�ด�วย 

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา 
 
 
 

       ชื่นชมทุกโครงการท่ีจัด มีความหลากหลายและมีประโยชน�
ทุกกิจกรรมตอบโจทย�งานประกันได�เป$นอย-างดี โดยเฉพาะ
โครงการท่ีศิษย�เก-าเข�าร-วม มีความชัดเจนมาก 
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องค1ประกอบท่ี 
จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอAอน / แนวทางแก=ไข 

4. การวิจัย 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ให�การสนับสนุนการ
ทํางานวิจัยของอาจารย�ในคณะเป$นอย-างดี สังเกตได�จากระบบ
และกลไกการพัฒนางานวิจัยฯ มีการสนับสนุนนักวิจัยรุ-นใหม- 
และมีระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัยในการให�คําปรึกษา 
แนวทางเสริม 
     -ส-งเสริม/สนับสนุนคณาจารย�เขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนทุนจากภายนอก 
     -ให�ความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณในงานวิจัยและงาน
สร�างสรรค�ให�มากข้ึน 
     -ให�ความสําคัญกับการสังเคราะห�งานวิจัยเพ่ือนําผลท่ีได�ไปใช�
ให�ก-อเกิดประโยชน�กับชุมชน ท�องถ่ิน ได�จริง 
     -สนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยและ
กิจกรรมการเรียนรู�ของนักศึกษา เพ่ือให�เขามีส-วนสําคัญในการ
พัฒนาชุมชนท�องถ่ินของตนต-อไป 

5. การบริการวิชาการแกAสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
    คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีการดําเนินงานในด�าน
การบริการวิชาการท่ีมุ-งเน�นการเรียนรู�และเสริมสร�างความ
เข�มแข็งทางด�านวิชาการและวิชาชีพให�กับชุมชน โดยมีแผนการ
ดําเนินงานและกระบวนการทํางานท่ีเน�นการมีส-วนร-วมและมีการ
ติดตามการดําเนินโครงการเพ่ือวัดผลความสําเร็จเชิงคุณภาพ
อย-างแท�จริง 
แนวทางเสริม 
     -สนับสนุนการบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการวิจัย หรือ
การเรียนการสอนให�มากข้ึน 
     -สร�างเครือข-ายความร-วมมือทางด�านการบริการวิชาการกับ
หน-วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือแลกเปลี่ยนองค�
ความรู� อันก-อเกิดประโยชน�สูงสุดกับชุมชนท�องถ่ิน 
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องค1ประกอบท่ี 
จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอAอน / แนวทางแก=ไข 

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
มีการดําเนินการครบถ�วน  
ข�อเสนอแนะ 
    ให�เพ่ิมเติมเอกสารว-าได�นําผลประเมินครั้งก-อนมาบูรณาการ
อย-างไร 
 

7. การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
    -มีการวิเคราะห�ความเสี่ยงในแต-ละด�านได�ชัดเจนและได�
จัดลําดับความเสี่ยงไว�อย-างชัดเจน ทําให�การดําเนินงานของคณะ 
มีความชัดเจน 
     -มีการทบทวนการบริหารงานโดยนําผลการประเมินคณบดี
มาปรับปรุงให�เห็นเป$นรูปธรรม 
แนวทางเสริม 
     ควรมีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในด�านต-าง ๆ ว-า 
เม่ือให�ความรู�แล�ว ความเสี่ยงลดลงหรือไม- 

8. การเงินและงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

 

จุดแข็ง 
    มีการจัดทําแผนทางการเงินท่ีสอดคล�องกับพันธกิจ และ
ยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย 
แนวทางเสริม 
    ควรมีการจัดทําแผนการหาเงินมาสนับสนุนการเรียนการสอน 
การวิจัย เช-น การเปGดอบรมภาษาจีน ภาษาเวียดนาม แล�วเก็บ
ค-าลงทะเบียน โดยคณะฯ มีหน-วยงานท่ีมีความพร�อมให�บริการ 
เช-น ศูนย�ภาษา หรือสาขาต-าง ๆ เป$นต�น 
 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

     คณะมีการดําเนินการด�านงานประกันอย-างเป$นรูปธรรม มี
การทบทวนระบบกลไกการประกันอย-างต-อเนื่อง 
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สAวนที่ 2 : รายงานการประเมินตนเอง 

คณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 มีข=อมูลองค1ประกอบ  ตัวบAงช้ี  ดังตAอไปนี้ 
 

องค1ประกอบ/ช่ือตัวบAงช้ี 
ท่ีมาของ           
ตัวบAงช้ี 

องค1ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค1 และแผนดําเนินการ 
ตัวบ-งชี้ท่ี  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน สกอ. 1.1 
องค1ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ-งชี้ท่ี  2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร สกอ. 2.1 
ตัวบ-งชี้ท่ี  2.2  อาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก สกอ. 2.2 
ตัวบ-งชี้ท่ี  2.3  อาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน-งทางวิชาการ สกอ. 2.3 
ตัวบ-งชี้ท่ี  2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน สกอ. 2.4 
ตัวบ-งชี้ท่ี  2.5  ห�องสมุด อุปกรณ�การศึกษา และสภาพแวดล�อมการเรียนรู� สกอ. 2.5 
ตัวบ-งชี้ท่ี  2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน สกอ. 2.6 
ตัวบ-งชี้ท่ี  2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต สกอ. 2.7 
ตัวบ-งชี้ท่ี  2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให�กับนักศึกษา   สกอ. 2.8 
ตัวบ-งชี้ท่ี  ๒.๑  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป  สมศ. ๑ 
ตัวบ-งชี้ท่ี  ๒.๒  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โทและเอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห-งชาติ   
สมศ. ๒ 

ตัวบ-งชี้ท่ี  ๒.๓  ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได�รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร-  สมศ. ๓ 
ตัวบ-งชี้ท่ี  ๒.๔  ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได�รับการตีพิมพ�หรือ

เผยแพร-  
สมศ. ๔ 

ตัวบ-งชี้ท่ี  ๒.๑๔  การพัฒนาคณาจารย�   สมศ. ๑๔ 
องค1ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนาการศึกษา 
ตัวบ-งชี้ท่ี  3.1  ระบบและกลไกการให�คําปรึกษาและบริการด�านข�อมูลข-าวสาร สกอ. 3.1 
ตัวบ-งชี้ท่ี  3.2  ระบบและกลไกการส-งเสริมกิจกรรมนักศึกษา สกอ. 3.2 
องค1ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
ตัวบ-งชี้ท่ี  4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�  สกอ. 4.1 
ตัวบ-งชี้ท่ี  4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู�จากงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�  สกอ. 4.2 
ตัวบ-งชี้ท่ี  4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ต-อจํานวนอาจารย�ประจําและ
นักวิจัย  

สกอ. 4.3 

ตัวบ-งชี้ท่ี  ๔.๕  งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ท่ีได�รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร-   สมศ. ๕ 
ตัวบ-งชี้ท่ี  ๔.๖  งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ท่ีนําไปใช�ประโยชน�   สมศ. ๖ 
ตัวบ-งชี้ท่ี  ๔.๗  ผลงานวิชาการท่ีได�รับการรับรองคุณภาพ   สมศ. ๗ 
องค1ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกAสังคม 
ตัวบ-งชี้ท่ี  5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก-สังคม  สกอ. 5.1 
ตัวบ-งชี้ท่ี  5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให�เกิดประโยชน�ต-อสังคม  สกอ. 5.2 
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องค1ประกอบ/ช่ือตัวบAงช้ี 
ท่ีมาของ           
ตัวบAงช้ี 

ตัวบ-งชี้ท่ี  ๕.๘  ผลการนําความรู�และประสบการณ�จากการให�บริการวิชาการมาใช�ใน 
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย   

สมศ. ๘ 

ตัวบ-งชี้ท่ี  ๕.๙  ผลการเรียนรู�และเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมนหรือองค�กรภายนอก   สมศ. ๙ 
องค1ประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ-งชี้ท่ี  6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  สกอ. 6.1 
ตัวบ-งชี้ท่ี  ๖.๑๐  การส-งเสริมและสนับสนุนด�านศิลปะและวัฒนธรรม   สมศ. ๑๐ 
ตัวบ-งชี้ท่ี  ๖.๑๑  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม   สมศ. ๑๑ 
องค1ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ-งชี้ท่ี  7.1  ภาวะผู�นําของสภาสถาบันและผู�บริหารทุกระดับของสถาบัน  สกอ. 7.1 
ตัวบ-งชี้ท่ี  7.2  การพัฒนาสถาบันสู-สถาบันเรียนรู�  สกอ. 7.2 
ตัวบ-งชี้ท่ี  7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  สกอ. 7.3 
ตัวบ-งชี้ท่ี  7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง   สกอ. 7.4 
ตัวบ-งชี้ท่ี  ๗.๑๒  การปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของสภาสถาบัน   สมศ. ๑๒ 
ตัวบ-งชี้ท่ี  ๗.๑๓  การปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของผู�บริหารสถาบัน   สมศ. ๑๓ 
องค1ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ-งชี้ท่ี  8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ สกอ. 8.1 
องค1ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ-งชี้ท่ี  9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สกอ. 9.1 
ตัวบ-งชี้ท่ี  ๙.๑๕  ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต�นสังกัด   สมศ. ๑๕ 
องค1ประกอบท่ี  97  องค1ประกอบตามอัตลักษณ1 
ตัวบ-งชี้ท่ี  ๑.๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให�เกิดอัตลักษณ� สมศ. ๑๖.๑ 
ตัวบ-งชี้ท่ี  ๑.๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ� สมศ. ๑๖.๒ 
ตัวบ-งชี้ท่ี  ๑.๑๗  ผลการพัฒนาตามจุดเน�นและจุดเด-นท่ีส-งผลสะท�อนเป$นเอกลักษณ�ขอ
สถาบัน 

สมศ. ๑๗ 

ตัวบ-งชี้ท่ี  ๕.๑๘.๑ ผลการชี้นํา ปBองกัน หรือแก�ปFญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน
สถาบัน   

สมศ. ๑๘.๑ 

ตัวบ-งชี้ท่ี  ๕.๑๘.๒  ผลการชีน้ํา ปBองกัน หรือแก�ปFญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน   

สมศ. ๑๘.๒ 

องค1ประกอบท่ี  98  องค1ประกอบสํานักงาน  ก.พ.ร. 
ตัวชี้วัดท่ี  4.1.3  ร�อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ-านเกณฑ�การทดสอบความรู�ความสามารถ
ด�านภาษาต-างประเทศ   

ก.พ.ร. 4.1.3 
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องค1ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค1 และแผนดําเนินการ 
 

ตัวบAงช้ีที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 
ชนิดของตัวบAงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ�ที่สอดคล�องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส-วนร-วมของบุคลากรในสถาบัน 
และได�รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป$นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน 
ตลอดจนสอดคล�องกับจุดเน�นของกลุ-มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป   ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-2565)  
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

2. มีการถ-ายทอดแผนกลยุทธ�ระดับสถาบันไปสู-ทุกหน-วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ�เป$นแผนปฏิบัติการประจําป ครบ 4 พันธกิจ  คือ ด�านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบ-งชี้ของแผนกลยุทธ� แผนปฏิบัติการประจําป  และค-าเปBาหมายของแต-ละตัวบ-งชี้  เพื่อวัดความสําเร็จ                

ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการประจําป  
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ-งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป  อย-างน�อยป ละ 2 คร้ัง และ

รายงานผลต-อผู�บริหารเพื่อพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ-งชี้ของแผนกลยุทธ� อย-างน�อยป ละ 1 คร้ัง และรายงานผลต-อ

ผู�บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ�และ

แผนปฏิบัติการประจําป  
 

เกณฑ1การประเมิน     

 
 

ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี :    อ.ชัชวาลย�  มากสนิธ� โทรศัพท1  :  081-5598626 
   

ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :    อ.ชัชวาลย�  มากสนิธ� โทรศัพท1  :  081-5598626 
        

 
 

ผลการดําเนินการ 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ�          

ที่สอดคล�องกับนโยบาย         
ของสภาสถาบนั  โดยการ          
มีส-วนร-วมของบุคลากร            
ในสถาบนั  และได�รับ             
ความเห็นชอบจากสภา

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีการ
จัดทําแผนกลยุทธ� หรือแผนพัฒนาคณะในป  
2552 – 2555 (1.1-1.1) โดยการจัดทําแผน
ดังกล-าว คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ได�ดําเนินการให�สอดคล�องกับนโยบายของ
สภาสถาบัน มหาวิทยาลัย ซ่ึงได�เชื่อมโยงกับ

1.1-1.1 เล-มแผนกลยุทธ�คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
ป  2552 -2555 
1.1-1.2 ผังแสดงความเชื่อมโยง
แผนกลยุทย�ของคณะกับปรัชญา 
พันธกิจ แผนพฒันาการศึกษา ฯ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข�อ 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
สถาบนั   โดยเป$นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบนั ตลอดจนสอดคล�อง
กับจุดเน�นของกลุ-มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป  ฉบบัที่ 2              
(พ.ศ. 2551-2565)  และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10  
( พ.ศ. 2551-2554) 

ป รัช ญา  พ . ร .บ  มหาวิ ท ยาลั ย ร า ช ภัฏ 
แผนพัฒนาการศึกษา (1.1-1.2) โดยคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ยึดแนวทาง
ของแผนกลยุทธ�มหาวิทยาลัยเป$นสําคัญและ
ดําเนินการตามข้ันตอนการจัดทําแผนกลยุทธ� 
(1.1-1.3) โดยการมีส-วนร-วมของบุคลากรใน
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ซ่ึงมีการ
จัดทําคําสั่ งแต-งตั้ งกรรมการบริหารคณะ 
(1 .1-1.4 )  ซ่ึ ง ระบุ หน� าที่ ให� ค รอบคลุ ม
กระบวนการเข�ามามีส-วนร-วมในการจัดทํา
แผนของคณะ ซ่ึ งทุกสิ้ นป งบประมาณ 
กรรมการบริหารคณะจะเข�าร-วมกิจกรรม
ทบทวนแผนของคณะร-วมกัน (1.1-1.5) อาทิ 
มีการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน�  พันธกิจ 
และผลการปฏิบัติราชการตามแผน ทั้งนี้หลัง
มีการทบทวน จะมีการลงมติ เพื่อได�รับความ
เห็นชอบจากกรรมการบริหารคณะ จากนั้นมี
การทบทวนแผนกลยุทธ� และประเด็นที่มีการ
ทบทวนนํามาแก�ไข ปรับปรุง ประชาสัมพันธ�
ให�บุคลากรในคณะได�รับทราบ ต-อไป 

1.1-1.3 ผังแสดงข้ันตอนการ
จัดทําแผนกลยุทธ�ของคณะฯ                        
1.1-1.4 คําสั่งแต-งตั้ง
กรรมการบริหารคณะ ฯ 
1.1-1.5 เล-มสรุปโครงการ
ทบทวนแผนยทุธศาสตร�ของ
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�  

 

� 2 มีการถ-ายทอดแผน 
กลยุทธ�ระดับสถาบนั             
ไปสู-ทุกหน-วยงานภายใน 

ภายหลังที่มีการจัดทําแผนกลยุทธ� และมีการ
ทบทวนแผนในแต-ละป งบประมาณเพื่อแก�ไข
ป รับป รุ งแล� ว  คณะมนุษยศาสตร� และ
สังคมศาสตร� มีการถ-ายทอดแผนกลยุทธ�
ระดับคณะฯไปสู-ทุกหน-วยงานภายในคณะฯ
โดยมีการจัดทําเล-มแผนกลยุทธ� 2552-2555 
(1.1-2.1) แจกจ-ายให�กับทุกสาขาวิชา เพื่อ
นําไปใช�เป$นแนวทางการจัดทําแผนระดับ
สาขาวิชาต-อไป นอกจากนี้ ยังนําเข�าสู-วาระ
การประชุมของอาจารย�  ในคณะเพื่อรับรู�
แผนกลยุทธ�ของคณะ (1.1-2.2)และนํา
เผยแพร-ผ-านเว็บไซต�ของคณะ (1.1-2.3) 

1.1-2.1 เล-มแผนกลุยุทธ� คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
ป  2552-2555 
1.1-2.2 วาระการประชุม
คณาจารย�ประจําคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
คร้ังที่ 2/2555 
1.1-2.3 Print out เว็บไซต�คณะ 
ในส-วนที่มีการแสดงการเผยแพร-
แผนกลยุทธ� 

� 3 มีกระบวนการแปลง            
แผนกลยุทธ�เป$นแผนปฏิบัติ
การประจําป ครบ 4 พันธกิจ 
คือ ด�านการเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร�และสั งคมศาสตร�  มี
กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ�ป  2552-2555  
เป$นแผนปฏิบัติการประจําป ครบ 4 พันธกิจ 
คือ ด�านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  (1.1-3.1) โดยกระบวนการแปลง
แผนดังกล-าวเป$นไปตามระบบ ที่มีการทํา
แผนที่กลยุทธ�ของคณะมนุษยศาสตร�ฯ (1.1-
3.2)และผังแสดงความสอดคล�องของพันธกิจ 

1.1-3.2 แผนปฏิบัติการ
ประจําป  พ.ศ.2555 ของคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร�                    
1.1-3.2 แผนที่กลยุทธ�ของคณะ
มนุษยศาสตร�ฯ                
1.1-3.3 ผังแสดงการวิเคราะห�
ความสอดคล�องของพันธกิจ 4 
พันธกิจ ในแผนปฏิบตัิการ
ประจําป  
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4 พันธกิจ กับแผนปฏิบัติการประจําป (1.1-
3.3) 

� 4 มีตัวบ-งชี้ของแผนกลยุทธ�   
แผนปฏิบัติการประจาํป  
และค-าเปBาหมายของแต-ละ
ตัวบ-งชี้  เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตาม 
แผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติ
การประจําป  

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีการ
ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ� ป  2552-2555 
โดยในส-วนของป  2555 มีการกําหนดตัวบ-งชี้ 
และค-าเปBาหมายความสําเร็จของแผนไว�อย-าง
ชัดเจน  (1.1-4.1)  ในส-วนของแผนปฏิบัติ
การประจําป  2555 ก็เช-นเดียว มีการกําหนด
ตัวบ-งชี้ และค-าเปBาหมาย เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดํา เนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป  2555 เช-นกัน (1.1-4.2) 

1.1-4.1 ตารางแสดงตัวบ-งชี้และ
ค-าเปBาหมายของแผน   กลยุทธ� 
ในส-วนของป  2555 
1.1- 4.2 ตารางแสดงตัวบ-งชี้
และค-าเปBาหมายของแผนปฏิบตัิ
การประจําป งบประมาณ 2555         
 

� 5 มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาํป  
ครบ 4 พันธกิจ 

ตามที่คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�
มีการแปลงแผนกลยุทธ� มาเป$นแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป แล�ว ซ่ึงโครงการต-างๆ ที่
ร ะ บุ ใ น แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า ป  
ครอบคลุมครบ 4  พันธกิจ คือ ด�านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1.1-5.1) 
และได�ดําเนินการตามแผนครบทั้ง 4 พันธกิจ 
ซ่ึงมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจําป  2555 รอบ 12 เดือน เ ม่ือสิ้น
ป งบประมาณ (1.1-5.2) 

1.1-5.1 แผนปฏิบัติการประจําป 
งบประมาณ 25545                   
1.1-5.2 ผลปฏิบัติราชการ
ประจําป  2555 รอบ 12 เดือน 

� 6 มีการติดตามผล                           
การดําเนินงานตามตัวบ-งชี้
ของแผนปฏิบัติการประจาํป  
อย-างน�อยป ละ  2 คร้ัง และ
รายงานผลต-อผู�บริหาร          
เพื่อพิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�แต-งตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะห� ติดตามและรายงาน
ผลความสํา เ ร็จของการดํา เนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานในรอบป งบประมาณ (1.1-
6.1) เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ-งชี้เทียบกับค-าเปBาหมาย รอบ 6 เดือน
(1.1-6.2) และรอบ 12 เดือน (1.1-6.3) 

1.1-6.1 คําสั่งคณะมนษุย- 
ศาสตร�ฯ ที่ 168/2553 เร่ือง 
แต-งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห� 
ติดตามและรายงานผล
ความสําเร็จของการดําเนนิงาน
ตามแผนปฏิบัตงิานในรอบ
ป งบประมาณ ลว. 21 ต.ค. 
2553                           
1.1-6.2 รายงานผลความ สําเร็จ
ตามแผนปฏิบัติการประจาํป 
งบประมาณ 2555 (รอบ 6 
เดือน)                           
1.1-6.3 รายงานผลความ สําเร็จ
ตามแผนปฏิบัติการประจาํป 
งบประมาณ 2555 (รอบ12 
เดือน) 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 7 มีการประเมินผล                 

การดําเนินงานตามตัวบ-งชี้
ของแผนกลยุทธ� อย-างน�อย          
ป ละ 1 คร้ัง  และรายงาน
ผลต-อผู�บริหารและสภา
สถาบนัเพื่อพิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ได�
แต-งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห�ติดตามและ
รายงานผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการในรอบป งบประมาณ
(1.1-7.1) โดยทําหน�าที่ ส รุปรายงานผล
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวบ-งชี้
และค-าเปBาหมายของแผนกลยุทธ�(1.1-7.2) 
และได�รายงานผลต-อผู�บริหารเพื่อพิจารณา
(1.1-7.3) 

1.1-7.1 คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร�ฯ ที่ 168/2553 
เร่ือง แต-งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห�ติดตามและรายงานผล
ความสําเร็จของการดําเนนิ งาน
ตามแผนปฏิบัติราชการในรอบ
ป งบประมาณ            
1.1-7.2 ตารางสรุปรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวบ-งชี้และ
ค-าเปBาหมายของแผนกลยุทธ� 
ป งบประมาณ 2555 
1.1-7.3 เอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการประจาํ
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� คร้ังที่ 1/2556 

� 8 มีการนําผลการพิจารณา 
ข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะ
ของสภาสถาบนัไปปรับปรุง 
แผนกลยุทธ�และ
แผนปฏิบัติการประจาํป  

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�นําผล
การพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ที่ให�ข�อคิดเห็น
และข�อเสนอแนะเก่ียวกับแผนกลยุทธ�และ
แผนปฏิบัติการประจําป (1.1-8.1)มาใช�ในการ
ทบทวนและป รับป รุงแผนกลยุทธ� และ
แผนปฏิบัติการประจําป (1.1-8.2) ซ่ึงมีผลต-อ
การการดําเนินงานในป งบประมาณต-อไป 
อาทิ การปรับเปลี่ยนปรัชญา วิสัยทัศน� การ
ป รับ เพิ่ ม -ล ด  โ ค ร ง ก า รต- า ง ๆ  เพื่ อ ใ ห�
สอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร� 

1.1-8.1 เอกสารประกอบ การ
ประชุมคณะกรรมการประจาํ
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� คร้ังที่ 1/2553  
1.1-8.2 เล-มโครงการทบทวน
แผน ของคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ประจาํป 
งบประมาณ 2555 

 
 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

8 ข�อ 8 ข�อ 5 คะแนน บรรลเุปBาหมาย 
 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะให�ความสําคัญกับกระบวนการมีส-วนร-วมในกระบวนการจดัทําแผน และมีการส-งเสริมความรู�เร่ือง

กระบวนการจัดทาํแผนให�กับบคุลากรของคณะ 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรนําผลการประเมินคุณภาพ มาตรการ ข�อคิดเห็นข�อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ 

ไปทบทวนวิเคราะห�เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานในรอบป ต-อไป(ทบทวนแผนกลยุทธ�) 
- ควรระบบการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผน ในระดับสาขาวิชา ให�ชัดเจน   
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องค1ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบAงช้ีที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  (สกอ. 2.1) 
ชนิดของตัวบAงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกการเปGดหลักสูตรใหม-และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีระบบและกลไกการปGดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให�เป$นไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห-งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห-งชาติ หมายถึง ต�องมี
การประเมินผลตาม “ตัวบ-งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม-มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให�
ประเมินตามตัวบ-งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต�องได�รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองค�กรวิชาชีพที่เก่ียวข�องด�วย (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก-าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม-ได�ดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห-งชาติก-อนป การศึกษา 2555 ให�ยึดตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให�มีการดําเนินการได�ครบถ�วนทั้งข�อ 1 ข�อ 2 และข�อ 3 ข�างต�น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย-างน�อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ�
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห-งชาติ จะต�องควบคุม
กํากับให�การดําเนินงานตามตัวบ-งชี้ในข�อ 3 ผ-านเกณฑ�การประเมิน 5 ข�อแรกและอย-างน�อยร�อยละ 80 ของตัวบ-งชี้ที่
กําหนดในแต-ละป  ทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให�มีการดําเนินการได�ครบถ�วนทั้งข�อ 1 ข�อ 2 และข�อ 3 ข�างต�น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข�อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห-งชาติ  จะต�องควบคุมกํากับ  ให�การดําเนินงานตามตัวบ-งชี้
ในข�อ 3 ผ-านเกณฑ�การประเมินครบ ทุกตัวบ-งชี้และทุกหลักสูตร 
 

เกณฑ1การประเมิน     

 
 

ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี  :   อ.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� โทรศัพท1  :  089-4948820 
  

ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   อาจารย�ถิรวรรณ  ศรีรัตนโชติชยั โทรศัพท1  :  081-8468586 
        

 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข�อ 
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ผลการดําเนินการ 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 มีระบบและกลไกการเปGด

หลักสูตรใหม-และปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทาปฏิบัติ          
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษาและ 
ดําเนินการตามระบบ                 
ที่กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีระบบ
กลไกการเปGดหลักสูตรใหม-และปรับปรุง
หลักสูตร (2.1-1.1) ตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2.1-1.2) และดําเนินการตามระบบ (2.1-
1.3) 

2.1-1.1 ระบบและกลไกการ
เปGดหลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตร 
2.1-1.2 เอกสารประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑ�มาตรฐานหลักสตูรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
2.1-1.3  หลักสูตรปรับปรุงตาม
กรอบ TQF 

� 2 มีระบบและกลไกการปGด
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบ            
ที่กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีระบบ
กลไกการปGดหลักสูตร (2.1-2.1) ตามแนว
ปฏิบัติที่ กํ าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (2.1-2.2) 

2.1-2.1 ระบบและกลไกการปGด
หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร 
2.1-2.2 เอกสารประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
เกณฑ�มาตรฐานหลักสตูรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

� 3 ทุกหลักสูตรมี 
การดําเนินงานให�เป$นไป
ตามเกณฑ�มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห-งชาต ิ 
(การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ               
ระดับอุดมศึกษาแห-งชาต ิ            
หมายถึง ต�องมีการประเมิน 
ผลตาม “ตัวบ-งชี้ผล        
การดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวชิา เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและ             
การเรียนการสอน” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม-มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวชิา ให�ประเมินตาม             
ตัวบ-งชี้กลางที่กําหนด           
ในภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวชิาชีพต�อง
ได�รับการรับรองหลักสูตรจาก

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการ
รายงานการดําเนินงานตามเกณฑ�มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548 (2.1-3.1) ทุกหลักสูตรมี
การรายงานข�อมูลการดําเนินงานหลักสูตรทุก
หลักสูตร (สมอ.07-02) (2.1-3.2) และมีการ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุก
หลักสูตร มคอ.7  (2.1-3.3) ซ่ึงทุกหลักสูตรมี
ส-วนร-วมในการประชุมหรือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร 
(2.1-3.4) คณะมนุษยศาสตร�ฯ ได�ให�อาจารย�
ใหม-เข�าร-วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย�ใหม- 
ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดข้ึน (2.1-3.5) และมี
การพัฒนาทางวิชาการ โดยมีคณาจารย�เข�า
ร-วมอบรมประชุมทางวิชาการอย-างน�อยป ละ 
1 คร้ัง (2.1-3.6) มีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดย
กําหนดตัวบ-งชั้และเกณฑ�การประเมินตามตัว
บ-งชี้กลาง (2.1-3.7) 

2.1-3.1 เอกสารประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑ�มาตรฐานหลักสตูรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2548 
2.1-3.2 สมอ.07-02 
2.1-3.3 รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรทุก
หลักสูตร มคอ.7 
2.1-3.4 รายงานการประชุม
ของแต-ละสาขาวิชา 
2.1-3.5 บันทึกข�อความที่ บศ. 
ว248/2556 ขอความ
อนุเคราะห�แจ�งรายชื่ออาจารย�
เข�าร-วมโครงการปฐมนิเทศ
อาจารย�ใหม- 
2.1-3.6 เอกสารอบรม/สัมมนา 
ป งบประมาณ 2555 
2.1-3.7  ตัวบ-งชี้และเกณฑ�
ประเมินตามภาคผนวก ก. 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
สภาหรือองค�กรวิชาชีพที่
เก่ียวข�องด�วย (หมายเหตุ : 
สําหรับหลักสูตรเก-าหรือ
หลักสูตรปรับปรุงทีย่ังไม-ได�
ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห-งชาติก-อน
ป การศึกษา 2555             
ให�ยึดตามเกณฑ�มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2548) 

� 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับให�มี                  
การดําเนินการได�ครบถ�วน           
ทั้งข�อ 1 ข�อ 2 และข�อ 3 
ข�างต�นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษาและมีการประเมิน 
หลักสูตรทุกหลักสูตร   
อย-างน�อยตามกรอบเวลา   
ที่กําหนดในเกณฑ�มาตรฐาน
หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตร   
ที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห-งชาต ิ
จะต�องควบคุมกํากับ              
ให�การดําเนินงานตาม           
ตัวบ-งชี้ในข�อ 3 ผ-านเกณฑ�
การประเมิน 5 ข�อแรกและ
อย-างน�อยร�อยละ 80         
ของตัวบ-งชี้ที่กําหนดใน          
แต-ละป  ทุกหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมกํากับให�มี
การดํา เนินการให�ครบถ� วน  โดยมีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร (2.1-4.1) ตาม
กรอบเวลาที่ กําหนดในเกณฑ�มาตรฐาน
หลักสูตร (2.1-4.2) 

2.1-4.1 คําสั่งแต-งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.1-4.2 แบบประเมินหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

� 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับให�มีการ
ดําเนินการได�ครบถ�วนทั้งข�อ 
1 ข�อ 2 และข�อ 3 ข�างต�น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
และมีการพัฒนาหลักสูตร
ทุกหลักสูตรตามผล         
การประเมินในข�อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร (2.1-5.1) ควบคุม
กํา กับให� มีการดํ า เนินการ ให� มีการ เปG ด
หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร ปGดหลักสูตร 
และมีการพัฒนาหลักสูตร (2.1-5.2) รวมทั้ง
ให� มีการดําเนินงานให� เป$นไปตามเกณฑ�
มาตรฐานหลักสูตร โดยหลักสูตรผ-านเกณฑ�
การประเมินครบทุกตัวบ-งชี้และทุกหลักสูตร 
(2.1-5.3) 

2.1-5.1 คําสั่งแต-งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คําสั่งแต-งตัง้คณะกรรมการ
บริหารคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
2.1-5.2 คําสั่งแต-งตั้ง
คณะกรรมการวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
2.1-5.3 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ระดับอุดมศึกษาแห-งชาต ิ 
จะต�องควบคุมกํากับให�         
การดําเนินงานตามตัวบ-งชี้
ในข�อ 3 ผ-านเกณฑ�           
การประเมินครบทุกตัวบ-งชี้
และทุกหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห-งชาติ 

 
 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

5 ข=อ 5 ข=อ 5 คะแนน บรรลุเปMาหมาย 
 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- บุคลากรมีศักยภาพในการสร�างสรรค�กระบวนวิชาต-าง ๆ และเป$นที่ต�องการของสังคม 
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ตัวบAงช้ีที่ 2.2 : อาจารย1ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  (สกอ. 2.2) 
ชนิดของตัวบAงช้ี : ปFจจัยนําเข�า 
 เกณฑ1การประเมิน  สถาบนัสามารถเลือกใช�เกณฑ�การประเมินจาก 2 แนวทางต-อไปนี ้

1) แปลงค-าร�อยละของอาจารย�ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป$นคะแนนระหว-าง 0 – 5 หรือ 
2) แปลงค-าการเพิ่มข้ึนของค-าร�อยละของอาจารย�ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับป ที่ผ-านมา

เป$นคะแนนระหว-าง 0 – 5 
เกณฑ1เฉพาะสถาบันกลุAม ข และ ค2 
1) ค-าร�อยละของอาจารย�ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให�เป$นคะแนนเต็ม 5 = ร�อยละ 30 ข้ึน

ไป หรือ 
2) ค-าการเพิ่มข้ึนของร�อยละของอาจารย�ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับป ที่ผ-านมาที่

กําหนดให�เป$นคะแนนเต็ม 5 = ร�อยละ 6 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ   
 สูตรท่ี 1 

1. คํานวณค-าร�อยละของอาจารย�ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

ร�อยละของอาจารย�ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  = 

 

จํานวนอาจารย�ประจาํที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 
×  100 จํานวนอาจารย�ประจาํทั้งหมด 

 
 

2. แปลงค-าร�อยละที่คํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด�  = 

 

ร�อยละของอาจารย�ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
×  5 ร�อยละของอาจารย�ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให�เป$นคะแนนเต็ม 5 

 
 

หรือ  สูตรท่ี 2 
1. ค-าการเพิ่มข้ึนของร�อยละของอาจารย�ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับป ที่ผ-านมา = ร�อยละ

ของอาจารย�ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในป ที่ประเมิน ลบด�วย ร�อยละของอาจารย�ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกใน
ป ก-อนหน�า ป ที่ประเมิน 

2. แปลงค-าการเพิ่มข้ึนของร�อยละของอาจารย�ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับป ที่ผ-านมา               
ที่คํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนทีไ่ด�  = 

 

ค-าการเพิ่มข้ึนของร�อยละของอาจารย�ประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
เปรียบเทียบกับป ที่ผ-านมา 

×  5 ค-าการเพิ่มข้ึนของร�อยละของอาจารย�ประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
เปรียบเทียบกับป ที่ผ-านมาที่กําหนดให�เป$นคะแนนเต็ม 5 

 

 
ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี :   อ.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� โทรศัพท1  :  089-4948820 
ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   น.ส.ชมพูนทุ  สอนสา โทรศัพท1  :  081-8699415 
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ผลการดําเนินการ  
 ป การศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีจํานวนอาจารย�ประจาํทั้งหมด  61.5  คน  โดยมี
อาจารย�ประจาํที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก  4  คน  คิดเป$นร�อยละ  6.50  เม่ือเปรียบเทียบกับป ทีผ่-านมาเพิ่มข้ึนร�อยละ 
1.66 
 
หมายเหตุ   คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีข�าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวชิาการ) 
               ทั้งหมด 64 คน   
               ปฏิบัติงานเกิน 6 เดือน แต-ไม-ถึง 9 เดือน จํานวนนบั = 1/2 (1คน = 0.5คน) 
               ปฏิบัติงานไม-ถึง 6 เดือน จํานวนนบั = 0 (2คน) 
               ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีข�าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวชิาการ)ที่
สามารถคํานวณได� 61.5 คน 
 

ข=อมูลดําเนินการ 
ลําดับท่ี รายการ จํานวน 

1  จํานวนอาจารย�ประจาํทั้งหมด  รวมทั้งปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต-อ 61.5 
2  ร�อยละของอาจารย�ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกป การศึกษาทีผ่-านมา 4.84 
3  จํานวนอาจารย�ประจาํทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต-อ  วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท-า 
6 

 
 

การคํานวณ 
 
สูตรท่ี 2 
 

คะแนนทีไ่ด�  = 

 

ค-าการเพิ่มข้ึนของร�อยละของอาจารย�ประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
เปรียบเทียบกับป ที่ผ-านมา 

×  5 ค-าการเพิ่มข้ึนของร�อยละของอาจารย�ประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
เปรียบเทียบกับป ที่ผ-านมาที่กําหนดให�เป$นคะแนนเต็ม 5 

 
 
 
 
 

คะแนนทีไ่ด� = 
1.66 

× 5 6 
    

 = 1.38  คะแนน 
   

 
การประเมินตนเอง 

เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 
5 % 6.50 1.38 ไม-บรรลุเปBาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
2.2.-1.1     เอกสารสรุปจํานวนบุคลากรสายวชิาการ  ประจาํป การศึกษา 2555    
 จําแนกตามวฒุิการศึกษาตาํแหน-งทางวิชาการ  และสถานะการปฏิบัติงาน 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีการส-งเสริมและสนบัสนนุให�บุคลากรเข�าศึกษาต-อให�มีคุณวุฒิที่สงูข้ึนเพื่อเป$นไปตามเปBาที่ได�ตั้งไว� 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- คณะควรมีแนวทางในการติดตามความก�าวหน�าของบุคลากรทีไ่ปศึกษาต-อ ให�สําเร็จการศึกษา 
    ตามระยะเวลาที่กําหนด 
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ตัวบAงช้ีที่ 2.3 : อาจารย1ประจําที่ดํารงตําแหนAงทางวิชาการ  (สกอ. 2.3) 
ชนิดของตัวบAงช้ี : ปFจจัยนําเข�า 
 เกณฑ1การประเมิน  สถาบนัสามารถเลือกใช�เกณฑ�การประเมินจาก 2 แนวทางต-อไปนี ้

1) แปลงค-าร�อยละของอาจารย�ประจําที่ดํารงตําแหน-งทางวิชาการเป$นคะแนนระหว-าง 0 – 5 หรือ 
2) แปลงค-าการเพิ่มข้ึนของค-าร�อยละของอาจารย�ประจําที่ดํารงตําแหน-งทางวิชาการเปรียบเทียบกับป ที่ผ-าน

มาเป$นคะแนนระหว-าง 0 – 5 
เกณฑ1เฉพาะสถาบันกลุAม ข และ ค2 
1) ค-าร�อยละของอาจารย�ประจําที่ดํารงตําแหน-งผู�ช-วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� และศาสตราจารย�

รวมกัน ที่กําหนดให�เป$นคะแนนเต็ม 5 = ร�อยละ 60 ข้ึนไป หรือ 
2) ค-าการเพิ่มข้ึนของร�อยละของอาจารย�ประจําที่ดํารงตําแหน-งผู�ช-วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� 

และศาสตราจารย�รวมกัน เปรียบเทียบกับป ที่ผ-านมา ที่กําหนดให�เป$นคะแนนเต็ม 5 = ร�อยละ 12 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ   
 สูตรท่ี 1 

1. คํานวณค-าร�อยละของอาจารย�ประจําที่ดํารงตําแหน-งทางวิชาการ 
 

 
ร�อยละของอาจารย�ประจาํที่ดาํรงตําแหน-งทางวิชาการ  = 

จํานวนอาจารย�ประจาํที่มีดํารง
ตําแหน-งทางวิชาการ 

  
 ×  100 จํานวนอาจารย�ประจาํทั้งหมด 

 

2. แปลงค-าร�อยละที่คํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

คะแนนทีไ่ด�  = 
ร�อยละของอาจารย�ประจาํที่ดาํรงตําแหน-งทางวิชาการ  

×  5 ร�อยละของอาจารย�ประจาํที่ดาํรงตําแหน-งทางวิชาการ 
ที่กําหนดให�เป$นคะแนนเต็ม 5 

 

หรือ  สูตรที่ 2 
1. ค-าการเพิ่มข้ึนของร�อยละของอาจารย�ประจําที่ดํารงตําแหน-งทางวิชาการเปรียบเทียบกับป ที่ผ-านมา =  

ร�อยละของอาจารย�ประจําที่ดํารงตําแหน-งทางวิชาการในป ที่ประเมิน ลบด�วยร�อยละของอาจารย�ประจําที่ดํารง
ตําแหน-งทางวิชาการในป ก-อนหน�าป ที่ประเมิน 

2. แปลงค-าการเพิ่มข้ึนของร�อยละของอาจารย�ประจําที่ดํารงตําแหน-งทางวิชาการเปรียบเทียบกับป ที่ผ-านมา                
ที่คํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
คะแนนทีไ่ด�  = 

ค-าการเพิ่มข้ึนของร�อยละของอาจารย�ประจําทีด่ํารงตาํแหน-งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับป ที่ผ-านมา 

 
 ×  5 

ค-าการเพิ่มข้ึนของร�อยละของอาจารย�ประจําทีด่ํารงตาํแหน-งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับป ที่ผ-านมาที่กําหนดให�เป$นคะแนนเต็ม 5 

 
ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี :   อ.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� โทรศัพท1  :  089-4948820 

  
ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   น.ส.ชมพูนทุ  สอนสา โทรศัพท1  :  081-8699415 
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ผลการดําเนินการ  
 ป การศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีจํานวนอาจารย�ประจําทั้งหมด  64  คน  โดยมี
อาจารย�ประจาํที่มีตาํแหน-งทางวิชาการ  14  คน  คิดเป$นร�อยละ  21.88 
 
หมายเหตุ   คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีข�าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวชิาการ)  
               ทั้งหมด 64 คน   
               ปฏิบัติงานเกิน 6 เดือน แต-ไม-ถึง 9 เดือน จํานวนนบั = 1/2 (1คน = 0.5คน) 
               ปฏิบัติงานไม-ถึง 6 เดือน จํานวนนบั = 0 (2คน) 
               ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีข�าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวชิาการ)ที่
สามารถคํานวณได� 61.5 คน 
 

ข=อมูลดําเนินการ 
ลําดับท่ี รายการ จํานวน 

1  จํานวนอาจารย�ประจาํทั้งหมด  รวมทั้งปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต-อ 61.5 
2  จํานวนอาจารย�ประจาํทั้งหมดทีด่ํารงตําแหน-งอาจารย� 47.5 
3  จํานวนอาจารย�ประจาํทั้งหมดทีด่ํารงตําแหน-งผู�ช-วยศาสตราจารย� 11 
4  จํานวนอาจารย�ประจาํทั้งหมดทีด่ํารงตําแหน-งรองศาสตราจารย� 3 
5  จํานวนอาจารย�ประจาํทั้งหมดทีด่ํารงตําแหน-งศาสตราจารย� - 
6  ร�อยละของอาจารย�ประจาํที่ดาํรงตําแหน-งทางวิชาการของป ทีผ่-านมา 22.76 

 

การคํานวณ 
    กรณีใช=สูตรท่ี  1 
 

 
ร�อยละของอาจารย�ประจาํที่ดาํรงตําแหน-งทางวิชาการ  = 

จํานวนอาจารย�ประจาํที่มีดํารง
ตําแหน-งทางวิชาการ 

  
×  100 จํานวนอาจารย�ประจาํทั้งหมด 

 

ร�อยละของอาจารย�ประจาํที่ดาํรงตําแหน-งทางวิชาการ  = 
14 

× 100 61.5 
    

 = 22.76  % 
   

คิดเป$นคะแนน = 
22.76 

× 5 60 
    

 = 1.90    คะแนน 
การประเมินตนเอง 

เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 
30% 22.76% 1.90 ไม-บรรลุเปBาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
2.3.-1.1    เอกสารสรุปจํานวนบุคลากรสายวิชาการ  ประจําป การศึกษา 2555 จําแนกตามวฒุิการศึกษา  ตําแหน-ง

ทางวชิาการ  และสถานการณ�ปฏิบัติงาน 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ส-งเสริมให�ความรู�แก-อาจารย�เพื่อทําตําแหน-งทางวชิาการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- สนับสนนุให�อาจารย�ริเร่ิมทํางานวิจัยและผลิตผลงานทางวชิาการ โดยอาจเร่ิมจากงานวิจัยในชัน้เรียน 
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ตัวบAงช้ีที่ 2.4 :  ระบบการพัฒนาคณาจารย1และบุคลากรสายสนับสนุน  (สกอ. 2.4) 
ชนิดของตัวบAงช้ี  :  กระบวนการ 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�ท้ังด�านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงประจักษ� 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนให�เป$นไปตามแผนท่ีกําหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร�างสุขภาพท่ีดี และสร�างขวัญและกําลังใจให�คณาจารย�และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานได�อย-างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให�คณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู�และทักษะท่ีได�จากการ

พัฒนามาใช�ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู�ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข�อง 

5. มีการให�ความรู�ด�านจรรยาบรรณอาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให�คณาจารย�
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
 

 หมายเหตุ :  หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ�มาตรฐานข�อท่ี 3  เช-น  ผลการประเมิน  หรือผล                
การสํารวจความพึงพอใจของคณาจารย�และบุคลากร  ด�านสวัสดิการ  การเสริมสร�างสุขภาพท่ีดี  และการสร�าง
ขวัญและกําลังใจ  หรือหลักฐานเชิงประจักษ�อ่ืนๆ  ท่ีเชื่อมดยงให�เห็นการทํางานได�ดีข้ึน 
 

 เกณฑ1การประเมิน     

 
ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี :   อ.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� โทรศัพท1  :  089-4948820 

  
ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   ผศ.กรรณิการ�  เผือกนําผล โทรศัพท1  :  081-5900106 

        
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข�อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 มีแผนการบริหารและ           

การพัฒนาคณาจารย� 
ทั้งด�านวิชาการ เทคนิค         
การสอนและการวัดผล        
และมีแผนการบริหาร                 
และพัฒนาบุคลากร              
สายสนับสนนุที่ม ี
การวิเคราะห�ข�อมูล           
เชิงประจักษ� 

คณ ะม นุ ษ ยศ า ส ต ร� แ ล ะสั ง ค มศ า ส ต ร�           
มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย�
รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุน ด�านการศึกษา
ต-อและแผนการพัฒนาคณาจารย�เพื่อเข�าสู-
ตําแหน-งทางวิชาการโดยมีการวิ เคราะห�
ข�อมูลเชิงประจักษ�ทั้งในด�านความสอดคล�อง
กับแผนกลยุทธ� Action Plan และความ
จําเป$นต-อการปฏิบัติงานทั้งสายวิชาการและ
สายผู�สอน(2.4-1.1) โดยแผนการบริหารและ
พัฒนาทั้งด�านการศึกษาต-อและการเข�าสู-
ตํ าแหน-งทางวิชาการเป$น ไปตามความ
ต�องการของบุคลากร (2.4-1.2)  และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งในส-วน
คณาจารย� และสายสนับสนุนด�านวิชาการ/
วิชาชีพ เทคนิคการสอนและการวัดผล    
(2.1-1.3) 

2.4-1.1 แผนพัฒนาบุคลากร 
ป งบประมาณพ.ศ.2555 
2.4-1.2 แบบฟอร�มสาํรวจความ
ต�องการศึกษาต-อ และแผนการ
เข�าสู-ตําแหน-งทางวชิาการ 
2.4-1.3 แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรด�านวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวัดผล  
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

� 2 มีการบริหารและ 
การพัฒนาคณาจารย�และ
บุคลากรสายสนับสนุนให�
เป$นไปตามแผนที่กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีการ
บ ริหารและการพัฒนาคณาจารย� และ
บุคลากรสายสนับสนุนให�เป$นไปตามแผนที่
กําหนด  โดยมีการดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุ ค ล า ก ร  ป ระกอบด� ว ย วั ต ถุ ป ระส งค� 
เปBาหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดและ
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (2.4-2.1) 
และมีการจัดโครงการจัดการความรู�ด�าน
วิชาการ  เทคนิคการสอนและการวัดผลตาม
แผน (2.4-2.2)  เปGดโอกาสให�บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนได�พัฒนาด�าน
ความ รู� แล ะทั กษะกา รกา รป ฏิบั ติ ง า น       
(2.4-2.3) รวมทั้งสนับสนุนด�านงบประมาณ 
(2.4-2.4)  นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยใช�หลักเกณฑ�และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยตามข�อบังคับของ
มหาวิทยาลัย (2.4-2.5)  ตามแบบข�อตกลง
และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ข�าราชการ/พนักงานสายสนับสนุน (2.4-2.6) 
รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบเป$นรายบุคคล
เพื่อการส-งเสริมสนับสนุนให�มีการพัฒนา
อย-างต-อเนื่องทั้งสายผู�สอนและสายสนับสนุน 
(2.4-2.7) 

2.4-2.1 แผนพัฒนาบุคลากร 
ป งบประมาณ พ.ศ. 2555                
2.4-2.2 โครงการจัดการความรู�
ด�านการผลิตบณัฑิตและการ
วิจัย  
2.4-2.3 รายงานการประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
ป งบประมาณ 2555 
2.4-2.4 งบประมาณที่จัดสรร
สําหรับการไปอบรมสัมมนา  
และศึกษาดูงาน                           
2.4-2.5 ข�อบังคับมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏรําไพพรรณี ว-าด�วย
หลักเกณฑ�และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข�าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลยั 
2.4-2.6 แบบข�อตกลงและแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ข�าราชการ/พนักงานสาย
สนับสนนุ 
2.4-2.7 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร และสรุปการประชุม
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
อบรม สัมมนาศึกษาดูงานด�าน
วิชาการ เทคนิคการสอน และ
การวัดผล 

� 3 มีสวัสดิการเสริมสร�าง
สุขภาพที่ด ีและสร�างขวัญ
และกําลังใจให�คณาจารย�
และบุคลากรสายสนบัสนุน
สามารถทาํงานได�อย-าง           
มีประสิทธิภาพ 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีการ
เส ริมสร� า งสุ ขภาพที่ ดี โ ดยสนับสนุน ให�
บุคลากรตรวจสุขภาพประจําป  (2.4 – 3.1) 
จัดสถานที่และเคร่ืองออกกําลังกายสําหรับ
บุคลากร(2.4-3.2) มีการจัดสวัสดิการให�กับ
บุคลากรโดยใช�ระ เบียบ ข�อบั ง คับและ
กฎเกณฑ�ต-าง ๆ  ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  เช-น  
การเบิกค-าเช-าที่พัก การจ-ายเงินรางวัลทํา
ผลงานทางวิชาการ เป$นต�น(2.4-3.3)  มีการ
ส-งเสริมให�บุคลากรขอรับรางวัลด�านการ
ปฏิบัติงานดีเด-น (2.4-3.4)  มีระบบพี่เลี้ยง
สอนงานให�กับบุคลากรใหม- (2.4-3.5)  มีการ
สร�างบรรยากาศของสถานที่ทํางานและจัด
สภาพแวดล�อมอย-างเหมาะสม (2.4-3.6)      
มีช-องทางการสื่อสารระหว-างผู�บังคับบัญชา
และผู�ใต�บังคับบัญชา  รวมทั้งในระหว-าง
ผู�ร-วมงานด�วยกัน (2.4-3.7)  มีการเปGดโอกาส
ให�ผู�ใต�บังคับบัญชาได�แสดงความคิดเห็นและ
ร-วมมือในการทํางาน (2.4–3.8) มีการติดตาม
แหล-งเงินทุนวิจัยเพื่อเป$นการสร�างขวัญและ
กําลังใจให�กับบุคลากร (2.4–3.9)  และมีการ
จัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป$นขวัญ
และกําลังใจในการวิจัย (2.4-3.10) 

2.4-3.1 การตรวจสุขภาพ
ประจําป          
2.4-3.2 รูปถ-ายสถานที่และ
เคร่ืองออกกําลังกาย 
2.4-3.3 ระเบียบ ข�อบังคับ และ
กฎเกณฑ�ของมหาวิทยาลัย       
2.4-3.4 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
เร่ือง หลักเกณฑ�การคัดเลือก
บุคลากรดีเด-นเพื่อรับรางวลัยก
ย-องเชิดชูเกียรติ “เพชรรําไพ”                 
2.4-3.5 การแต-งตั้งอาจารย�พี่
เลี้ยงอาจารย�ใหม-                              
2.4-3.6  ภาพถ-าย 
2.4-3.7  หมายเลขโทรศัพท� 
สายตรงคณบด ี
2.4-3.8  รายงานการประชุม
แสดงถึงการเปGดโอกาสให�
บุคลากรแสดงความคิดเห็น                    
2.4-3.9 เอกสารแจ�งเร่ืองแหล-ง
เงินทุนวิจัย                         
2.4-3.10 งบประมาณสนบัสนนุ
งานวิจยั 

� 4 มีระบบการติดตามให�
คณาจารย�และบุคลากร 
สายสนับสนนุนาํความรู� 
และทักษะทีไ่ด�จาก 
การพัฒนามาใช�ใน           
การจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู�
ของนักศึกษาตลอดจน                 
การปฏิบัติงานที่เก่ียวข�อง 

คณะมนุ ษ ยศ า สต ร� แ ล ะสั ง คมศา สต ร�          
มีระบบการติดตามให�คณาจารย�และบุคลากร
สายสนับสนุนนําความรู�และทักษะที่ได�จาก
การพัฒนามาใช�ในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู�ของนักศึกษา  
รวมทั้ ง การป ฏิบั ติ ง านที่ เ ก่ี ย วข� อง โดย
คณะกรรมการวิชาการของคณะฯ (2.4-4.1)   
มีแนวปฏิบัติให�บุคลากรบันทึกรายงานผล
การไปราชการเข�าร-วมประชุม ฝ^กอบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อนําความรู�ที่ได�มา
พัฒนาในการปฏิบัติงาน (2.4-4.2)  โดยเสนอ
ผู�บังคับบัญชาพร�อมกับการส-งเอกสารการ
เบิกจ-าย (2.4-4.3) และมีการนําความรู�ที่ได�

2.4-4.1  คําสั่งแต-งตั้ง
คณะกรรมการวิชาการ                   
2.4-4.2  แนวปฏิบัต”ิการ
ติดตามการนาํความรู�และทักษะ
ที่ได�จากการพฒันามาใช�ในการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนาตนเอง” 
2.4-4.3  แบบรายงานผลการนาํ
ความรู�และทักษะที่ได�จากการ
พัฒนาไปใช� 
2.4-4.4 การปฏิบัติงาน ด�าน
การจัดซ้ือ จัดจ�าง และงาน
การเงินโดยระบบMIS  
2.4-4.5 โครงการจัดการความรู� 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
จากการอบรมมาใช� ในการปฏิบัติงานที่
เก่ียวข�อง เช-นการคีย�ข�อมูลเข�าระบบMIS 
(2.4-4.4) รวมทั้งนําความรู�ที่ได�จากการเข�า
ร-วมโครงการ จัดการความรู�ด�านการผลิต
บัณฑิต เร่ืองตัวบ-งชี้ผลการดําเนินงานตาม
กรอบTQFและการจัดทํา มคอ. มาใช�ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผล (2.4-4.5) 
โดยเฉพาะการนําแนวปฏิบัติที่ดี ในการ
ดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา มาใช�ในการปฏิบัติงานให�
เป$นมาตรฐานเดียวกัน (2.4-4.6) 

เร่ืองตัวบ-งชี้ผลการดําเนนิงาน
ตามกรอบTQFและการจัดทาํ 
มคอ. 
2.4-4.6 แนวปฏิบัติที่ดีในการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

� 5 มีการให�ความรู�          
ด�านจรรยาบรรณอาจารย� 
และบุคลากรสายสนบัสนุน 
และดูแลควบคุมให� 
คณาจารย�และบุคลากร 
สายสนับสนนุถือปฏิบัต ิ

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  มีการ
ให�ความรู�ด�านจรรยาบรรณแก-คณาจารย� 
(2 .4 -5 .1 )  และบุคลากรสายสนับสนุน           
(2.4-5.2)  ตามคู-มือจรรยาบรรณ (2.4-5.3)  
และมีคณะกรรมการดูแลติดตามให�มีการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (2.4-5.4) 

2.4-5.1 รายงานการประชุมให�
ความรู�ด�านจรรยาบรรณแก-
คณาจารย� 
2.4-5.2 รายงานการประชุมให�
ความรู�ด�านจรรยาบรรณแก-
บุคลากรสายสนับสนุน              
2.4-5.3 คู-มือจรรยาบรรณ 
2.4-5.4 คณะกรรมการวิชาการ 
  

� 6 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผน 
การบริหารและการพัฒนา
คณาจารย�และบุคลากร      
สายสนับสนนุ 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีการ
ประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสาย
สนับสนุน  โดยในรอบป งบประมาณ พ.ศ.  
2555  มีบุคลากรได�รับการพัฒนาทั้งในสาย
วิชาชีพและสายวิชาการ  (2.4-6.1) 

2.4-6.1  รายงานผลสาํเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย� 

� 7 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
คณาจารย�และบุคลากร 
สายสนับสนนุ 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการนํา
ผลการประเมินป  2555 ไปปรับปรุงแผนการ
พัฒนาบุคลากรป  2556(2.4-7.1)  

2.4-7.1 แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรป งบประมาณ 
2556  
 

 
การประเมินตนเอง 

เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 
5 ข�อ 7 ข�อ 5 คะแนน บรรลุเปBาหมาย 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีโครงการ และงบประมาณสนับสนุนให�คณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนมีโอกาสไป

ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
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ตัวบAงช้ีที่ 2.5 : ห=องสมดุ อุปกรณ1การศึกษา และสภาพแวดล=อมการเรียนรู=  (สกอ. 2.5) 
ชนิดของตัวบAงช้ี : ปFจจัยนําเข�า 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให�นักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร�ใช�ในอัตราไม-สูงกว-า 8 FTES ต-อเคร่ือง 
2.  มีบริการห�องสมุดและแหล-งเรียนรู�อ่ืนๆ ผ-านระบบเครือข-ายคอมพิวเตอร� และมีการฝ^กอบรมการใช�งาน                  

แก-นักศึกษาทุกป การศึกษา 
3.  มีบริการด�านกายภาพที่เหมาะสมต-อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย-างน�อยใน                     

ด�านห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ อุปกรณ�การศึกษา และจุดเชื่อมต-ออินเตอร�เน็ต 
4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป$นอ่ืนๆ อย-างน�อยในด�านงานทะเบียนนักศึกษาผ-านระบบเครือข-าย

คอมพิวเตอร� การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ   ด�านอาหาร และสนามกีฬา 
5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย-างน�อย ในเร่ือง

ประปา ไฟฟBา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ�ปBองกันอัคคีภัย  ในบริเวณอาคารต-าง 
ๆ โดยเป$นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข�อง 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข�อ 2 – 5 ทุกข�อไม-ต่ํากว-า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข�อ 6 มาใช�เป$นข�อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด�านกายภาพที่สนอง                

ความต�องการของผู�รับบริการ 
 

 หมายเหตุ   
1. ในเกณฑ�มาตรฐานข�อ 1 ให�นับรวม  notebook  และ mobile device  ต-างๆ ของนักศึกษาท่ี                

มีการลงทะเบียนการใช�  wifi  กับสถาบันด�วย 
2. การคิดจํานวน FTES ให�นําจํานวน FTES ของแต-ละระดับการศึกษารวมเข�าด�วยกันโดยไม-ต�อง

เทียบเป$น  FTES  ของระดับปริญญาตรี 
 

 เกณฑ1การประเมิน     

 
ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี  :   อ.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� โทรศัพท1  :  089-4948820 

   
ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   น.ส.ชมพูนทุ   สอนสา โทรศัพท1  :  081-8699415 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข�อ 
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ผลการดําเนินการ 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 มีการจัดการหรือจัดบริการ

เพื่อให�นักศึกษามีเคร่ือง
คอมพิวเตอร�ใช� ในอัตรา         
ไม-สูงกว-า 8 FTES ต-อเคร่ือง 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  มีการ
จั ด บ ริ ก า ร เ พื่ อ ใ ห� นั ก ศึ ก ษ า มี เ ค ร่ื อ ง
คอมพิวเตอร�ใช�ที่ศูนย�ภาษา ห�องพักอาจารย� 
ศูนย�เทคโนโลยีทางการศึกษาอาคารเรียน 
และสํานักวิทยบริการ เพื่อให�นักศึกษาใช�ใน
อัตรา 4.85 FTES ต-อเคร่ือง (2.5-1.1) 

2.5-1.1 รายงานจาํนวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร�ที่ให� บริการ
นักศึกษาประจาํป การศึกษา 
2555 

� 2 มีบริการห�องสมุดและ 
แหล-งเรียนรู�อ่ืนๆ ผ-านระบบ
เครือข-ายคอมพิวเตอร� และ            
มีการฝ^กอบรมการใช�งาน 
แก-นักศึกษาทุกป การศึกษา 

มีบริหารห�องสมุดและแหล-งเรียนรู�อ่ืนๆ ผ-าน
ระบบเครือข-ายคอมพิวเตอร�  คือ ระบบ
ฐานข�อมูลวิทยานิพนธ� (2.5-2.1) ระบบ
สืบค�นทรัพยากรสารสนเทศ (2.5-2.2) ระบบ
ฐานข�อมูลออนไลน� (2.5-2.3)  และมีการ
ฝ^กอบรมการใช�งานให�กับนักศึกษาชั้นป ที่ 1 
(2.5-2.4) 

2.5-2.1 ระบบฐานข�อมูล
วิทยานพินธ�  
2.5-2.2 ระบบสืบค�นทรัพยากร
สารสนเทศ  
2.5-2.3 ระบบฐานข�อมูล
ออนไลน� 
2.5-2.4 รายงานประเมินผล
โครงการอบรมการให�บริการ
ผ-านระบบเครือข-ายคอมพิวเตอร�  

� 3 มีบริการด�านกายภาพ 
ที่เหมาะสมต-อการจัด 
การเรียนการสอนและ 
การพัฒนานักศึกษา        
อย-างน�อยในด�านห�องเรียน
ห�องปฏิบัติการ อุปกรณ�
การศึกษา และจุดเชื่อมต-อ
อินเตอร�เน็ต 

คณะมนุษยศาสตร� และสั งคมศาสตร� มี
ห� อ ง เ รี ยน  ห� อ งป ฏิบั ติ ก า ร  เ ช- น  ห� อ ง 
ปฏิบัติการศูนย�ภาษา (2.5-3.1) ห�องฝ^กซ�อม
ดนตรี (2.5-3.2) ซ่ึงมีอุปกรณ�การศึกษาที่
จําเป$นไว�พร�อม นอกจากนี้ ยังมีจุดเชื่อมต-อ
อินเตอร�เน็ตในระบบไร�สาย (2.5-3.3) (2.5-
3 . 4 )  โ ดยนั ก ศึ กษาสา มา รถนํ า เค ร่ื อ ง
คอมพิวเตอร�ชนิดพกพามาใช�ในบริเวณรอบๆ 
อาคารเรียนได� (2.5-3.5) 

2.5-3.1 ภาพถ-ายห�อง 
ปฏิบัติการศูนย�ภาษา 
2.5-3.2 ภาพถ-ายห�องฝ^กซ�อม
ดนตรี 
2.5-3.3 ภาพถ-ายปBายแสดงจุด 
Wireless zone 

2.5-3.4 รายการจุดตดิตั้ง
เครือข-ายไร�สาย 

2.5-3.5 ภาพถ-ายเคร่ืองส-ง
สัญญาณไร�สาย 

� 4 มีบริการสิ่งอํานวย 
ความสะดวกทีจ่ําเป$น          
อ่ืนๆ อย-างน�อยใน 
ด�านงานทะเบียนนักศึกษา
ผ-านระบบเครือข-าย
คอมพิวเตอร� การบริการ
อนามัยและการรักษา 
พยาบาล  การจัดการหรือ
จัดบริการด�านอาหาร และ
สนามกีฬา 

มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป$นอ่ืนๆ 
อย-างน�อยในด�านงานทะเบียนนักศึกษาผ-าน
ระบบเครือข-ายคอมพิวเตอร� (2.5-4.1) การ
บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล (2.5-
4.2) การจัดการหรือจัดบริการด�านอาหาร 
(2.5-4.3) และสนามกีฬา (2.5-4.4) 

2.5-4.1 ระบบบริการการศึกษา  
2.5.-4.2 ภาพถ-ายการให�บริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล  
2.5-4.3 ภาพถ-ายร�านอาหาร 
2.5-4.4 ภาพถ-ายสนามกีฬา 

� 5 มีระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบอย-างน�อย 
ในเร่ืองประปา  ไฟฟBา 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ (2.5-5.1) 
อย-างน�อยในเร่ืองประปา ไฟฟBา ระบบกําจัด
ของเสีย การจัดการขยะ (2.5-5.2) รวมทั้งมี

2.5-5.1 ภาพถ-ายกล�องวงจรปGด
ที่ติดตั้งบริเวณอาคาร  
2.5-5.2 ภาพถ-ายระบบประปา, 
ไฟฟBา, การจัดการขยะ  
2.5-5.3 ภาพถ-ายอุปกรณ�
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ระบบกําจดัของเสีย  
การจัดการขยะ รวมทั้ง 
มีระบบและอุปกรณ�ปBองกัน
อัคคีภัย ในบริเวณอาคาร
ต-าง ๆ โดยเป$นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข�อง 

ระบบและอุปกรณ�ปBองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคาร (2.5-5.3) และได�มีการฝ^กอบรม เชิง
ปฏิบัติการเร่ืองการปBองกันและระงับอัคคีภัย 
(2.5-5.4) 

ดับเพลิงในอาคาร 
2.5-5.4 รายงานสรุปผลการ
ประเมินความพงึพอใจโครงการ
ฝ^กอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
“การปBองกันและระงบัอัคคีภัย 

� 6 มีผลการประเมินคุณภาพ
ของบริการ  ในข�อ 2 – 5  
ทุกข�อไม-ต่ํากว-า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ใช�ผลการ
ประเมินของสํานักวิทยบริการฯ ที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพของบริการในข�อ 2-5 ทุกข�อ 
(2.5-6.1)  โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
ด�านต-าง ๆ ดังต-อไปนี ้
- บริการห�องสมดุ แหล-งเรียนรู�ผ-านระบบ
เครือข-ายคอมพิวเตอร�มคี-าเฉลี่ยเท-ากับ 3.76 

- บริการด�านกายภาพท่ีเหมาะสมต-อการเรียน
การสอน มีค-าเฉลี่ยเท-ากับ 3.73 

- บริการด�านสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป$นอ่ืน 
ๆ มีค-าเฉลี่ยเท-ากับ 3.68 

- บริการด�านระบบสาธารณูปโภคและการ
รักษาความปลอดภัย  มีค-าเฉลี่ยเท-ากับ 3.73 

2.5-6.1 รายงานการประเมินผล
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต-อการให�บริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอ้ือต-อการเรียนของ
มหาวิทยาลยั ประจาํป 
การศึกษา 2555 

� 7 มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพในข�อ 6 มาใช�            
เป$นข�อมูลในการพัฒนา 
การจัดบริการ                 
ด�านกายภาพทีส่นอง            
ความต�องการของ
ผู�รับบริการ 

  

 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

6 ข�อ 6 ข�อ 4 คะแนน บรรลุเปBาหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ไม-มี 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ไม-มี
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ตัวบAงช้ีที่ 2.6 :  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  (สกอ. 2.6) 
ชนิดของตัวบAงช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป$นสําคัญทุกหลักสูตร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ�ภาคสนาม (ถ�ามี)                          

ก-อนการเปGดสอนในแต-ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห-งชาติ 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส-งเสริมการเรียนรู�ด�วยตนเอง และการให�ผู�เรียนได�เรียนรู�จากการปฏิบัติทั้งในและ                   

นอกห�องเรียนหรือจากการทําวิจัย 
4. มีการให�ผู�มีประสบการณ�ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน-วยงานหรือชุมชนภายนอกเข�ามามีส-วนร-วม                     

ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
5.  มีการจัดการเรียนรู�ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู�เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู�เรียนที่มีต-อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู�ทุกรายวิชา  ทุกภาคการศึกษา  โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต-ละรายวิชาต�องไม-ต่ํากว-า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู�                
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 

 เกณฑ1การประเมิน     
 

 
 

ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี  :   อ.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� โทรศัพท1  :  089-4948820 
   

ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   อ.เอ้ือมพร  รุ-งศิริ โทรศัพท1  :  089-4078844 
        

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 มีระบบและกลไก               

การประกันคุณภาพ             
การจัดการเรียนการสอน 
ที่เน�นผู�เรียนเป$นสาํคัญ         
ทุกหลักสูตร 

คณ ะม นุ ษ ยศ า ส ต ร� แ ล ะสั ง ค มศ า ส ต ร� 
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป$นสําคัญ
ทุกหลักสูตร(2.6-1.1) และมีการกําหนดตัว
บ-งชี้ความสําเร็จของการเรียนการสอนที่เน�น
ผู� เ รียนเป$นสํา คัญ(2.6-1.2) ทั้ งนี้คณะได�
กําหนดให�ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่เน�นผู�เรียน
เป$นสําคัญ เช-น วิชาเครือข-ายการเรียนรู�ใน
การพัฒนาชุมชน วิชาการอนุรักษ�และพัฒนา
สิ่งแวดล�อมในชุมชน วิชาสัมมนาปFญหาการ
พัฒนาชุมชน วิชาสุนทรียภาพของชีวิต วิชา

2.6-1.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เน�นผู�เรียนเป$นสําคัญ 
2.6-1.2 ตัวบ-งชี้ความสําเร็จของ
การเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียน
เป$นสําคัญ 
2.6-1.3 มคอ.3 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข�อ 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ต-างๆ เหล-านี้ เน�นการจัดการเรียนการสอนที่
ส-งเสริมให�ผู�เรียนแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง 
แบะมีการนําเสนอผลงาน จัดโครงการโดยได�
มี ก ารระบุ ไ ว� ใ นแผนการสอนและการ
ประเมินผลใน มคอ.3 (2.6-1.3) 

� 2 ทุกรายวิชาของทุก
หลักสูตร มีรายละเอียด
ของรายวิชาและของ
ประสบการณ�ภาคสนาม      
(ถ�ามี) ก-อนการเปGดสอน 
ในแต-ละภาคการศึกษา 
ตามที่กําหนดใน 
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห-งชาต ิ

ทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�ทั้งในระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท มีการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาในหลักสูตร (2.6-2.1) รายวิชาเตรียม
ฝ^กประสบการณ� (2.6-2.2) และรายวิชาฝ^ก
ประสบการณ� (2.6-2.3) ที่มีการเปGดสอนในป 
การศึกษา 2555 โดยมีการระบุ จุดมุ-งหมาย
ของรายวิชา ลักษณะการดําเนินการ การ
พัฒนาผลการเรียนรู�ของผู�เรียน แผนการสอน
และการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน และการประเมินและปรับปรุง
การดําเนินการของรายวิชา ก-อนเปGดสอนใน
แต-ละภาคการศึกษา โดยอาจารย�ผู�สอน แจก
รายละเอียดของรายวิชา และแผนการสอนให�
ผู�เรียนในคาบแรก 

2.6-2.1 ประมวลการสอนหรือ 
มคอ.3 ในหลักสูตร 
2.6-2.2 ประมวลการสอน 
รายวิชาเตรียมฝ^กประสบ การณ�
หรือ มคอ.4 
2.6-2.3 ประมวลการสอน 
รายวิชาฝ^กประสบการณ�หรือ 
มคอ.4 

� 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชา 
ที่ส-งเสริมการเรียนรู�              
ด�วยตนเอง และ              
การให�ผู�เรียนได�เรียนรู� 
จากการปฏิบัตทิั้งในและ
นอกห�องเรียนหรือ 
จากการทําวิจัย 

คณ ะม นุ ษ ยศ า ส ต ร� แ ล ะสั ง ค มศ า ส ต ร�
กําหนดให�ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส-งเสริมให�
ผู�เรียน เรียนรู�ด�วยตนเอง เช-น อุทยานการ
เรียนรู�ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2 ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (2.6-3.1) 
โครงการการ เ รียน รู� ภู มิปFญญาท� อง ถ่ิน 
จันทบุรี ในรายวิชาเครือข-ายการเรียนรู�ในการ
พัฒนาชุมชน (2.6-3.2) กรณีศึกษาและจัด
อภิปรายกลุ-ม ในรายวิชาความรู�เบื้องต�น
เก่ียวกับภาษาจีน (2.6-3.3) การทําวิจัยใน
รายวิชาหลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ� 
(2.6-3.4) การนําเสนอบทความในรายวิชา
ภาพพิมพ�พื้นฐาน Basic Print (2.6-3.5) ฝ^ก
การพูดและการเล-าเร่ืองจากภาพ ในรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (2.6-3.6) โครงการ
ทัศนศึกษาดูงานชายแดนไทย-กัมพูชา ของ
นักศึกษาสาขารัฐศาสตร�และรัฐประศาสน
ศาสตร� (2.6-3.7) และการทําภาคนิพนธ�ของ
นักศึกษาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (2.6-3.8) รวมถึงการให�นักศึกษา

2.6-3.1 มคอ.3 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 2   
2.6-3.2 มคอ.3 โครงการเรียนรู�
ภูมิปFญญาท�องถ่ิน จันทบุรี 
2.6-3.3 มคอ.3 ความรู�เบื้องต�น
เก่ียวกับภาษาจนี 
2.6-3.4 วิจัยจากรายวิชา
หลักการเขียนรายงาน 
ดนตรีนิพนธ� 
2.6-3.5 มคอ.3 วิชาภาพพิมพ�
พื้นฐาน Basic Print 
2.6-3.6 มคอ.3 วิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร 
2.6-3.7 โครงการศึกษาดูงาน
ชายแดนไทย-กัมพูชา 
2.6-3.8 คําสั่งแต-งตั้งอาจารย�ที่
ปรึกษาภาคนพินธ�ของหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 
2.6-3.9 มคอ.4 ของสาขาวิชา
ต-างๆ  
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
เรียนรู�นอกสถานที่ กล-าวคือ นักศึกษาจะ
ได�รับการฝ^กประสบการณ�จากหน-วยงาน 
และองค�กรต-างๆ (2.6-3.9) ซ่ึงถือเป$นการ
เรียนรู�จากสถานการณ�จริงได�เป$นอย-างดี  

� 4 มีการให�ผู�มีประสบการณ�
ทางวชิาการหรือวิชาชีพ 
จากหน-วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข�ามา มีส-วนร-วม
ในกระบวนการเรียน 
การสอนทุกหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ส-งเสริม
ให�นักศึกษาได�รับประสบการณ�ทางวิชาการ
หรือวิช าชีพ  เช- น ในรายวิ ชา เต รียมฝ^ ก
ประสบการณ�ของทุ กสาขา  ( 2 .6 -4 .1 ) 
นอกจากนี้ ในหลายสาขาวิชาได� เชิญผู� มี
ประสบการณ�ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน-วยงานหรือชุมชนภายนอก มาบรรยาย
พิเศษ เช-น สาขาพัฒนาชุมชน จัดโครงการ
สัมมนาเร่ืองการจัดการตนเองของชุมชน เพื่อ
สู�วิกฤตทางสังคม” โดยได�เชิญผู�ว-าราชการ
จั งหวัดจันทบุ รี เป$นประธานในพิ ธี และ
วิทยากร (2.6-4.2) สาขาวิชาภาษาจีนเชิญ
วิทยากรจากสถาบันขงจื่อ มาให�คําแนะนําใน
การสอนวิชาภาษาจีนให�กับอาจารย�ในสาขา 
รวมถึงให�ความแนะนํากับนักศึกษาในเร่ือง
ประเทศจีนและภาษาจีนจะมีบทบาทอย-างไร
เม่ือมีการเข�าสู-ประชาคมอาเซียน (2.6-4.3) 
และสาขารัฐศาสตร�เชิญอาจารย�ประสิทธิ์ เงิน
ชัย เป$นอาจารย�พิเศษ (2.6-4.4) รวมถึง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได�
เชิญวิทยากรผู�เชี่ยวชาญภายนอก (2.6-4.5) 
นอกจากนี้ฝiายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นั ก ศึ ก ษ า  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร�  จั ด โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ประสบการณ�ทางวิชาการและวิชาชีพ แก-
นักศึกษาและศิษย�เก-า โดยเชิญวิทยากร
ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกเข�าร-วม ในการเสวนา 
ทิศทางอาชีพของนักศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร�อมการเข� า ร- วมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (2.6-4.6) 

2.6-4.1 มคอ.4 
2.6-4.2 หนังสือตอบรับ-เชิญ 
จากผู�ว-าราชการจังหวัดจนัทบุรี 
2.6-4.3 หนังสือเชิญวิทยากร
จากสถาบนัขงจื่อ 
2.6-4.4 คําสั่งแต-งตั้งอาจารย�
พิเศษ ภาคการศึกษา 2/2555 
2.6-4.5 หนังสือเชิญวิทยากร
ของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
2.6-4.6 โครงการพัฒนา
ประสบการณ�ทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

� 5 มีการจัดการเรียนรู�             
ที่พัฒนาจากการวิจยั            
หรือจากกระบวนการ 
จัดการความรู�เพื่อพัฒนา        
การเรียนการสอน 

คณ ะม นุ ษ ยศ า ส ต ร� แ ล ะสั ง ค มศ า ส ต ร� 
ส-งเสริมให�คณาจารย�พัฒนากระบวนการเรียน
การสอน โดยมีการจัดสรรงบประมาณทุน
วิจัย (2.6-5.1) ให�กับคณาจารย�ของคณะ เพื่อ
พัฒนาและบูรณการงานวิจัยและการเรียน
การสอน อาทิ โครงการวิจัยเร่ืองการพัฒนา

2.6-5.1 แผนงบประมาณ
ประจําป  2555 
2.6-5.2 งานวิจัย 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม สําหรับ
นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร รั ฐ ศ า ส ต ร� บั ณ ฑิ ต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (2.6-5.2)  

� 6 มีการประเมินความพงึ
พอใจของผู�เรียนที่มี 
ต-อคุณภาพการจัด 
การเรียนการสอนและ              
สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู�          
ทุกรายวิชา  ทุกภาค
การศึกษาโดยผล              
การประเมินความพงึพอใจ
แต-ละรายวชิาต�อง 
ไม-ต่ํากว-า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�จัดให�มี
การประเมินความคิดเห็นของผู� เ รียนต-อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย�
ในทุกรายวิชา และมีการประเมินความ
เพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณ�และ
สื่อสนับสนุนการเรียนรู� ผ-านระบบ On-line 
ทั้งนี้ผลการประเมินในภาคการเรียนที่ 1 และ 
2 ของป การศึกษา 2555 ได�มากกว-า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 (2.6-6.1) 

2.6-6.1 รายงานผลปฏิบัติการ
สอนของอาจารย�จากการ
ประเมินความคิดเห็นของผู�เรียน 

� 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ�การสอน หรือ            
การประเมินผลการเรียนรู�
ทุกรายวิชา ตามผล             
การประเมินรายวชิา 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�จัดให�
ผู�สอนทุกหลักสูตรประเมินการจัดการเรียนรู�
ของตนเอง (2.6-7.1) และนําผลการประเมิน
การพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนมาเป$นข�อมูลในการจัดทําแผนการสอน
ในภาคการศึกษาหรือป การศึกษาต-อไป    
(2.6-7.2) 

2.6-7.1 มคอ.5 
2.6-7.2 มคอ.3 1/2556 

 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

5 ข=อ 7 ข=อ 5 คะแนน บรรลุเปMาหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีหลักสูตรเอ้ือต-อการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป$นสําคัญ 
- จัดอบรมคณาจารย�ให�มีความเข�าใจแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงการเรียนการสอน โดยเน�น

ผู�เรียนเป$นสาํคัญและมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู�ที่พฒันาจากวิจัย 
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ตัวบAงช้ีที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต             
(สกอ. 2.7) 

ชนิดของตัวบAงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามความต�องการของผู�ใช�บัณฑิตอย-างน�อย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2.  มีการนําผลจากข�อ 1 มาใช�ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส-งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามความต�องการ
ของผู�ใช�บัณฑิต 

3.  มีการส-งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด�านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ  ท่ีเอ้ือ
ต-อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4.  มีระบบและกลไกการส-งเสริมให�นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข�าร-วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว-างสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

5.  มีกิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมให�แก-นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดย
สถาบัน 
 

หมายเหตุ  
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต�องประเมินความพึงพอใจของผู�เรียนท่ีมีต-อคุณภาพการเรียนการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ทุกรายวิชา  ทุกภาคการศึกษา ยกเว�น รายวิชาท่ีไม-มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน
หรือในห�องปฏิบัติการ เช-น การฝ^กงาน  สหกิจศึกษา การค�นคว�าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ� และ
วิทยานิพนธ�  เป$นต�น 

2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ�ข�อ 5  หมายถึง งานวิจัยของผู�สอนของสถาบัน                  
ท่ีได�พัฒนาข้ึน และนําไปใช�ในการพัฒนาวิธีการสอน 

กรณีหลักสูตรท่ีไม-เป$นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห-งชาติ (TQF) ต�องมีการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ�ภาคสนาม  (ถ�ามี) ก-อนการเปGดสอนในแต-ละภาคการศึกษาด�วย 
 

 เกณฑ1การประเมิน     

 

ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี :    อ.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� โทรศัพท1 : 089-4948820 
   

ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :    อาจารย�ชมพนูุช ฉัตรรัตนเวช โทรศัพท1 : 080-9353483 
               084-9293929        อาจารย�พัชรินทร�  เจนจบธุรกิจ   

 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ ดําเนินการ 

1 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข�อ 
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ผลการดําเนินการ 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 มีการสํารวจคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค�
ตามความต�องการของ  
ผู�ใช�บัณฑิตอย-างน�อย
สําหรับทุกหลักสูตร              
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ใช�ข�อมูล
สํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค�
ตามความต� องกา รของผู� ใ ช� บัณฑิ ตทุ ก
หลักสูตรในทุกด�านจํานวน 5 ด�าน ที่จัดทํา
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (2.7-1.1) 
 

2.7-1.1 ความพึงพอใจต-อการ
ปฎิบัติงานและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พงึประสงค�ตามความ
คิดเห็นของผู�ใช�บัณฑิต 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
ป การศึกษา 2553 ประจําป 
งบประมาณ 2555 

� 2 มีการนําผลจากข�อ 1  
มาใช�ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธผิล
ทางการเรียนทีส่-งเสริม
ทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑติ             
ที่พึงประสงค�ตาม            
ความต�องการของ                
ผู�ใช�บัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�ผล
จากความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตและบัณฑติ
จากการสํ ารวจและนํ าผลมาป รับป รุ ง
หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนการ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียน
ที่ส-งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค�ตามความต�องการของ
ผู�ใช�บัณฑิต (2.7-2.1) 

2.7-2.1 หลักสูตร  มคอ.2 
ของทุกสาขาวิชา ฉบบัปรับปรุงป   
2555 

� 3 มีการส-งเสริมสนบัสนุน
ทรัพยากรทั้งด�านบุคลากร 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอ้ือต-อ             
การพัฒนาคุณลักษณะ 
ของบัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ส-งเสริม
และสนับสนุนด�านทรัพยากรบุคคล (2.7-3.1) 
มีการจัดสภาพแวดล�อมบริเวณคณะให�เอ้ือ
ต- อ ก า ร เ รี ย น รู� แ ก- นั ก ศึ ก ษ า มี เ ค ร่ื อ ง
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร� ใ ห� บ ริ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า            
(2.7-3.2) และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
เอ้ือต-อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค� (2.7-3.3) 

2.7-3.1 รายชื่อคณาจารย�และ
บุคลากรสายสนับสนุน  
2.7-3.2 รูปภาพสภาพแวดล�อม
บริเวณคณะและรูปห�องเรียนที่
เอ้ือต-อการพัฒนาและการเรียนรู�
แก-นักศึกษา 
2.7-3.3 แผนปฏิบัติราชการ 
(Action  Plan)  ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

� 4 มีระบบและกลไก          
การส-งเสริมให�นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข�าร-วม
กิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวชิาการใน        
ที่ประชุมระหว-างสถาบนั 
หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีระบบ
กลไกการส-งเสริมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาเข�าร-วมกิจกรรมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ป ระชุ มระหว- า งสถาบันห รือที่ ป ระชุ ม
ระดับชาติ  (2 .7-4.1) โดยมีการแจ�ง ให�
นักศึกษารับทราบเก่ียวกับข�อมูลการประชุม
วิชาการที่ เ กิด ข้ึนทั้งในและนอกสถาบัน   
(2.7-4.2) และสนับสนุนให�นักศึกษาส-ง
ผลงานทางวิชาการไปเผยแพร- (2.7-4.3) 
 

2.7-4.1 ระบบและกลไกการ
ส-งเสริมให�นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและบัณฑติศึกษาเข�าร-วม
กิจกรรมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวชิาการ 
2.7-4.2 ประชาสัมพันธ�ประชุม
งานวชิาการรําไพพรรณีคร้ังที่ 6 
และการประชุมวิชาการ  คร้ังที่  
51 
2.7-4.3 รายชื่อนักศึกษาที่เข�า
ร-วมเสนอบทความวิจยัภาค
บรรยายการประชุมวิชาการวิจัย
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
รําไพพรรณีคร้ังที่ 6  

� 5 มีกิจกรรมเสริมสร�าง
คุณธรรมจริยธรรมให�แก-
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาที่จดัโดย
สถาบนั 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการจัด
กิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมให�แก-
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ได�แก- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
(2.7-5.1) และโครงการทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม (2.7-5.2) 

2.7-5.1 รายงานผลโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับ
ปริญญาตรี 
2.7-5.2  รายงานผลโครงการ
ทํานบุํารุงศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

5 ข�อ 5 ข�อ 5 คะแนน บรรลุเปBาหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  ส-งเสริมให�นักศึกษาเข�าร-วมประชุมวิชาการระหว-างสถาบัน  ระดับชาติหรือนานาชาติมากข้ึน 

  -  คณะมีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ในการนิเทศนิสิตฝ^กงาน 
  -  นักศึกษามีสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต-อการพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาเอง 
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ตัวบAงช้ีที่ 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร=างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให=กับ
นักศึกษา (สกอ. 2.8 ) 

ชนิดของตัวบAงช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1.  มีการกําหนดพฤติกรรมด�านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต�องการส-งเสริมไว�เป$นลายลักษณ�อักษร 
2.  มีการถ-ายทอดหรือเผยแพร-พฤติกรรมด�านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต�องการส-งเสริมตามข�อ 1                 

ไปยังผู�บริหาร คณาจารย�นักศึกษาและผู�เก่ียวข�องทราบอย-างทั่วถึงทั้งสถาบัน 
3.  มีโครงการหรือกิจกรรมส-งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด�านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข�อ 1 โดยระบุตัว

บ-งชี้และเปBาหมายวัดความสําเร็จ 
4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส-งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ-งชี้และเปBาหมาย                  

ที่กําหนดในข�อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปBาหมายอย-างน�อยร�อยละ 90 ของตัวบ-งชี้ 
5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนักศึกษาได�รับการยกย-องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด�านคุณธรรม

จริยธรรม โดยหน-วยงานหรือองค�กรระดับชาติ 
 

หมายเหตุ  
1. การยกย-องชมเชยประกาศเกียรติคุณด�านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ

มหาวิทยาลัย ต�องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย อย-างน�อยร�อยละ 50 และมีผู�เข�าร-วมการแข-งขันหรือเข�า
ร-วมการคัดเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต- 3 สถาบันข้ึนไป) 

2. หน-วยงานหรือองค�กรระดับชาติ หมายถึง หน-วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท-าข้ึนไป                 
(เช-น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค�การมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� 
หรือองค�กรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เช-น สภาอุตสาหกรรม  สภาหอการค�า สภาวิชาชีพ) 

 

 เกณฑ1การประเมิน     

 
ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี  :   อ. ดร.เชษฐณรัช  อรชุน โทรศัพท1  :  084-5277723 

  
ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   อ.สุเทพ  สุสาสน ี โทรศัพท1  :  083-1138594 

        
 

 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข�อ 
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ผลการดําเนินการ 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 มีการกําหนดพฤติกรรม

ด�านคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาที่ต�องการ
ส-งเสริมไว�เป$นลายลักษณ�
อักษร 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�จัดทํา
ประกาศกําหนดพฤติกรรมด�านคุณธรรม 
จริยธรรม “กตัญ ู มีจิตสาธารณะ” ที่เป$น
ลายลักษณ�อักษร (2.8-1.1) มีการกําหนดใช�
ต-อเนื่องในป การศึกษา 2555 (2.8-1.2) 

2.8-1.1  ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
เร่ืองการกําหนดคุณธรรม 
จริยธรรมของคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
2.8-1.2  บันทึกข�อความ เร่ือง
ทบทวนพฤติกรรมด�านคุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับนักศึกษา 
ประจําป การศึกษา 2555 

� 2 มีการถ-ายทอดหรือเผยแพร-
พฤติกรรมด�านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษา
ที่ต�องการส-งเสริมตาม 
ข�อ 1 ไปยังผู�บริหาร 
คณาจารย�นักศึกษาและ
ผู�เก่ียวข�องทราบอย-าง
ทั่วถึงทั้งสถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการ
ถ-ายทอด เผยแพร-พฤติกรรมด�านคุณธรรม 
จริยธรรมให�กับคณาจารย� ผู�บริหาร นักศึกษา 
ให�ทราบ (2.8-2.1) 

2.8-2.1  ปBายประกาศคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
เร่ืองการกําหนดคุณธรรม 
จริยธรรมของคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 

� 3 มีโครงการหรือกิจกรรม
ส-งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด�านคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนด             
ในข�อ 1 โดยระบุตัวบ-งชี้
และเปBาหมายวัด
ความสําเร็จ 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�จัด
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให�กับ
นักศึกษา โดยระบุตัวบ-งชี้และเปBาหมายวัด
ความสําเร็จที่ชัดเจน (2.8-3.1)  มีการทําบุญ
คณะและสืบสานประเพณีส- งท� ายป เก- า
ต�อนรับป ใหม-ให�กับบุคลากรในคณะได�มีส-วน
ร-วมในการทําบุญ รวมทั้งเป$นการสร�างขวัญ
กําลังใจในการทํางานให�กับองค�กร (2.8-3.2) 
มีการสืบสานประเพณีหล-อเทียนเข�าพรรษา 
เพื่อให�คณาจารย� เจ�าหน�าที่และนักศึกษา ได�
ตระหนักในความสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
และการทํานุบํารุงศาสนาสืบไป(2.8-3.3)     
มีการส-งเสริมให�นักศึกษามีความกตัญ ูต-อ
ผู�สูงอายุและคณาจารย� โดยได�จัดกิจกรรมสืบ
สานประเพณีสงกรานต� (2.8-3.4) 

2.8-3.1  รายงานผลโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
2.8-3.2  โครงการทํานุบาํรุง
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
2.8-3.3  รายงานผลโครงการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมหล-อ
เทียนพรรษา 
2.8-3.4  รายงานผลโครงการ
สืบสานประเพณีสงกรานต�สรง
น้ําพระรดน้ําผู�ใหญ-ประจําป  
2555 

� 4 มีการประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรมส-งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบ-งชี้และ
เปBาหมายที่กําหนดในข�อ 3  
โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปBาหมายอย-างน�อย          
ร�อยละ 90 ของตัวบ-งชี ้

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�จัด
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให�กับ
นักศึกษา เม่ือเสร็จสิ้นโครงการได�สรุปผลการ
ประเมินโครงการ โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปBาหมายร�อยละ 90 ของตัวบ-งชี้ (2.8-4.1) 

2.8-4.1  สรุปผลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรม
ด�านคุณธรรม จริยธรรม 
“กตัญ ู มีจิตสาธารณะ” 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรม        

ที่เก่ียวกับนักศึกษา           
ได�รับการยกย-องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณ            
ด�านคุณธรรมจริยธรรม  
โดยหน-วยงานหรือองค�กร
ระดับชาต ิ

นักศึกษาชมรม No Retire ซ่ึงเป$นนักศึกษา
ของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
นําเสนอโครงการธาราบําบัดแสนสุขสันต� 
เพื่อให�เด็กออทิสติกได�มีโอกาสออกกําลังการ
ในน้ํา โดยโครงการนี้ได�แสดงถึงความมีจิต
อาสาทํางานเพื่อสังคม ทําให�ได�รับการยกย-อง
ชมเชยและได�รับเงินสนับสนุนจากบริษัท
เคร่ืองดื่มกระทิงแดง จํากัด จํานวน 100,000 
บาท (2.8-5.1) 

2.8-5.1  โครงการกระดานดํา
กับกระทิงแดง ป ที่ 10 มอบทุน 
100,000 บาท 

 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

5 ข�อ 5 ข�อ 5 คะแนน บรรลุเปBาหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป$นสถานศึกษาที่ตั้งอยู-ใกล�วัดหลายแห-ง ทําให�การเดินทางเพื่อไป
บําเพ็ญกุศล หรือการทํากิจกรรมที่เป$นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ส-งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไม-เป$นปFญหามากนัก 
แนวทางที่จะช-วยส-งเสริมให�กิจกรรมนี้พัฒนาเป$นที่ยอมรับและนําไปปฏิบัติใช�ในชีวิตประจําวันได� ทางคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�เห็นความสําคัญโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ในรายวิชาต-าง ๆ ให�กับนักศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ส-งเสริมให�นักศึกษาเข�าร-วมกิจกรรมต-าง ๆ ในด�านด�านคุณธรรม จริยธรรม โดยหน-วยงานภายนอกหรือ
องค�กรระดับชาติ 
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ตัวบAงช้ีที่ ๒.๑ : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได=งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป7  (สมศ. ๑) 
ชนิดของตัวบAงช้ี   :  ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ 
 

   

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
× 100 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

 
 

หมายเหตุ 
ไม-นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก-อนเข�าศึกษาหรือมีกิจการตนเองท่ีมีรายได�ประจําอยู-แล�ว ผู�ท่ีศึกษาต-อใน

ระดับบัณฑิตศึกษา ผู�อุปสมบท และผู�ท่ีเกณฑ�ทหาร 
 

เกณฑ1การให=คะแนน 
ใช�บัญญัติไตรยางศ�เทียบ กําหนดร�อยละ  100  เท-ากับ  5  คะแนน 

 

ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี :   อ.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� โทรศัพท1  :  089-4948820 
   

ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   อ.ดร.นักรบ  เถียรอํ่า โทรศัพท1  :  08-0551-2525 
        

 

ผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินงานช-วงป การศึกษา ๒๕๕๕  มีจํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๓๖๗ คน  

ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสํารวจจํานวน ๓๔๕ คน คิดเป$นร�อยละ ๙๔.๐๑  โดยจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได�
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ไม-รวมผู�ท่ีมีงานทําอยู-ก-อน จํานวน ๑๔๕ คน จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบ
สํารวจทั้งหมดไม-รวมบัณฑิตท่ีศึกษาต-อและมีงานทําอยู-ก-อนจํานวน ๒๓๔ คน ดังนั้นบัณฑิตปริญญาตรีที่ได=งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป7คิดเปIนร=อยละ ๖๑.๙๗  คิดคะแนนตามเกณฑ1ได=เทAากับ ๓.๑๐  อยูAใน
ระดับพอใช= 
 
ข=อมูลการดําเนินการ 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
1  จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งหมด  367 
2  จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจ  345 
3  จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีไ่ด�งานทาํ  204 
4  จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท  2 
5  จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ�ทหาร  7 
6  จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ  36 
7  จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานทําก-อนเข�าศึกษา  95 
8  จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต-อ  7 
9  เงินเดือนหรือรายได�ต-อเดือน ของผู�สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ได�

งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค-าเฉลี่ย) 
15,467 

10  ร�อยละของผู�ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทาํ 94.01 
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การคํานวณ 
 

   

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
× 100 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

 
 

ร�อยละของบัณฑิตทีไ่ด�งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป  

= 
145 

× 100 234 
    

 = 61.97  % 
   

คิดเป$นคะแนน = 
61.97 

× 5 100 
    

 = 3.10    คะแนน 
 
 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 
ร�อยละ 70 ร�อยละ 61.97 3.10 ไม-บรรลุเปBาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
๒.๑ – ๑.๑ สรุปผลการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทาํของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี            

ป การศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- จํานวนบัณฑิตของคณะทีไ่ด�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป  มีจํานวนตามที่คณะ
ตั้งเปBาหมายไว� เนื่องจากการผลติบัณฑิตตรงตามสาขาที่ตลาดแรงงานต�องการ 

- เพิ่มความเข�มข�นในทักษะกระบวนการวิชาการ และทักษะวชิาชพีแบบสหวิทยาการ 
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ตัวบAงช้ี ๒.๒ : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหAงชาติ (สมศ. ๒) 

ชนิดของตัวบAงช้ี   :  ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ 
 

  

ผลรวมของค-าคะแนนที่ได�จากการประเมินบณัฑิต 
 

 จํานวนบัณฑิตทีไ่ด�รับการประเมินทั้งหมด 
 

 
 

เกณฑ1การให=คะแนน 
ใช�ค-าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 

ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี  :   อ.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� โทรศัพท1  :  089-4948820 
   

ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   อ.ดร.นักรบ  เถียรอํ่า โทรศัพท1  :  08-0551-2525 
        

 

ผลการดําเนินการ 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีผู�สําเร็จการศึกษาในป การศึกษา ๒๕๕๕ ระดับปริญญาตรี จํานวน 

๓๖๗ คน และปริญญาโทจํานวน ๖ คน รวมท้ังหมด ๓๗๓ คน จํานวนผู�ตอบแบบสอบถามระดับปริญญาตรี
จํานวน ๑๘๗ คน คิดเป$นร�อยละ ๕๐.๙๕ และจํานวนผู�ตอบแบบสอบถามระดับปริญญาโทจํานวน ๕ คน คิด
เป$นร�อยละ ๘๓.๓๓  รวมจํานวนผู�ตอบแบบสอบถาม ๑๙๒ คน คิดเป$นร�อยละ ๕๑.๔๗ ซ่ึงเกินร�อยละ ๒๐ 
ของจํานวนผู�สําเร็จการศึกษา ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู�ใช�บัณฑิตเท-ากับ ๗๗๕.๙๒  คAาเฉล่ียความ
คิดเห็นของผู=ใช=บัณฑิตท่ีมีตAอบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหAงชาติเทAากับ ๔.๐๔  อยูAในระดับคุณภาพดี 
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ข=อมูลการดําเนินการ 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
1 จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งหมด (ป การศึกษาที่จัดเก็บข�อมูล)   367 
2 จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด (ป การศึกษาที่จัดเก็บข�อมูล)   6 
3 จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ป การศึกษาที่จัดเก็บข�อมูล)   - 
4 จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีไ่ด�รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห-งชาติ   
187 

5 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ�างที่มีต-อผู�สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF  เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5 ) 

4.04 

6 จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทที่ได�รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห-งชาติ   

5 

7 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ�างที่มีต-อผู�สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทตามกรอบ TQF  เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5 ) 

4.23 

8 จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกที่ได�รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห-งชาติ   

- 

9 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ�างที่มีต-อผู�สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกตามกรอบ TQF  เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5 ) 

- 

10 จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  โท  เอกที่ได�รับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห-งชาติ   

192 

11 ผลรวมคะแนนที่ได�จากการประเมินบัณฑิต 775.92 
12 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ�างที่มีต-อผู�สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรี  โท  เอกตามกรอบ TQF  เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5 ) 
4.04 

 
การคํานวณ 
 

  

ผลรวมของค-าคะแนนที่ได�จากการประเมินบณัฑิต 
 

 จํานวนบัณฑิตทีไ่ด�รับการประเมินทั้งหมด 
 

 
 

 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห-งชาต ิ

= 
775.92  

192  
    

 = 4.04  คะแนน 
 
 
 
 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

3.51 4.04 4.04 บรรลุเปBาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
๒.๒ – ๑.๑ รายงานสรุปการศึกษาความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตที่มีต-อคุณลักษณะและอัตลักษณ�ของบัณฑิต 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- คณะควรพัฒนานักศึกษาในด�านความสามารถในการวิเคราะห�เชิงตัวเอง การสื่อสาร และการใช�

เทคโนโลยี โดยเฉพาะในประเด็นการใช�ภาษาต-างประเทศ
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ตัวบAงช้ีที่ ๒.๓ :  ผลงานของผู=สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได=รับการตีพิมพ1หรือเผยแพรA     
          (สมศ. ๓) 

ชนิดของตัวบAงช้ี   :  ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ 
 

  

ผลรวมถ-วงน้าํหนักของผลงานทีต่ีพิมพ�หรือเผยแพร-ของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
× 100 จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 

 
 

เกณฑ1การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ� ดังนี้ 

คAาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการเผยแพร-สู-สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ(proceedings) 
0.75 มีการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ(proceedings) 

หรือ มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ
1.00 มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร�างสรรค�ที่เผยแพร- ดังนี้ 
คAานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร=างสรรค1 

0.125 งานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับชาติ  
0.50 งานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับความร-วมมือระหว-างประเทศ 
0.75 งานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
1.00 งานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับนานาชาติ 

 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห-งเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได�แก- บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม-า ฟGลิปปGนส� สิงคโปร� ไทยและ 
เวียดนาม 

การเผยแพรAในระดับความรAวมมือระหวAางประเทศ เป$นโครงการร-วมมือระหว-างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพรAในระดับภูมิภาคอาเซียน เป$นการเผยแพร-เฉพาะในกลุ-มอาเซียน 10 ประเทศ (อย-างน�อย 5

ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด�วย) และการให�คะแนนตามแหล-งเผยแพร- ไม-จําเป$นต�องไปแสดงใน
ต-างประเทศ 

การเผยแพรAในระดับนานาชาติ เป$นการเผยแพร-ที่เปGดกว�างสําหรับทุกประเทศ (อย-างน�อย 5 ประเทศที่
ไม-ได�อยู-ในกลุ-มอาเซียน) 
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เกณฑ1การให=คะแนน 
 

ใช�บัญญัติไตรยางศ�เทียบ กําหนดร�อยละ 25 เท-ากับ 5 คะแนน  
 

 

ผลการดําเนินการ 
 ในป การศึกษา ๒๕๕๕  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  มีผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ท้ังหมด  ๑๔ คน โดยมีผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได�รับการตีพิมพ�ในป  ๒๕๕๕ จํานวน ๑๑ 
ชิ้น คิดเป$นร�อยละ ๓๙.๒๙ เม่ือเทียบบัญญัติไตรยางศ�ได� ๗.๘๖ คะแนน จะเทียบเท-ากับ ๕ คะแนน อยู-ในเกณฑ�
ระดับคุณภาพดีมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ช่ืองานวิจัย แหลAงตีพิมพ1 ป7ท่ีตีพิมพ1 คAาน้ําหนัก 
1 นางนารีรัตน�   ทิพย�พิมพ�วงศ� ศึกษาความพึงพอใจของเด็กผู�รับ

อุปการะท่ีมีต-อการให�บริการของสถาน
คุ�มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัด
ระยอง 

การประชุมวิชาการเพ่ือ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 7 ณ ห�อง
ประชุมกิจจาทร อาคารปGย
มหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร 

2554 0 

2 นางรําพึง  รัตนา ความต�องการทางสังคมของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต�นในโรงเรียนระยอง
วิทยาคม จังหวัดระยอง 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี “วิจัย
เพ่ือการพัฒนาอย-างยั่งยืน” 

2552 0 

3 นางอรพญา  พลอยทับทิม ปFจจัยท่ีส-งผลต-อพฤติกรรมก�าวร�าวของ
เด็กผู�รับอุปการะในสถานคุ�มครองสวัสดิ
ภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี “วิจัย
เพ่ือการพัฒนาอย-างยั่งยืน” 

2552 0 

4 นางสาวณิชาภา  กิตตินานันท� การเข�าถึงสิทธิในทัศนะของคนพิการ
ทางการเคล่ือนไหว ในอําเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี 

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ “ราช
นครินทร�วิชาการและวิจัย ครั้ง
ท่ี 6” 

2555 0.5 

5 นางรุจาพร ไชยพงษ� การมีส-วนร-วมของปรชาชนในการ
ปBองกันการกัดเซาะชายฝF�งทะเลใน
ชุมชนชายฝF�งทะเล ตําบลเกาะเปริด 
อําเภอแหลมสิงห� จังหวัดจันทบุรี 

การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ “ราช
นครินทร�วิชาการและวิจัย ครั้ง
ท่ี 6” 

2555 0.5 

6 พระชัยวัฒน�  อคฺคธมฺโม  
(คณาภิบาล) 

ความม่ันคงในชีวิตของสมาชิกกลุ-มสัจจะ
สะสมทรัพย�ฯ ตําบลสีพยา อําเภอท-า
ใหม- จังหวัดจันทบุรี 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 
6 “ว-าด�วยความม่ันคงของ
ภูมิภาคอาเซียน” 

2555 0.5 

7 พระฉัฏฐ�พูนชัย  อคฺคป ฺโญ  
(ฉัตรทอง) 

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมท่ีใช�ในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง:ศึกษากรณี
ชุมชนตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 
6 “ว-าด�วยความม่ันคงของ
ภูมิภาคอาเซียน” 

2555 0.5 

8 พระชัยพิพัฒน�  โชติโก  
(แสนทะวงษ�) 

การปฏิบัติธรรมตามหลักศีลห�าของผู�นํา
ครัวเรือนในชุมชนตําบลตะเคียนทอง 
อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 
6 “ว-าด�วยความม่ันคงของ
ภูมิภาคอาเซียน” 

2555 0.5 

ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี :   อ.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� โทรศัพท1  :  089-4948820 
ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   อ.ดร.นักรบ  เถียรอํ่า โทรศัพท1  :  08-0551-2525 
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ช่ืองานวิจัย แหลAงตีพิมพ1 ป7ท่ีตีพิมพ1 คAาน้ําหนัก 
9 พระทัชชกร  อุชุโก (ครองศักด์ิ) การปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาของ

ผู�นําครัวเรือน บ�านหนองอ�อ อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 
6 “ว-าด�วยความม่ันคงของ
ภูมิภาคอาเซียน” 

2555 0.5 

10 พระธีระ จิตฺตโสภโณ (ขาวแจ�ง) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาป ท่ี 6 ต-อพุทธวิธีการสอน
แบบไตรสิกขาในโรงเรียนอนุบาล
จันทบุรี 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 
6 “ว-าด�วยความม่ันคงของ
ภูมิภาคอาเซียน” 

2555 0.5 

11 พระมหาอดิศักด์ิ  เตชป ฺโญ 
(โจมรัมย�) 

การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค�ของนักเรียนช-วงช้ันท่ี 2 ของ
โรงเรียนบ�านแก�ว อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 
6 “ว-าด�วยความม่ันคงของ
ภูมิภาคอาเซียน” 

2555 0.5 

12 พระมหากิตติ  สุจิตฺโต  
(สร�อยมาลา) 

บทบาทของพระสงฆ�ในการพัฒนาชุมชน
ในทัศนะของประชาชนในเขตอําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 
6 “ว-าด�วยความม่ันคงของ
ภูมิภาคอาเซียน” 

2555 0.5 

13 พระมหาพรอุทิศ  ภูริป ฺโญ  
(คําเหลือ) 

ระดับพฤติกรรมจริยธรรมของยุวชนผู�
ได�รับการฝ̂กอบรม จากศูนย�ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย� วัดใหม- 
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 
6 “ว-าด�วยความม่ันคงของ
ภูมิภาคอาเซียน” 

2555 0.5 

14 ดาบตํารวจณรงค�  จุลละโพธ์ิ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของพนักงาน
สอบสวนเขตการสอบสวนจังหวัดระยอง 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 
6 “ว-าด�วยความม่ันคงของ
ภูมิภาคอาเซียน” 

2555 0.5 

 
สรุปผลงานของผู=สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได=รับการตีพิมพ1หรือเผยแพรA 
 บทความวิจยัที่ตีพิมพ�ของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

รายการ คAาน้ําหนัก จํานวน 
คAาถAวง
น้ําหนัก 

มีการเผยแพร-สู-สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.25   
มีการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
(proceedings) 

0.50 11 5.5 

มีการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
(proceedings) หรือ มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

0.75   

มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 1.00   
รวม 11 5.5 

 
การคํานวณ 
 

  

ผลรวมถ-วงน้าํหนักของผลงานทีต่ีพิมพ�หรือเผยแพร-ของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
× 100 จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 
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ร�อยละผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด�รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร- = 
5.5 

× 100 14 
    

 = 39.29  % 
   

คิดเป$นคะแนน = 
39.29 

× 5 25 
    

 = 7.86    คะแนน 
 
การประเมินตนเอง 

เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 
ร�อยละ 10 ร�อยละ 39.29 5 คะแนน บรรลุเปBาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
๒.๓ – ๑.๑ รายชื่อนักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษา ประจาํป การศึกษา ๒๕๕๕ 
๒.๓ – ๑.๒ ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ได�รับการตีพิมพ� ป  ๒๕๕๕ 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรสนับสนุนให�มีการตีพิมพ� หรือเผยแพร-ในระดับนานาชาต ิ
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ตัวบAงช้ีที่ ๒.๔ : ผลงานของผู=สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได=รับการตีพิมพ1หรือ
เผยแพรA  (สมศ. ๔) 

 

(ทางมหาวิทยาลัยไมAมีการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2555  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   82 
 

ตัวบAงช้ีที่ ๒.๑๔ :  การพัฒนาคณาจารย1  (สมศ. ๑๔) 
ชนิดของตัวบAงช้ี  :  ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ 

  

ผลรวมถ-วงน้าํหนักของอาจารย�ประจํา 
 

 อาจารย�ประจาํทั้งหมด 
 

 
 

เกณฑ1การพิจารณา 
กําหนดระดับค-าน้าํหนักระดับคุณภาพของอาจารย� ดังนี ้

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนAงทางวิชาการ  

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย� 0 2 5 
ผู�ช-วยศาสตราจารย� 1 3 6 
รองศาสตราจารย� 3 5 8 

ศาสตราจารย� 6 8 10 
 

เกณฑ1การให=คะแนน 
ใช�บัญญัตไิตรยางศ�เทียบ โดยกําหนดให�ค-าดัชนีคุณภาพอาจารย�เป$น  6  เท-ากับ  5  คะแนน 

 

ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี  :   อ.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� โทรศัพท1  :  089-4948820 
   

ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี  :   น.ส.ชมพูนทุ   สอนสา โทรศัพท1  :  081-8699415 
        

 

 
ผลการดําเนินการ 

ที่ 
ตําแหนAงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

จํานวน
นับ 

หมายเหตุ 

อ. ผศ. รศ. ศ. ตรี โท เอก   
1 นายบรรจบ  วงษ�พิพัฒน�พงษ�   �   �  5  
2 นางพรทิพา  นิโรจน�   �   �  5  
3 นางแน-งน�อย  ดวงดารา   �   �  5  
4 นางเกศิน ี กูลพฤกษี  �    �  3  
5 นายกฤตศักดา  เรือนนาค  �    �  3  
6 นางอาภากร  มินวงษ�  �    �  3  
7 นางนิภา  วงษ�พิพัฒน�พงษ�  �    �  3  
8 นายประสาน  ธัญญะชาต ิ  �    �  3  
9 นางชลพรรณ ออสปอนพันธ�  �    �  3  
10 นายวารินทร�  สุภาภรณ�  �    �  3  
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ที่ 
ตําแหนAงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

จํานวน
นับ 

หมายเหตุ 

อ. ผศ. รศ. ศ. ตรี โท เอก   
11 นางกรรณิการ�  เผือกนําผล  �    �  3  
12 นายชัยยนต�  ประดิษฐศิลปY  �     � 6  
13 นายเกียรติศักดิ์  จิระพงศ� �     �  2  
14 นายปราโมทย� สุวรรณา �     �  2  
15 นางสาวขวัญศิริ  เจริญทรัพย� �     �  2  
16 นางสาวอุไรวรรณ วุฒิเกษ �      � 5  
17 นางสาวกนกวรรณ  อยู-ไสว �     �  2  
18 ว-าที่เรือตรีเอกชัย  กิจเกษาเจริญ �     �  2  
19 นายอุรพงศ�  คันธวัลย�  �    �  3  
20 นางสุประวีณ�  น-วมเศรษฐ ี  �   �   1  
21 น.ส.เกษชล ี วัฒนรังษ ี �     �  2  
22 น.ส.เรืองอุไร   วรรณโก �     �  2  
23 นายชัชวาลย�  มากสินธิ ์ �     �  2  
24 นายชัชวาล  อยู-ดี �     �  2  
25 นางรัชภร  พรพรรณประภา �    �   0  
26 น.ส.นภา  จันทร�ตรี �     �  2  
27 นายโอภาส  โอทาน �    �   0  
28 น.ส.วงธรรม  สรณะ �     �  2  
29 น.ส.อุดมลักษณ�  ระพีแสง �     �  2  
30 นางนวรัตน�  นักเสียง �     �  2  
31 นายจิรเดช  อรชุน �      � 5  
32 น.ส.เบญจพร  ประจง �     �  2  
33 น.ส.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� �     �  2  
34 นายณัฏฐวฒุ ิ ทรัพย�อุปถัมภ� �     �  2  
35 นายแสงอุทิศ   พรมเมือง �     �  2  
36 น.ส.ราตรี   พิงกุศล �     �  2  
37 น.ส.วกุล   จุลจาจันทร� �     �  2  
38 น.ส.รัตนา เพ็ชรสูงเนิน �     �  2  
39 น.ส.ปGยะพรรณ   มีสุข �     �  2  
40 นายพรโชค    อูjสมบูรณ� �     �  2  
41 น.ส.ธฤษวรรณ   บัวศรีคํา �     �  2  
42 น.ส.ทิพวรรณ   พละสุขสมบัต ิ �     �  2  
43 นายสุเทพ   สุสาสน ี �     �  2  
44 นายพสิุทธิ ์  การบุญ �     �  2  
45 ว-าที่ร�อยตรีชูวงศ�   อุบาล ี �     �  2  
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ที่ 
ตําแหนAงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 

จํานวน
นับ 

หมายเหตุ 

อ. ผศ. รศ. ศ. ตรี โท เอก   
46 นายกันตทิัต   การเจริญ �     �  2  
47 น.ส.รุจิกา  บุญเชิด �    �   0  
48 น.ส.ถิรวรรณ   ศรีรัตนโชติชัย �     �  2  
49 น.ส.เอ้ือมพร   รุ-งศิริ �     �  2  
50 นายนักรบ  เถียรอํ่า �      � 5  
51 นายศิริศักดิ์  ทิพย�ทวชีาญ �     �  2  
52 น.ส.วินิชยา   วงศ�ชัย �     �  2  
53 นายธนวัฒน�  กันภัย �     �  2  
54 น.ส.ชมพูนชุ  ฉัตรรัตนเวช �     �  2  
55 น.ส.พัชรินทร�  เจนจบธุรกิจ �     �  2  
56 นายปฏิภาณ  กิตตินนัทวฒัน� �     �  1 ไม-ถึง 9 เดือน 
57 น.ส.จุตินนัท�  ขวัญเนตร �     �  0 ไม-ถึง 6 เดือน 
58 นายสนิธชุัย  ศุกรเสพย� �     �  0 ไม-ถึง 6 เดือน 
59 Miss Wang Ting Ting �    �   0  
60 Mr.Liao Zhang Long �    �   0  
61 Mr.Albert  Hodgkinson  �    �   0  
62 Mr.Jimmy  Arthur  Kew �    �   0  
63 Mr.Tony  Martin �    �   0  
64 Mr.Justin James  Pulleyblank �    �   0  

 
 

ตําแหนAงทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี น้ําหนัก ปริญญาโท น้ําหนัก ปริญญาเอก น้ําหนัก 

อาจารย� 9 0 35.5 2 3 5 86 
ผู�ช-วยศาสตราจารย� 1 1 9 3 1 6 34 
รองศาสตราจารย� 0 3 3 5 0 8 15 
ศาสตราจารย� 0 6 0 8 0 10 0 

รวม 135 
มีอาจารย1ประจําท้ังหมด (รวมลาศึกษาตAอ)  (คน) 61.5 
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การคํานวณ 
 

  

ผลรวมถ-วงน้าํหนักของอาจารย�ประจํา 
 

 อาจารย�ประจาํทั้งหมด 
 

 
 

การพัฒนาคณาจารย� = 
135 

 
61.5 

    

 = 2.20   
   

คิดเป$นคะแนน = 
2.20 

× 5 6 
    

 = 1.83    คะแนน 
 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

3.50 2.20 1.83 ไม-บรรลุเปBาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
๒.๑๔ – ๑.๑ ฐานข�อมูล อาจารย� บุคลากร คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�รอบป การศึกษา ๒๕๕๕ 
 (๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- คณาจารย�ในคณะต�องรับผิดชอบในรายวชิาศึกษาทั่วไป และมีภาระงานด�านอ่ืน ๆ มาก จึงทําให� 
     ไม-สามารถจัดทําผลงานเพื่อเข�าสู-ตําแหน-งทางวชิาการได� 
- จัดจ�างบุคลากรหรือวิทยากรพิเศษ เพื่อลดภาระการสอน และให�อาจารย�ได�มีเวลาในการทํา 
     ผลงานทางวชิาการ หรือศึกษาต-อ 
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องค1ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 

ตัวบAงช้ีที่ 3.1 : ระบบและกลไกการให=คําปรึกษาและบริการด=านข=อมูลขAาวสาร  (สกอ. 3.1) 
ชนิดของตัวบAงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1.  มีการจัดบริการให�คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช�ชีวิตแก-นักศึกษา 
2. มีการจัดบริการข�อมูลข-าวสารที่เป$นประโยชน�ต-อนักศึกษา 
3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ�ทางวิชาการและวิชาชีพแก-นักศึกษา 
4.  มีการจัดบริการข�อมูลข-าวสารที่เป$นประโยชน�ต-อศิษย�เก-า 
5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู�และประสบการณ�ให�ศิษย�เก-า 
6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให�บริการในข�อ 1 – 3 ทุกข�อไม-ต่ํากว-า 3.51 จากคะแนนเต็ม  5 
7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให�บริการมาใช�เป$นข�อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง                 

ความต�องการของนักศึกษา 
 หมายเหตุ  :  ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไม-มีศิษย�เก-าถือว-าผ-านเกณฑ�มาตรฐานข�อ 4  และข�อ 5  โดย
อนุโลม 
 

 เกณฑ1การประเมิน     
 

 

ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี  :   อ.เชษฐณรัช อรชุน โทรศัพท1  :  084-5277723 
    

ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   อ.เชษฐณรัช อรชุน โทรศัพท1  :  084-5277723 
                 081-3774970        อ.กนกวรรณ อยู-ไสว 

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 มีการจัดบริการให�

คําปรึกษาทางวชิาการ 
และแนะแนวการใช� 
ชีวิตแก-นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�จัดให�มี
อาจารย�ในการให�คําปรึกษาในทุกชั้นป  โดย
ทําหน�าที่ให�คําปรึกษาทางด�านการเรียนและ
แนวทางการให�ชีวิตแก-นักศึกษา(3.1-1.1) 

3.1-1.1 คําสั่งแต-งตั้งอาจารย�ที่
ปรึกษา 
 

� 2 มีการจัดบริการข�อมูล
ข-าวสารที่เป$นประโยชน� 
ต-อนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการ
บริการข�อมูลข-าวสารที่ เป$นประโยชน�ต-อ
นักศึกษาโดยผ-านหลากหลายช-องทาง ทั้ง
บอร�ดประชาสัมพันธ� และเว็บไซต�ของคณะ
มนุษย�ศาสตร�และสังคมศาสตร�(3.1-2.1) 

3.1-2.1 แผ-นพบัประชาสัมพันธ�
ข�อมูลข-าวสาร และprint-out
เว็บไซต�ของคณะมนษุย�ศาสตร�
และสังคมศาสตร� 

� 3 มีการจัดกิจกรรม             
เพื่อพัฒนาประสบการณ�
ทางวชิาการและ 
วิชาชีพแก-นักศึกษา 

สาขาวิชาต-างๆของคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ�ทางวิชาการและวิชาชีพแก-
นักศึกษา (3.1-3.1)  

3.1-3.1 รายงานผลการจัด
กิจกรรมของสาขาวิชาต-างๆ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข�อ 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 4 มีการจัดบริการข�อมูล

ข-าวสารที่เป$นประโยชน� 
ต-อศิษย�เก-า 

คณะมนุ ษ ยศ า สต ร� แ ล ะสั ง คมศา สต ร�
จัดบริการข�อมูลข-าวสารที่เป$นประโยชน�ต-อ
ศิษย�เก-าทางเว็บไซต�ข-าวสารศิษย�เก-า/ศิษย�
ปF จ จุ บั น ข อ ง ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ
สังคมศาสตร�  (3.1-4.1) และได� มีการจัด
บันทึกที่อยู-และเบอร�โทรศัพท�ที่สามารถ
ติดต-อได�ของศิษย�เก-า (3.1-4.2) 

3.1-4.1 Print-outเว็บไซต�
ข-าวสารศิษย�เก-า/ศิษย�ปFจจบุัน 
3.1-4.2 บันทึกที่อยู-และเบอร�
โทรศัพท�ที่สามารถติดต-อได�ของ
ศิษย�เก-า 
 
 

� 5 มีการจัดกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาความรู�และ
ประสบการณ�ให�ศิษย�เก-า 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ร-วมกับ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเชิญชวนศิษย�เก-า
เข�าร-วมกิจกรรมชมการแสดง และบูธวิชาการ
วันสมเด็จพระนางเจ�ารําไพพรรณี ครบ108 
ป เพื่อพัฒนาความรู�และประสบการณ� โดยให�
ศิษย�เก-าได�ร-วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกับ
นักศึกษาปFจจุบัน 
(3.1-5.1) 

3.1-5.1 ภาพถ-ายกิจกรรม ซ่ึง
เชิญชวนให�ศิษย�เก-าเข�าร-วมงาน
และกิจกรรมในวันสมเด็จพระ
นางเจ�ารําไพพรรณี ครบ108ป  

� 6 มีผลการประเมินคุณภาพ
ของการให�บริการ  ในข�อ 
1–3 ทุกข�อไม-ต่ํากว-า 3.51 
จากคะแนนเต็ม  5 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีผลการ
ประเมินคุณภาพของการให�บริการ(3.1-6.1) 

3.1-6.1 ข�อมูลความพึงใจของ
นักศึกษาต-อการให�บริการป 
การศึกษา2555 

� 7 มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพของการให�บริการ
มาใช�เป$นข�อมูล                    
ในการพัฒนาการจัดบริการ         
ที่สนองความต�องการ            
ของนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ใช�ข�อมูล
และข�อเสนอแนะของนักศึกษาที่ต�องการให�มี
การปรับปรุงอาคาร ห�องเรียน โดยขณะนี้ได�
ดําเนินการปรับปรุงอาคารเรียนเพิ่มเติม 
(3.1-7.1) 

3.1-7.1 ข�อมูลการปรับปรุง
อาคารห�องเรียนเพิ่มเติม และ
ภาพถ-ายการก-อสร�างและ
ปรับปรุงอาคาร 

 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

7 ข�อ 7 ข�อ 5 คะแนน บรรลุเปBาหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีการตดิต-อสื่อสารและทํากิจกรรมร-วมกันระหว-างศิษย�เก-าและศิษย�ปFจจุบันอย-างต-อเน่ือง 
- นักศึกษามีความเป$นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันในการจัดกิจกรรมต-างๆ 
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ตัวบAงช้ีที่ 3.2 : ระบบและกลไกการสAงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2) 
ชนิดของตัวบAงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1.  สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส-งเสริมผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห-งชาติทุกด�าน 

2.  มีกิจกรรมให�ความรู�และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก-นักศึกษา 
3.  มีการส-งเสริมให�นักศึกษานําความรู�ด�านการประกันคุณภาพไปใช�ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย

นักศึกษาอย-างน�อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย-างน�อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมต-อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส-งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค� 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส-งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�หรือรักษาสิ่งแวดล�อม 
- กิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส-งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4.  มีการสนับสนุนให�นักศึกษาสร�างเครือข-ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว-างสถาบัน และ                          
มีกิจกรรมร-วมกัน 

5.  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 

 เกณฑ1การประเมิน     

 
ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี :   อ.เชษฐณรัช อรชุน โทรศัพท1  :  084-5277723 

   
ผู=รับผิดชอบตัวบAงชี ้:    อ.ศิริศักดิ์  ทิพย�ทวีชาญ โทรศัพท1  :  083-8238833 

                081-7626060 
                086-0429107 

       อ.ราตรี  พิงกุศล 
 อ.ทิพวรรณ  พละสุขสมบัต ิ

 
ผลการดําเนินการ 

มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 สถาบนัจัดทาํแผน 

การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส-งเสริม 
ผลการเรียนรู�ตาม          
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห-งชาติ
ทุกด�าน 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�มีการ
จัดทําแผนการพัฒนานักศึกษาที่ส-งเสริมการ
เ รี ย น รู� ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยจัดทําเป$นแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป  2555 (Action plan) (3.2-
1.1) 

3.2-1.1 แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การ ป งบประมาณ 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข�อ 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 2 มีกิจกรรมให�ความรู� 

และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา               
แก-นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จัดทํา
โครงการเพื่อเสริมสร�างเครือข-ายความร-วมมือ
ด�านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว-าง
สถาบันอุดมศึกษาโดยมีผู�บริหารบุคลากรสาย
ผู�สอนและสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด�าน
ประกันคุณภาพ รวมทั้งได�นํานักศึกษาของ
คณะฯ เข�าร-วมโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรู�
ด�านประกันคุณภาพ ในวันที่ 6 มีนาคม 2555 
(3.2-2.1) 

3.2–2.1 โครงการสร�าง
เครือข-ายแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�าน
การประกันคุณภาพการศึกษา  

� 3 มีการส-งเสริมให�นักศึกษา 
นําความรู�ด�านการประกัน 
คุณภาพไปใช�  ในการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการ          
โดยนักศึกษาอย-างน�อย 5 
ประเภทสําหรับระดบั
ปริญญาตรี และอย-างน�อย 
2 ประเภทสําหรับ             
ระดับบัณฑิตศึกษา             
จากกิจกรรมต-อไปนี ้

- กิจกรรมวิชาการ 
ที่ส-งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึประสงค� 

- กิจกรรมกีฬาหรือ
การส-งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน�หรือรักษา
สิ่งแวดล�อม 

- กิจกรรมเสริมสร�าง
คุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส-งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�ดําเนิน
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ�
มาตรฐานระดับอุดมศึกษาของ สกอ. ซ่ึงมี
โครงการต-างๆ ในแต-ละประเภทดังนี้  
ในระดับปริญญาตรี  
1. กิจกรรมวิชาการที่สAงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค1 
    1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (3.2-3.1) 
    1.2 โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอน “การเมืองภาคพลเมือง
ของประชาธิปไตยเข�มแข็ง”    ณ หอประชุม
เทศบาลตําบลพลับพลา นารายณ� อ.เมือง จ.
จันทบุรี (3.2-3.2) 
    1.3 โครงการบริการวิชาการ “คืนความรู�สู-
ชุมชนท�องถ่ิน” ณ หอประชุมองค�การบริหาร
ส-วนตําบลหนองชิ่ม อ.แหลมสิงห� จ.จันทบุรี 
(3.2-3.3) 
    1.4 โครงการศึกษาดูงานชายแดนไทย-
กัมพูชา การเตรียมเปGดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (3.2 -3.4) 
2. กิจกรรมกีฬาหรือสAงเสริมสุขภาพ 
     2.1 การเข�าร-วมกิจกรรมการแข-งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร�ภาคกลาง 
คร้ังที่ 24 ระหว-างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 
2555 ซ่ึง มีนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร�เข�าร-วมการแข-งขัน  (3.2-
3.5) 
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน1หรือรักษา

3.2-3.1 รายงานผลโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
3.2-3.2 รายงานผลการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการ 
“การเมืองภาคพลเมืองของ
ประชาธิปไตยเข�มแข็ง” 
3.2-3.3 รายงานผลการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการ “คืน
ความรู�สู-ชุมชนท�องถ่ิน” 
3.2-3.4 รายงานการประเมินผล
โครงการศึกษาดูงานชายแดน
ไทย-กัมพูชา การเตรียมเปGด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3.2-3.5 ประกาศมหาวทิยาลัย
ราชภัฎรําไพพรรณี เร่ืองการเข�า
ร-วมกิจกรรมการแข-งขันกีฬา
มหาวิทยลัยราชภัฎเขต
ภูมิศาสตร�ภาคกลาง คร้ังที่ 24 
3.2-3.6 โครงการนนัทนาการ
และบาํเพ็ญประโยชน�  
3.2-3.7 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม 
3.2-3.8 รายงานผลโครงการสบื
สานประเพณีวัฒนธรรมหล-อ
เทียนเข�าพรรษา 
3.2-3.9 เอกสารการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 
6  
3.2-3.10  โครงการทําบุญคณะ 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
สิ่งแวดล=อม  
   3.1 โครงการนันทนาการและบําเพ็ญ
ป ร ะ โ ย ช น�  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ
สั งคมศาสตร�  ณ ศาลพ-อปูi โปi งลาน วัน
พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 (3.2-3.6) 
4. กิจกรรมสAงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
    4.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ใน
วันที่ 10 สิงหาคม 2554  (3.2-3.7) 
5. กิจกรรมสAงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
    5.1 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
หล- อ เทียน เข� าพรรษา  ณ วั ดพลับพลา        
ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี ในวันที่ 1 
สิงหาคม 2555 (3.2-3.8) ในส-วนของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได�ดําเนินการ
คือ กิจกรรมวิชาการที่ส#งเสริมคุณลักษณะที่
พึงประสงค� ได�แก- โครงการประชุมวิชาการ
รําไพพรรณี คร้ังที่ 6 โดยให�นักศึกษาระดับ
ปริญญาโทของคณะมนุษยศาสตร�ได�นําเสนอ
ผลงานวิจัย และฟFงบรรยายทางวิชาการ(3.2-
3.9) และโครงการทําบุญคณะและสืบสาน
ประเพณีส-งท�ายป เก-าต�อนรับป ใหม- (3.2-
3.10) 

และสืบสานประเพณสี-งท�ายป 
เก-าต�อนรับป ใหม- 
 

� 4 มีการสนับสนนุให�
นักศึกษาสร�างเครือข-าย
พัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบนัและระหว-าง
สถาบนั และมีกิจกรรม
ร-วมกัน 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ส-งเสริม
ให�นัก ศึกษาของคณะสร�างเครือข-ายกับ
นักศึกษาคณะอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย ผ-าน
กิจกรรมต-างๆ ในรูปแบบการเชื่อมโยงสโมสร
คณ ะม นุ ษ ยศ า สต ร� แ ล ะ สั ง ค มศ า ส ต ร� 
ดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาร-วมกับ องค�การ
นักศึกษา ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมี
นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร�ฯเข�าร-วมเป$น
ที ม ง าน  อาทิ  กิ จก รรมค- า ยชมพู เ ขี ย ว 
ป ระจํ าป ก า ร ศึกษา  2555  ( 3 . 2 -4 . 1 )  
นอกจากนี้ยังได�มีการสร�างความร-วมมือทาง
วิชาการและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน ณ ศูนย�สาธิตสหกรณ�
หุบกะพง จ.เพชรบุรี ชุมชนบ�านหนองกลาง
ดง จ.ประจวบคีรีขันธ� มหาวิทยาลัยเพชรบุรี 
วันที่ 13-14 ตุลาคม 2555 (3.2-4.2)  

3.2-4.1 คําสั่งแต-งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานเข�า
ค-ายชมพูเขียวและปฐมนิเทศ
นักศึกษา 
3.2-4.2 โครงการสร�างความ
ร-วมมือทางวิชาการและ
พัฒนาการจัดการศึกษา
สาขาวชิาการพฒันาชุมชน 

� 5 มีการประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค�ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�มีการ
ประเมินผลความสํา เร็จของแผน ปฏิบัติ
ราชการประจําป  2555 ในส-วนที่เก่ียวข�องกับ

3.2-5.1 ผลปฏิบัติราชการ 
(Action Conclusion) ประจําป 
งบประมาณ 2555 รอบ 12 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
นักศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยจัดทําเป$นผลการ

ปฏิบัติราชการ (Action Conclusion)   
(3.2-5.1) รวมทั้งมีการประเมินผลตาม
วัตถุประสงค� (3.2-5.2) 

เดือน 
3.2-5.2 การประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค�
ของแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษา 

� 6 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�นําผล
การประเมินและข�อเสนอแนะไปปรับปรุง
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห-งชาติ 
ป งบประมาณ พ.ศ. 2556 (3.2-6.1) 

3.2-6.1  แผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห-งชาติ 
ป งบประมาณ 2556 

 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

6 ข�อ 6 ข�อ 5 คะแนน บรรลุเปBาหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมนุษยศาสตร�มีจํานวนนักศึกษามาก และหลากหลายสาขาวิชา ทาํให�มีการดําเนินกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่หลายหลายกิจกรรม 
- มีคณาจารย�รุ-นใหม- สามารถดูแล และให�คําปรึกษาการจัดกิจกรรมของนักศึกษาได�อย-างใกล�ชดิ 
- มีสโมสรนักศึกษาที่ขยันทาํงาน และสนใจในการทํางานกิจกรรม 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- เสริมสร�างกระบวนการทํางานให�กับนักศึกษา และการจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนนิกิจกรรม 
- เสริมสร�างชมรมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร�ฯ ให�มีความเข�มแข็งและมีแผนการ

ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน และนักศึกษาเกิดความเข�าใจงานประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในทางปฏิบัติให�มากข้ึน 

- มุ-งสร�างความร-วมมือการดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษากับภายนอกมหาวิทยาลัย 
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องค1ประกอบที่  4  การวิจัย 
 

ตัวบAงช้ีที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร=างสรรค1  (สกอ. 4.1) 
ชนิดของตัวบAงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค� เพ่ือให�บรรลุเปBาหมายตามแผนด�านการวิจัย
ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร�างสรรค�กับการจัดการเรียนการสอน 
3.  มีการพัฒนาศักยภาพด�านการวิจัย หรือ งานสร�างสรรค�และให�ความรู�ด�านจรรยาบรรณการวิจัยแก-

อาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา  
4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป$นทุนวิจัยหรืองานสร�างสรรค� 
5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด�านการวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ตามอัตลักษณ�ของสถาบันอย-างน�อยใน

ประเด็นต-อไปนี้ 
- ห�องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน-วยวิจัยฯ หรือศูนย�เครื่องมือ หรือศูนย�ให�คําปรึกษาและ

สนับสนุน การวิจัยฯ 
- ห�องสมุดหรือแหล-งค�นคว�าข�อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช-น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห�องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส-งเสริมงานวิจัยฯ เช-น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร�างสรรค� การจัดให�มีศาสตราจารย�อาคันตุกะหรือศาสตราจารย�รับเชิญ (visiting professor) 
6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข�อ 4 และข�อ 5 อย-างครบถ�วนทุกประเด็น 
7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด�านการวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ของ

สถาบัน 
 

เกณฑ1มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุAม 
8.  มีระบบและกลไกเพ่ือสร�างงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�บนพ้ืนฐานภูมิปFญญาท�องถ่ินหรือจากสภาพ

ปFญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต�องการของท�องถ่ินและสังคมและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด                             
(เฉพาะกลุ-ม ข และ ค2) 

 

เกณฑ1การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข�อ 

ตามเกณฑ�ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข�อ 

ตามเกณฑ�ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ 5 ข�อ 

ตามเกณฑ�ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข�อ 

ตามเกณฑ�ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 
7 ข�อ 

ตามเกณฑ�ทั่วไป และ
ครบถ�วนตาม 

เกณฑ�มาตรฐาน 
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ-ม 
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ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี :    อ.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� โทรศัพท1  :  089-4948820 

ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :    อ.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� โทรศัพท1  :  089-4948820 

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 มีระบบและกลไกบริหาร

งานวิจยัหรืองานสร�างสรรค� 
เพื่อให�บรรลุเปBาหมาย         
ตามแผนด�านการวิจัย              
ของสถาบัน และดําเนินการ 
ตามระบบที่กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการ
กําหนดนโยบายและเปBาหมายในการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ด�านการ
พัฒนางานวิจัยและงานริเ ร่ิมสร�างสรรค�   
(4.1-1.1) และมีการแต-งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (4.1-1.2)   
ซ่ึงมีการระบุหน�าที่ของคณะกรรมการด�าน
การวิจัย ไว�อย-างชัดเจน และมีการดําเนินการ 
ต า มหน� า ที่ ที่ กํ า หน ด ไ ว� อ ย- า ง ต- อ เ นื่ อ ง      
( 4.1-1.3)  อี ก ทั้ ง มี ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร
ดําเนินงานเพื่อให�บรรลุเปBาหมายตามแผนที่
กําหนด (4.1-1.4) 

4.1-1.1 นโยบายและ
เปBาหมายในการพฒันาคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�ในรายงาน
ประจําป  2555 ด�านการ
พัฒนางานวิจัย 
4.1-1.2 คําสั่งคณะมนษุย 
ศาสตร�และสังคมศาสตร� 
113/2556 เร่ืองแต-งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการ
และพัฒนางานวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
4.1-1.3 บันทึกข�อความ เร่ือง
เชิญประชุมพจิารณาทุน 
4.1-1.4 แผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงานประจําป 
งบประมาณ 2555 

� 2 มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรือ  
งานสร�างสรรค�กับการจัด 
การเรียนการสอน 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการ
ส- ง เ ส ริ ม ใ ห� ค ณ า จ า ร ย� บู ร ณ า ก า ร
กระบวนการวิจัยเข�ากับการเรียนการสอน 
โดยส-งเสริมให�อาจารย�ในคณะทําวิจัย เช-น 
อาจารย�ชู ว งศ�   อุบาลี  อาจารย�ประจํ า
ส า ข า วิ ช า รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร�  ไ ด�
ทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนที่เหมาะสมสําหรับนักศึกษาหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี (4.1-2.1) อาจารย�วงธรรม  สรณะ 
และ อาจารย�ราตรี  พิงกุศล อาจารย�ประจํา
ส า ข า วิ ช า รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร�  ไ ด�
ทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช�เวลาว-าง
ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (4.1-2.2) อาจารย�เบญจพร  ประจง 
อาจารย�ธนวัฒน�  กันภัย อาจารย�ประจํา
สาขาวิชาศิลปกรรม และอาจารย�วงธรรม  
สรณะ อาจารย�ประจําสาขาวิชารัฐประศาสน

4.1-2.1 ผลการวิจยัในชัน้
เรียน เร่ืองการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนที่เหมาะสม
สําหรับนักศึกษาหลักสตูร
รัฐศาสตรบัณฑติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพ
พรรณี 
4.1-2.2 ผลการวิจัย เร่ือง
พฤติกรรมการใช�เวลาว-างของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑติ 
4.1-2.3 ผลการวิจัย เร่ือง
ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต-อ
พันธกิจทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนโดยผ-านการ
สร�างสรรค�ศิลปวฒันธรรม
ประยุกต� 
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ศาสตร� ได�ทําการศึกษาเร่ืองทัศนคติของ
นัก ศึกษาที่ มี ต- อพันธ กิจทางสั งคมและ
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนโดยผ-านการ
สร�างสรรค�ศิลปวัฒนธรรมประยุกต� (4.1-2.3) 
อาจารย�ณัฏฐวุฒิ  ทรัพย�อุปถัมภ� ผศ.อรวรวีย�  
เฉลิมพงษ� และอาจารย�เกียรติศักดิ์  จิระพงศ� 
อาจารย�ประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได�
ทําการศึกษาเ ร่ืองการจัดการเรียนแบบ
ร-วมมือที่มีผลต-อพฤติกรรมการเรียนรู�และ
ความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาภูมิปFญญา
ไทยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (0021311) 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี (4.1-2.4) 

4.1-2.4 ผลการวิจัย เร่ืองการ
จัดการเรียนแบบร-วมมือที่มีผล
ต-อพฤติกรรมการเรียนรู�และ
ความพึงพอใจในการเรียน
รายวิชาภูมปิFญญาไทยเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
(0021311) ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพ
พรรณี  

� 3 มีการพัฒนาศักยภาพ           
ด�านการวิจัย หรือ  
งานสร�างสรรค�และ               
ให�ความรู�ด�านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก-อาจารย�ประจาํ
และนักวิจัยประจํา 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการ
ส-งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�านการวิจัย 
รวมถึงความรู�ด�านจรรยาบรรณแก-บุคลากร
ของคณะ โดยเปGดโอกาสให�คณาจารย�ของ
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ไปศึกษา
หาความรู�เพิ่มเติม และให�เข�าร-วมโครงการ
ฝ^กอบรมเชิงปฏิบัติการที่เก่ียวข�องกับการวิจัย
(4.1-3.1) นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนามี
โครงการร-วมกับคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ในการเผยแพร-ความรู�ด�าน
จ ร ร ย า บ ร ร ณ แ ก- คณ า จ า ร ย� ข อ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� โดยมีการ
เชื่อมโยงจรรยาบรรณของนักวิจัยในเว็บไซต�
ของคณะมนุษยศาสตร�ฯ(4.1-3.2) และมีการ
เผยแพร-ในสารวิจัยรําไพพรรณี (4.1-3.3) 

4.1-3.1 รายงานผลโครงการ
จัดการความรู�เพื่อพัฒนาสังคม
แห-งการเรียนรู� 
4.1-3.2 print-out หน�าเว็บ
ไชต�คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
4.1-3.3  วารสารวิจัยรําไพ
พรรณี ประจําเดือนตุลาคม 
2554 – มกราคม 2555 และ
วารสารวิจัยรําไพพรรณี 
ประจําเดือนมิถุนายน – 
กันยายน 2555 

� 4 มีการจัดสรรงบประมาณ
ของสถาบัน เพื่อเป$นทุนวิจัย
หรืองานสร�างสรรค� 

ในป งบประมาณ 2555  คณาจารย�ในคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ยั ง ได� รับ
ทุนอุดหนุน จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ประจําป  พ.ศ. 2555  
และงบประมาณจากหน-วยงานภายนอกอีก
หลายแหล-งด�วยกัน (4.1-4.1, 4.1-4.2) 

4.1-4.1 ประกาศมหาวทิยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง ผล
การพิจารณาทนุอุดหนุนการ
วิจัย กองทุนวิจัย  
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพ
พรรณี คณะมนุษย ศาสตร�
และสังคมศาสตร�ประจาํป 
งบประมาณ 2555 
4.1-4.2 โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อถ-ายทอด
เทคโนโลยสีู-ชุมชนฐานราก 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 
2555 
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� 5 มีการสนับสนนุพันธกิจ   

ด�านการวิจัยหรือ               
งานสร�างสรรค�ตาม 
อัตลักษณ�ของสถาบัน            
อย-างน�อยในประเด็นต-อไปนี ้

- ห�องปฏิบัติการวิจัยฯ 
หรือหน-วยวิจัยฯ หรือ             
ศูนย�เคร่ืองมือ หรือศูนย�            
ให�คําปรึกษาและสนับสนนุ
การวิจัยฯ 

- ห�องสมุดหรือแหล-ง
ค�นคว�าข�อมูลสนบัสนุน            
การวิจัยฯ 

- สิ่งอํานวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยฯ เช-น ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยใน
ห�องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการ           
ที่ส-งเสริมงานวิจัยฯ เช-น              
การจัดประชุมวชิาการ            
การจัดแสดงงานสร�างสรรค� 
การจัดให�มีศาสตราจารย�
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย�
รับเชิญ (visiting professor) 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการ
สนับสนุนพันธกิจด�านการวิจัยหรืองาน
สร�างสรรค�ตามอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย 
โดยมีห�องห�องปฏิบัติการวิจัย สําหรับให�
คณาจารย�ได�มีแหล-งค�นคว�าข�อมูลสนับสนุน
การวิจัย(4.1-5.1) 

4.1-5.1 ห�องปฏิบัติการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

� 6 มีการติดตามและประเมินผล
การสนับสนนุ ในข�อ 4 และ
ข�อ 5 อย-างครบถ�วน                
ทุกประเด็น 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ร-วมกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามการ
ดําเนินโครงการวิจัยของคณาจารย�ในคณะ ที่
ได�รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย(4.1-6.1) 
มีงบประมาณสนับสนุนห�องปฏิบัติการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�(4.1-6.2) 

4.1-6.1 ระบบในการติดตาม
งานวิจยัของสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 
4.1-6.2 แผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงาน ประจําป 
งบประมาณ 2555 

� 7 มีการนําผลการประเมิน ไป
ปรับปรุงการสนบัสนนุ            
พันธกิจ ด�านการวิจัยหรือ
งานสร�างสรรค�ของสถาบัน 

  

� 8 มีระบบและกลไกเพื่อสร�าง
งานวิจยัหรืองานสร�างสรรค�
บนพืน้ฐานภูมิปFญญาท�องถ่ิน
หรือจากสภาพปFญหาของ
สังคม  เพื่อตอบสนอง               
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ความต�องการของท�องถ่ินและ 
สังคมและดาํเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

 
 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

6 ข�อ 6 ข�อ 4 คะแนน บรรลุเปBาหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- จุดแข็ง  ผู�บริหารคณะให�การสนับสนุนการวิจัยแก-คณาจารย�ในคณะ  
- แนวทางเสริมจุดแข็ง สนบัสนุนนักวิจัยรุ-นใหม- โดยมีระบบพี่เลีย้งนักวิจัย 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ประมวลการสอนไม-ระบุการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยที่ชัดเจน 

ข=อเสนอแนะในการปรังปรุง 
- คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ควรมีการประชุมชี้แจงผู�สอนก-อนจัดทําประมวลการสอน ใน

รายวิชาที่สามารถบูรณาการการวิจัยเข�ากับการเรียนการสอนได� 
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ตัวบAงช้ีที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู=จากงานวิจัยหรืองานสร=างสรรค1  (สกอ. 4.2) 
ชนิดของตัวบAงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร-ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ในการประชุมวิชาการหรือ                
การตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร-ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ในการประชุมวิชาการ
หรือ  การตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห�และสังเคราะห�ความรู�จากงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค� 
เพื่อให�เป$นองค�ความรู�ที่คนทั่วไปเข�าใจได� และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3.  มีการประชาสัมพันธ�และเผยแพร-องค�ความรู�จากงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ที่ได�จากข�อ 2  สู-สาธารณชน
และผู�เก่ียวข�อง 

4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ไปใช�ให�เกิดประโยชน� และมีการรับรองการใช�ประโยชน�จริง
จากหน-วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5.  มีระบบและกลไกเพื่อช-วยในการคุ�มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ที่นําไปใช�ประโยชน� และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

เกณฑ1การประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ ดําเนินการ 
1 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข�อ 

 
ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี :    อ.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� โทรศัพท1  :  089-4948820 

   
ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   น.ส.รัตนา  เพ็ชรสูงเนิน โทรศัพท1  :  081-7854989 

        
 

ผลการดําเนินการ 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 มีระบบและกลไกสนับสนนุ

การเผยแพร-ผลงานวิจัย 
หรืองานสร�างสรรค�                 
ในการประชุมวชิาการหรือ 
การตีพิมพ�ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
และมีการเผยแพร-
ผลงานวิจัยหรือ                    
งานสร�างสรรค�ใน                 
การประชุมวชิาการ 
หรือการตีพิมพ�ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการ
กําหนดนโยบายและเปBาหมายในการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ด�านการ
พัฒนางานวิจัยและงานริเร่ิมสร�างสรรค�(4.2-
1.1)และมีการแต-งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการและพัฒนางานวิจัยคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ซ่ึงมีการระบุหน�าที่ของ
คณะกรรมการไว�อย-างชัดเจน ด�านการ
ส-งเสริม สนับสนุนให�คณาจารย�ได�มีโอกาส
เผยแพร- ง านวิ จั ยทั้ ง ในระดั บช าติ และ
นานาชาติ(4.2-1.2)โดยมีการนําแนวปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมาใช�ใน
การดํ า เนิ นการสนับสนุนการ เผยแพร-
ผลงานวิจัย ได�แก- ประกาศมหาวิทยาลัยราช

4.2-1.1 นโยบายและเปBาหมาย
ในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร�ในรายงาน
ประจําป  2554  ด�านการพัฒนา
งานวิจยัและงานริเร่ิมสร�างสรรค�
4.2-1.2 คําสั่งคณะมนษุย- 
ศาสตร�และสังคมศาสตร� ที่
024/2556 เร่ืองแต-งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการ
และพัฒนางานวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
4.2-1.3 ประกาศมหาวทิยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง การให�
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุน
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ภัฏรําไพพรรณี เ ร่ือง หลักเกณฑ�การให�
ทุนอุดหนุนเพื่อการนําเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
พ.ศ. 2553 รวมถึงการสนับสนุนค-าตอบแทน  
เป$นต�น (4.2-1.3, 4.2-1.4, 4.2-1.5, 4.2-1.6) 
และมีการประชาสัมพันธ�ข�อมูลแหล-งทุนและ
ก า ร เ ชิ ญ ช ว น ใ ห� ค ณ า จ า ร ย� ข อ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตร�และสั งคมศาสตร� เข� าร- วม
นําเสนอผลงานในการประชุมเชิงวิชาการทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ(4.2-1.7) 

วิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ประจําป  พ.ศ. 2555 
4.2-1.4 บันทึกข�อความ เร่ือง 
ขอความอนุเคราะห�
ประชาสัมพนัธ�การส-งข�อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนนุการวิจัยประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ผ-าน 
วช. 
4.2-1.5 ประกาศมหาวทิยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง 
หลักเกณฑ�การให�ทุนอุดหนุน
เพื่อการนําเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวชิาการระดบัชาติ
หรือนานาชาติ พ.ศ. 2553 
4.2-1.6 ประกาศมหาวทิยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง การ
สนับสนนุค-าตอบแทนบทความ
วิชาการหรือบทความวจิัย 
4.2-1.7บันทึกข�อความ เร่ือง 
เชิญส-งผลงานวิจัยและเข�าร-วม
การประชุมวชิาการวิจยัรําไพ
พรรณี คร้ังที่ 6 ประจําป  2555 

� 2 มีระบบและกลไก 
การรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห�และสังเคราะห�
ความรู�จากงานวิจัยหรือ 
งานสร�างสรรค� เพื่อให�เป$น
องค�ความรู�ที่คนทั่วไปเข�าใจ
ได� และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการ
แต-งตั้ งคณะกรรมการบริหารจัดการและ
พัฒนางานวิจั ยคณะมนุษยศาสตร�และ
สั งคมศาสตร�  ซ่ึ ง มีก ารระบุหน� าที่ ขอ ง
คณะกรรมการว-า มีหน�าที่ สนับสนุนการ
รวบรวมและสังเคราะห�งานวิจัยเพื่อนําไปใช�
ป ร ะ โ ยช น� ไ ว� อ ย- า ง ชั ด เ จน ( 4.2-2.1,4.2-
2.2,4.2-2.3,4.2-2.4) และมีการประสานงาน
ร- ว ม กั บ ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ�รูปแบบการตีพิมพ�วารสารวิจัย
รําไพพรรณี (4.2-2.5)เพื่อให�เกิดความเข�าใจ
ตรงกันเก่ียวกับหลักเกณฑ�การตีพิมพ�ใน
วารสารวิจัยรําไพพรรณี 

4.2-2.1 คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
ที่ 024/2556 เร่ืองแต-งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการ
และพัฒนางานวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
4.2-2.2 การพัฒนาระบบ
บริหารงานวจิัย การติดตามผล 
4.2-2.3 บันทึกข�อความ เร่ือง
ขอประชาสัมพนัธ�การเข�าร-วม
นําเสนอผลงานวิจัยภายในงาน
ประชุมวชิาการวิจยัรําไพพรรณี 
คร้ังที่ 6 
4.2-2.4 การสังเคราะห�งานวิจัย
ของคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� เร่ือง การศึกษา
ความพึงพอใจและคุณภาพชีวิต
ตามผลสัมฤทธิ์การกระจาย
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
อํานาจให�แก-องค�กรปกครอง
ส-วนท�องถ่ิน กรณีศึกษาภารกิจ
ด�านแหล-งน้ําขององค�กร
ปกครองส-วนท�องถ่ิน ของ ผศ.
ชลพรรณ  ออสปอนพันธ� และ
การศึกษาคํากริยาที่เปล-งเสียง
ออกมาเป$นถ�อยคํา ของ รศ.แน-ง
น�อย ดวงดารา  
4.2-2.5 หลักเกณฑ�การตีพิมพ�
ในวารสารวิจยัรําไพพรรณี 

� 3 มีการประชาสัมพนัธ�และ
เผยแพร-องค�ความรู�จาก
งานวิจยัหรืองานสร�างสรรค�
ที่ได�จากข�อ 2 สู-สาธารณชน
และผู�เก่ียวข�อง 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ส-งเสริม
การเผยแพร- และประชาสัมพันธ�ผลงานวิจัย
ของคณาจารย� คณะมนุษยศาสตร� และ
สังคมศาสตร�อาทิ  การเข� าร- วมนํา เสนอ
ผลงานวิจัยของคณาจารย�คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร�ในงานประชุมวิชาการวิจัย
รําไพพรรณี คร้ังที่ 6 และการนําบทความ
งานวิจัยตีพิมพ�เผยแพร-ในวารสารวิจัยรําไพ
พรรณี (4.2-3.1, 4.2-3.2) 

4.2-3.1 บทความงานวิจัยที่
ตีพิมพ�เผยแพร-ในวารสารวิจัย
รําไพพรรณี เร่ือง การศึกษา
ความพึงพอใจและคุณภาพชีวิต
ตามผลสัมฤทธิ์การกระจาย
อํานาจให�แก-องค�กรปกครอง
ส-วนท�องถ่ิน กรณีศึกษาภารกิจ
ด�านแหล-งน้ําขององค�กร
ปกครองส-วนท�องถ่ิน ของ ผศ.
ชลพรรณ  ออสปอนพันธ� 
4.2-3.2 บทความงานวิจัยที่
ตีพิมพ�เผยแพร-ในวารสารวิจัย
รําไพพรรณี เร่ือง การศึกษา
คํากริยาที่เปล-งเสยีงออกมาเป$น
ถ�อยคํา ของ รศ.แน-งน�อย ดวง
ดารา 

� 4 มีการนําผลงานงานวิจยั 
หรืองานสร�างสรรค�ไปใช�          
ให�เกิดประโยชน� และ           
มีการรับรองการใช�
ประโยชน�จริงจากหน-วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

เทศบาลตําบลบ�านนา ได�นําผลการ วิจัย 
เร่ืองการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
เก่ียวกับการบริการด�านต-าง ๆ ของของ
อาจารย�รัตนา  เพชรสูงเนินไปใช�ประโยชน�ใน
การวางแผนและวางนโยบายในการให�บริการ
แก-ประชาชนในป งบประมาณ 2555(4.2-4.1) 
องค�การบริหารส-วนตําบลเขาสมิง อําเภอเขา
สมิง จังหวัดตราด ได�นําผลการวิจัยการ
สํารวจความพึงพอใจของประชาชน นําไป
พัฒนาระบบการให�บริการในงานภาษี งาน
ส-งเสริมการศึกษา และงานให�บริการคําร�อง
ขุดหลุมขยะ(4.2-4.2)เทศบาลตําบลเกาะ
ขวาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุ รีได�นํา
ผลการวิจัยเร่ือง การศึกษาวัฒนธรรมเพลง
กล-อมลูกในจังหวัดจันทบุรี ไปเผยแพร-สู-แม-

4.2-4.1 หนังสือตอบรับงานวิจัย 
การสํารวจความพงึพอใจของ
ประชาชนเก่ียวกับการบริการ
ด�านต-าง ๆ ของเทศบาลตําบล
บ�านนา  
4.2-4.2 หนังสือตอบรับ การ
จัดการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน ขององค�การบริหาร
ส-วนตาํบลเขาสมิง 
4.2-4.3 หนังสือขอบคุณจาก
นายกเทศมนตรีตาํบลเกาะขวาง 
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ลูกอ-อนสมาชิกโครงการพระราชดําริ สายใย
รักในครอบครัว(4.2-4.3) 

� 5 มีระบบและกลไก 
เพื่อช-วยในการคุ�มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรือ             
งานสร�างสรรค�ทีน่ําไป         
ใช�ประโยชน� และดาํเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ใช�ระบบ
และกลไกเพื่อช-วยในการคุ�มครองสิทธิของ
งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�โดยมีแนวปฏิบัติ
ที่ดีเพื่อการขอจดแจ�งลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา (4 .2 -5 .1 )และ มีการแต- งตั้ ง
คณะกรรมการจัดการทรัพย�สินทางปFญญา 
เพื่อติดต-อประสานงาน กําหนดหลักเกณฑ� 
แนวปฏิบัติ  และข�อตกลงในการจัดการ
ท รั พ ย� สิ น ท า ง ปF ญ ญ า  ดํ า เ นิ น ก า ร นํ า
ผล ง า น วิ จั ย  แ ล ะ ง า น ส ร� า ง ส ร รค� ข อ ง
คณาจารย� นักวิจัย จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร (4.2-
5.2) 

4.2-5.1 แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการ
ขอจดแจ�งลิขสิทธิ์ 
4.2-5.2 คําสั่งสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ที่ 017/2554 เร่ือง 
แต-งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ทรัพย�สินทางปFญญา 

 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

4 ข�อ 5 ข�อ 5 คะแนน บรรลุเปBาหมาย 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- มีการส-งเสริมการเผยแพร-งานวจิัยที่ได�มาตรฐาน 
- เพิ่มความรู�และศักยภาพด�านการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร- 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ขาดการสังเคราะห�องค�ความรู�ที่ได�จากงานวิจยัเพื่อนําไปใช�ประโยชน�หรือเผยแพร-สู-สาธารณชน 
 2. ไม-มีระบบและกลไกเพื่อช-วยในการคุ�มครองสิทธิ์ของงานวิจยัหรืองานสร�างสรรค�ทีน่ําไปใช�ประโยชน� 

ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรส-งเสริมและสนบัสนนุการสังเคราะห�องค�ความรู�ที่ได�จากงานวิจยั โดยส-งเสริมการตีพิมพ�เผยแพร- หรือ

ส-งเสริมการนําองค�ความรู�ไปให�ชุมชนหรือองค�กรภายนอกได�นาํไปใช�ประโยชน�ได� เช-น การให�ทุนสนบัสนุน การหา
แหล-งเผยแพร-ข�อมูล เป$นต�น 
           2.  ควรมีการแต-งตั้งและระบุข้ันตอนการทาํงานทีช่ัดเจนของคณะกรรมการเก่ียวกับการสนบัสนนุการ
คุ�มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ที่นาํไปใช�ประโยชน� 
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ตัวบAงช้ีที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร=างสรรค1ตAอจํานวนอาจารย1ประจํา                            
และนักวิจัยประจํา  (สกอ. 4.3) 

ชนิดของตัวบAงช้ี : ปFจจัยนําเข�า 
เกณฑ1การประเมิน   โดยการแปลงจาํนวนเงินต-อจาํนวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจาํเป$นคะแนนระหว-าง 0-
5 

1.  เกณฑ1เฉพาะสถาบันกลุAม ข และ ค2  จําแนกเป$น 3 กลุ-มสาขาวิชา 
1.1  กลุAมสาขาวิชาวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให�เป$น                
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต-อคน 

1.2  กลุAมสาขาวิชาวิทยาศาสตร1สุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให�เป$น                  

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต-อคน 
1.3  กลุAมสาขาวิชามนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให�เป$น                
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต-อคน 
 

สูตรการคํานวณ     
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�จากภายในและภายนอกสถาบันต-อจํานวน

อาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา 
 

      จํานวนเงินสนับสนนุงานวจิัยฯ  = 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

 
จํานวนอาจารย�ประจาํและนักวจิัยประจํา 

 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

  คะแนนทีไ่ด�  = 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

×  5 จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯทีกํ่าหนดให�เป$นคะแนนเต็ม 5 
 

สรุปคะแนนท่ีได=ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
1. คะแนนที่ได�ในระดับคณะวิชา = ค-าเฉลี่ยของคะแนนที่ได�ของทุกกลุ-มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ได�ในระดับสถาบัน = ค-าเฉลี่ยของคะแนนที่ได�ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 

ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี :   อ.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� โทรศัพท1  :  089-4948820 
  

ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   น.ส.นภา  จนัทร�ตรี โทรศัพท1  :  086-3778847 
        

 

ผลการดําเนินการ 
 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีคณาจารย�ที่ได�รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล-งทุนภายในเป$นจํานวน 

180,000 บาท และงบประมาณจากแหล-งทุนภายนอกเป$นจํานวน 586,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป$นงบประมาณ 
766,000 บาท (4.3-1.1, 4.3-1.2, 4.3-1.3, 4.3-1.4) โดยมีอาจารย�ประจําคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ทั้งสิ้น 
58.5 คน (ไม-นับผู�ที่ลาศึกษาต-อ) (4.3-1.5) 
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ข=อมูลการดําเนินการ 
ลําดับท่ี รายการ จํานวน 

1  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�จากภายในสถาบัน 180,000 
2  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�จากภายนอกสถาบัน 586,000 
3  จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด (ไม-นับผู�ลาศึกษาต-อ) 58.5 
4  จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด (ไม-นับผู�ลาศึกษาต-อ) - 

 

การคํานวณ 

      จํานวนเงินสนับสนนุงานวจิัยฯ  = 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

 
จํานวนอาจารย�ประจาํและนักวจิัยประจํา 

 

กลุAมสาขาวิชามนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ = 
180,000 + 586,000 

58.5 
    

 = 13,094.02 
   

คิดเป$นคะแนน = 
13,094.02 

× 5 25,000 
    

 = 2.62    คะแนน 
 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

20,000 บาท 13,094.02 บาท 2 คะแนน ไม-บรรลุเปBาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
4.3-1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทนุวิจยั 

มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ประจาํป งบประมาณ 2555 
4.3-1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต�โครงการ

ส-งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจําป งบประมาณ 2555 
4.3-1.3 สัญญาขอรับทุนอุดหนนุการวิจยัภายใต�โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ-ายทอดเทคโนโลยีสู-ชมุชน 

ฐานราก ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2555 
4.3-1.4 สรุปรายชื่อผลงานวิจัยประจาํป  2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
4.3-1.5 ฐานข�อมูลอาจารย� บุคลากร คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� รอบป การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 

2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- หาแหล-งทุนภายนอกให�มากข้ึน 
- ให�ความรู�เร่ืองการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนนุทนุจากภายนอก 
- ควรมีการประชาสัมพันธ�แหล-งงบประมาณจากภายนอกให�มากข้ึนเพื่อสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย�

ให�มากข้ึน 
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ตัวบAงช้ีที่ ๔.๕ : งานวิจัยหรืองานสร=างสรรค1ที่ได=รับการตีพิมพ1หรือเผยแพรA (สมศ. ๕) 
ชนิดของตัวบAงช้ี : ปFจจัยนําเข�า 
สูตรการคํานวณ 
 

  

ผลรวมถ-วงน้าํหนักของงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ที่ตีพิมพ�หรือเผยแพร- 
× 100 อาจารย�ประจาํและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

 
 

เกณฑ1การประเมิน 
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ� ดังนี้ 

คAาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิ

หรือมีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข�อมูล TCI 
0.50 มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มชีื่อปรากฏอยู-ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข�อมูลการจัดอันดับ 

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยู-ใน 
ควอไทล�ที ่๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในป ล-าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ� หรือมีการ 
ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยู-ในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข�อมูลการจัดอันดับ 
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยู-ใน 
ควอไทล�ที ่๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในป ล-าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ� หรือมีการ 
ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข�อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

     

 กําหนดระดับคุณภาพงานสร�างสรรค�ท่ีเผยแพร- ดังนี้ 
คAาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร=างสรรค1 

0.125 งานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับชาติ  
0.50 งานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับความร-วมมือระหว-างประเทศ 
0.75 งานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับนานาชาติ 

 

 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห-งเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (Association of South East Asian 

Nations) 
มี 10 ประเทศ ได�แก- บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม-า ฟGลิปปGนส� สิงคโปร� ไทยและ เวียดนาม 

การเผยแพรAในระดับความรAวมมือระหวAางประเทศ เป$นโครงการร-วมมือระหว-างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพรAในระดับภูมิภาคอาเซียน เป$นการเผยแพร-เฉพาะในกลุ-มอาเซียน 10 ประเทศ (อย-างน�อย 5

ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด�วย) และการให�คะแนนตามแหล-งเผยแพร- ไม-จําเป$นต�องไปแสดงใน
ต-างประเทศ 

การเผยแพรAในระดับนานาชาติ เป$นการเผยแพร-ที่เปGดกว�างสําหรับทุกประเทศ (อย-างน�อย 5 ประเทศที่
ไม-ได�อยู-ในกลุ-มอาเซียน) 
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เกณฑ1การให=คะแนน 
ใช�บัญญัติไตรยางศ�เทียบ โดยกําหนดร�อยละเท-ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ-มสาขาวิชาดังนี้ 

กลุAมสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร�สุขภาพ  20 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  20 
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  10 

 

 การคิดคะแนนระดบัคณะ ให�นาํคะแนนที่คิดได�ของแต-ละกลุ-มสาขาวิชามาหาค-าเฉลี่ย และการคิดคะแนน
ระดับสถาบันให�นาํคะแนนที่คิดได�ในแต-ละคณะมาหาค-าเฉลี่ย 
 

 

ผลการดําเนินการ 
 ในป การศึกษา  2555   คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  มีอาจารย�ประจําทั้งหมด  จํานวน  61.5  คน   
อาจารย�ประจําที่ปฏิบัติงานจริง  จํานวน  58.5  คน   และอาจารย�ประจําที่ลาศึกษาต-อ  จํานวน  3  คน   โดยมี
ผลงานวิจัยที่ได�รับการตีพิมพ� จํานวน  10  ชิ้น  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ช่ืองานวิจัย แหลAงตีพิมพ1 ป7ท่ีตีพิมพ1 คAาน้ําหนัก 
1 รศ.พรทิพา  นิโรจน� รูปแบบการบริหารแบบใช�โรงเรียน

เป$นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กกลุ-ม
ปFญจวิทยาคารอําเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด 

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ป ท่ี 
6 ฉบับท่ี 3 มิถุนายน 255 – 
กันยายน 2555 

2555 0.25 

2 ผศ.ชลพรรณ   
ออสปอนพันธ� 

การศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพ
ชีวิตตามผลสัมฤทธ์ิของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการไทยเข�มแข็ง 
กรณีศึกษาองค�การบริหารส-วนตําบล
ขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี 
ครั้งท่ี 6 “ว-าด�วยความม่ันคง
ของภูมิภาคอาเซียน” 

2555 0.25 

3 เบญจพร  ประจง การออกแบบและพัฒนาสินค�าท่ีระลึก
ประเภทเส้ือยืดทํามือในชุมชนริมนํ้า
จันทบูร 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี 
ครั้งท่ี 6 “ว-าด�วยความม่ันคง
ของภูมิภาคอาเซียน” 

2555 0.25 

4 นภา  จันทร�ตรี การมีส-วนร-วมทางการเมืองของ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
จังหวัดจันทบุรี 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี 
ครั้งท่ี 6 “ว-าด�วยความม่ันคง
ของภูมิภาคอาเซียน” 

2555 0.25 

5 เอกชัย  กิจเกษาเจริญ ความคิดเห็นของคณาจารย�ท่ีมีต-อ
กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ประจําป การศึกษา 2554 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี 
ครั้งท่ี 6 “ว-าด�วยความม่ันคง
ของภูมิภาคอาเซียน” 

2555 0.25 

6 ผศ.ชลพรรณ   
ออสปอนพันธ� 

การศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพ
ชีวิตตามผลสัมฤทธ์ิการกระจาย
อํานาจให�แก-องค�กรปกครองส-วน

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี 
ครั้งท่ี 6 “ว-าด�วยความม่ันคง

2555 0.25 

ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี :    อ.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� โทรศัพท1  :  089-4948820 
   

ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   รศ.พรทิพา  นิโรจน� โทรศัพท1  :  081-8057507 
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ช่ืองานวิจัย แหลAงตีพิมพ1 ป7ท่ีตีพิมพ1 คAาน้ําหนัก 
ท�องถิ่น กรณีศึกษาภารกิจด�านแหล-ง
นํ้าขององค�กรปกครองส-วนท�องถิ่น 
จังหวัดจันทบุรี 

ของภูมิภาคอาเซียน” 

7 รศ.แน-งน�อย  ดวงดารา การศึกษาคํากริยาท่ีเปล-งเสียงออกมา
เป$นถ�อยคํา 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี 
ครั้งท่ี 6 “ว-าด�วยความม่ันคง
ของภูมิภาคอาเซียน” 

2555 0.25 

8 ณัฎฐวุฒิ   
ทรัพย�อุปถัมภ� 

ความต�องการด�านสวัสดิการของ
ผู�สูงอายุในองค�กรปกครองส-วน
ท�องถิ่น (อปท.) ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี 
ครั้งท่ี 6 “ว-าด�วยความม่ันคง
ของภูมิภาคอาเซียน” 

2555 0.25 

9 ผศ.ชลพรรณ   
ออสปอนพันธ� 

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
ถ-ายทอดเทคโนโลยีสู-ชุมชนฐานราก 
กรณีศึกษา การอนุรักษ�และฟ̀aนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอ-างบางกะไชย 
ด�วยปiาแสมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปFญญาชาวบ�าน 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี 
ครั้งท่ี 6 “ว-าด�วยความม่ันคง
ของภูมิภาคอาเซียน” 

2555 0.25 

10 เชษฐณรัช  อรชุน The Chong Ethnic Group: 
Application Model on the Use 
of Indigenous Knowledge in 
Health Care 

American Journal of 
Scientific Research 

2012 1.00 

 

ผลงานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-  จํานวน 3  ชิ้น  มีรายละเอียดดังนี ้
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ช่ืองานสร=างสรรค1 แหลAงเผยแพรA ป7ท่ีตีพิมพ1 คAาน้ําหนัก 
1 แสงอุทิศ  พรมเมือง - นิทรรศการศิลปกรรม

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ�าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ครั้งท่ี 17 

2555 0.25 

2 สุเทพ  สุสาสนี เจ�าชายประจําบ�าน นิทรรศการศิลปะกลุ-มศิลปGน
ตะวันออก 

2555 0.25 

3 แสงอุทิศ  พรมเมือง - นิทรรศการศิลปกรรม
เทิดพระเกียรติ 85 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู-หัว “ศิลปGนรวมใจ...
เทิดไท�องค�ราชัน” 

2555 0.25 
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สรุปงานวิจัยหรืองานสร=างสรรค1ท่ีได=รับการตีพิมพ1หรือเผยแพรA 
 บทความวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ�   

รายการ 
คAา 

น้ําหนัก 
จํานวน 

คAาถAวง 
น้ําหนัก 

มีการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข�อมูล TCI 

0.25 9 2.25 

มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มชีื่อปรากฏอยู-ในประกาศของ  
สมศ. 

0.50   

มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข�อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนัน้ถูกจัดอยู-ในควอไทล�ที่ ๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในป ล-าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ� หรือมีการตีพิมพ�ในวารสารวชิาการระดับ
นานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยู-ในประกาศของ สมศ. 

0.75   

มีการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข�อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนัน้ถูกจัดอยู-ในควอไทล�ที่ ๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในป ล-าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ� หรือมีการตีพิมพ�ในวารสารวชิาการระดับ
นานาชาติทีป่รากฏในฐานข�อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 1 1.00 

รวม 10 3.25 
  

งานสร�างสรรค�ท่ีได�รับการเผยแพร- 

รายการ 
คAา 

น้ําหนัก 
จํานวน 

คAาถAวง 
น้ําหนัก 

งานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  0.125   
งานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับชาติ  0.25 3 0.75 
งานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับความร-วมมือระหว-างประเทศ 0.50   

งานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับภูมิภาคอาเซียน   0.75   
งานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับนานาชาติ 1.00   

รวม 3 0.75 
 
การคํานวณ 
 

  

ผลรวมถ-วงน้าํหนักของงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ที่ตีพิมพ�หรือเผยแพร- 
× 100 อาจารย�ประจาํและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

 

 
กลุAมสาขาวิชามนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 

ร�อยละของงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ที่ได�รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร- = 
4.00 

× 100 61.5 
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 = 6.50  % 
   

คิดเป$นคะแนน = 
6.50 

× 5 10 
    

 = 3.25    คะแนน 
การประเมินตนเอง 

เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 
10% 6.50% 3.25 คะแนน ไม-บรรลุเปBาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
๔.๕ – ๑.๑ งานวิจยั เร่ือง รูปแบบการบริหารแบบใช�โรงเรียนเป$นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กกลุ-มปFญจวิทยาคาร 

อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ของ รศ.พรทิพา  นิโรจน� 
๔.๕ – ๑.๒ งานวิจยั เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตาม

แผนปฏิบัติการไทยเข�มแข็ง กรณีศึกษาองค�การบริหารส-วนตาํบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี  
ของ ผศ.ชลพรรณ  ออสปอนพนัธ� 

๔.๕ – ๑.๓ งานวิจยั เร่ือง การออกแบบและพัฒนาสนิค�าที่ระลึกประเภทเสื้อยืดทํามือในชุมชนริมน้ําจนัทบูร  
ของ อ.เบญจพร  ประจง 

๔.๕ – ๑.๔ งานวิจยั เร่ือง การมีส-วนร-วมทางการเมืองของนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา จังหวัดจันทบุรี           
ของ อ.นภา  จันทร�ตรี 

๔.๕ – ๑.๕ งานวิจยั เร่ือง ความคิดเห็นของคณาจารย�ที่มีต-อกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ  รําไพพรรณี ประจําป การศึกษา 2554 ของ อ.เอกชัย  กิจเกษาเจริญ 

๔.๕ – ๑.๖ งานวิจยั เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์การกระจายอํานาจให�แก-
องค�กรปกครองส-วนท�องถ่ิน กรณีศึกษาภารกิจด�านแหล-งน้าํขององค�กรปกครองส-วนท�องถ่ิน  

 จังหวัดจันทบุรี  ของ ผศ.ชลพรรณ  ออสปอนพันธ� 
๔.๕ – ๑.๗ งานวิจยั เร่ือง การศึกษาคํากริยาที่เปล-งเสยีงออกมาเป$นถ�อยคํา ของ รศ.แน-งน�อย  ดวงดารา 
๔.๕ – ๑.๘ งานวิจยั เร่ือง ความต�องการด�านสวัสดิการของผู�สูงอายุในองค�กรปกครองส-วนท�องถ่ิน (อปท.) 

ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ของ อ.ณัฏฐวุฒิ  ทรัพย�อุปถัมภ� 
๔.๕ – ๑.๙ งานวิจยั เร่ือง โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ-ายทอดเทคโนโลยีสู-ชุมชนฐานราก กรณีศึกษา 

การอนุรักษ�และฟ`aนฟูทรัพยากรธรรมชาติอ-างบางกะไชย ด�วยปiาแสมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปFญญาชาวบ�าน ของ ผศ.ชลพรรณ  ออสปอนพนัธ� 

๔.๕ – ๑.๑๐ งานวิจยั เร่ือง The Chong Ethnic Group: Application Model on the Use of 
Indigenous Knowledge in Health Care ของ อ.เชษฐณรัช  อรชุน 

๔.๕ – ๑.๑๑ ผลงานสร�างสรรค� ของ อ.แสงอุทิศ  พรมเมือง 
๔.๕ – ๑.๑๒ ผลงานสร�างสรรค� เจ�าชายประจาํบ�าน ของ อ.สุเทพ  สุสาสน ี
๔.๕ – ๑.๑๓ ผลงานสร�างสรรค� ของ อ.แสงอุทิศ  พรมเมือง 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- สนับสนนุให�อาจารย�ทํางานวิจัยอย-างน�อยร�อยละ ๕๐ ของอาจารย�ประจํา 
- มหาวิทยาลยัควรเพิ่มงบประมาณด�านวิจยั 
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ตัวบAงช้ีที่ ๔.๖ : งานวิจัยหรืองานสร=างสรรค1ที่นําไปใช=ประโยชน1  (สมศ. ๖) 
ชนิดของตัวบAงช้ี   :  ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ 

  

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ท่ีนําไปใช�ประโยชน� 
× 100 จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 
 

เกณฑ1การให=คะแนน 
ใช�บัญญัตไิตรยางศ�เทียบ โดยกําหนดร�อยละ 20 เท-ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ-มสาขาวชิา 

 

ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี  :   อ.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� โทรศัพท1  :  089-4948820 
ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   รศ.พรทิพา  นิโรจน� โทรศัพท1  :  081-8057507 

 

ผลการดําเนินการ 
ในป การศึกษา  ๒๕๕๕   คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  มีอาจารย�ประจําทั้งหมด  จํานวน  ๖๑.๕  

คน   อาจารย�ประจําที่ปฏิบัติงานจริง  จํานวน  ๕๘.๕  คน   อาจารย�ประจําที่ลาศึกษาต-อ  จํานวน  ๓  คน   โดยมี
ผลงานวิจัยที่นําไปใช�ประโยชน�   จํานวน  ๘  ชิ้น  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ช่ืองานวิจัย 
ป7ท่ี 

นําไปใช=
ประโยชน1 

องค1กร/หนAวยงาน 
ท่ีนําไป 

ใช=ประโยชน1 
1 อ.เอกชัย  กิจเกษาเจริญ ความพึงพอใจของประชาชนต-อการ

ให�บริการจัดเก็บภาษีขององค�การ
บริหารส-วนตําบลเทพนิมติ อําเภอ
โปiงนํ้าร�อน จังหวัดจันทบุร ี

2555 องค�การบริหารส-วนตําบล
เทพนิมิต 

2 อ.ทิพวรรณ  พละสุขสมบัต ิ
อ.ชูวงศ�  อุบาลี 

บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองจันทบุรี อําเมืองจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี ท่ีมีต-อการพัฒนา
ท�องถ่ินในทรรศนะของประชาชน 

2555 เทศบาลเมืองจันทบุร ี

3 อ.ราตรี  พิงกุศล      
อ.ชูวงศ�  อุบาลี 

การรับรู�และความคาดหวังของ
ประชาชนท่ีมีต-องานปBองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัองค�การบรหิาร
ส-วนตําบลทุ-งขนาน อําเภอสอยดาว 
จังหวัดจันทบุร ี

2555 องค�การบริหารส-วนตําบลทุ-ง
ขนาน 

4 ผศ.ชลพรรณ   
ออสปอนพันธ� 

การศึกษาความพึงพอใจและ
คุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธ์ิของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทย
เข�มแข็ง กรณีศึกษาองค�การบริหาร
ส-วนตําบลขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี 

2555 องค�การบริหารส-วนตําบล
ตรอกนอง 

5 อ.รัตนา  เพชรสูงเนิน การสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต-อการใช�บริการของ
องค�การบริหารส-วนตําบลบ�านนา 

2555 องค�การบริหารส-วนตําบล
บ�านนา 

6 อ.นวรัตน�  นักเสียง การศึกษาวัฒนธรรมเพลงกล-อมลกู
ในจังหวัดจันทบุร ี

2555 เทศบาลตาํบลเกาะขวาง 
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ช่ืองานวิจัย 
ป7ท่ี 

นําไปใช=
ประโยชน1 

องค1กร/หนAวยงาน 
ท่ีนําไป 

ใช=ประโยชน1 
7 ผศ.ชลพรรณ   

ออสปอนพันธ� 
การศึกษาความพึงพอใจและ
คุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธ์ิการ
กระจายอํานาจให�แก-องค�กร
ปกครองส-วนท�องถ่ินกรณีศึกษา
ภารกิจด�านแหล-งนํ้าขององค�กร
ปกครองส-วนท�องถ่ิน จังหวัด
จันทบุร ี

2555 เทศบาลตาํบลทับช�าง 

8 รศ.พรทิพา  นิโรจน� 
อ.เอกชัย  กิจเกษาเจริญ 

การสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต-อการให�บริการของ
องค�การบริหารส-วนตําบลเขาสมิง 

2555 องค�การบริหารส-วนตําบล
เขาสมิง 

 

ผลงานสร�างสรรค�ที่นาํไปใช�ประโยชน�   จํานวน 1  ชิน้  มีรายละเอียดดังนี ้
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ช่ืองานสร=างสรรค1 
ป7ท่ี 

นําไปใช=
ประโยชน1 

องค1กร/หนAวยงาน 
ท่ีนําไป 

ใช=ประโยชน1 
1 อ.แสงอุทิศ  พรมเมือง ถนนคําสอนของพ-อ 2555 เทศบาลเมืองจันทบุร ี

 

ข=อมูลการดําเนินการ 
ลําดับท่ี รายการ จํานวน 

1  จํานวนอาจารย�ประจาํทั้งหมด  61.5 
2  จํานวนนักวิจัยประจาํทั้งหมด  - 
3  จํานวนอาจารย�ประจาํที่ปฏิบัติงานจริง  58.5 
4  จํานวนนักวิจัยประจาํที่ปฏิบัติงานจริง  - 
5  จํานวนอาจารย�ประจาํที่ลาศึกษาต-อ  3 
6  จํานวนนักวิจัยประจาํที่ลาศึกษาต-อ  - 
7  จํานวนรวมของงานวิจัยทีน่ําไปใช�ประโยชน�  8 
8  จํานวนรวมของงานสร�างสรรค�ที่นําไปใช�ประโยชน�  1 

 

การคํานวณ 
 

  

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ท่ีนําไปใช�ประโยชน� 
× 100 จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 
 
 

ร�อยละของงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ที่นําไปใช�ประโยชน� = 
9 

× 100 61.5 
    

 = 14.63  % 
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คิดเป$นคะแนน = 
14.63 

× 5 20 
    

 = 3.66    คะแนน 
การประเมินตนเอง 

เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 
5 % 14.63% 3.66 คะแนน บรรลุเปBาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
๔.๖ – ๑.๑ ความพึงพอใจของประชาชนต-อการให�บริการจัดเก็บภาษีขององค�การบริหารส-วนตาํบลเทพนิมิต 

อําเภอโปiงน้ําร�อน จงัหวัดจันทบุรี ของ อาจารย�เอกชัย  กิจเกษาเจริญ 
๔.๖ – ๑.๒ บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี อําเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ที่มีต-อการพัฒนา

ท�องถ่ินในทรรศนะของประชาชน ของ อาจารย�ทิพวรรณ พละสขุสมบัติ และอาจารย�ชวูงศ�  อุ
บาล ี

๔.๖ – ๑.๓ การรับรู�และความคาดหวังของประชาชนที่มีต-องานปBองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค�การ
บริหารส-วนตาํบลทุ-งขนาน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ของ อาจารย�ราตรี  พงกุศล และ
อาจารย�ชูวงศ�  อุบาล ี

๔.๖ – ๑.๔ การศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทย
เข�มแข็ง กรณีศึกษาองค�การบริหารส-วนตําบลขนาดเล็ก จังหวดัจันทบุรี ของ ผศ.ชลพรรณ  
ออสปอนพันธ� 

๔.๖ – ๑.๕ การสํารวจความพงึพอใจของประชาชนต-อการใช�บริการขององค�การบริหารส-วนตาํบลบ�านนา        
ของ อาจารย�รัตนา  เพ็ชรสงูเนนิ 

๔.๖ – ๑.๖ การศึกษาวัฒนธรรมเพลงกล-อมลูกในจังหวัดจันทบุรี ของ อาจารย�นวรัตน�  นักเสียง 
๔.๖ – ๑.๗ การศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตตามผลสัมฤทธิ์การกระจายอํานาจให�แก-องค�กร

ปกครองส-วนท�องถ่ินกรณีศึกษาภารกิจด�านแหล-งน้ําขององค�กรปกครองส-วนท�องถ่ิน จังหวัด
จันทบุรี                ของ ผศ.ชลพรรณ  ออสปอนพันธ� 

๔.๖ – ๑.๘ การสํารวจความพงึพอใจของประชาชนต-อการให�บริการขององค�การบริหารส-วนตาํบลเขาสมิง               
ของ รศ.พรทิพา  นิโรจน� และ อาจารย�เอกชัย  กิจเกศาเจริญ 

๔.๖ – ๑.๙ หนังสือเชิญเข�าร-วมโครงการถนนคําสอนของพ-อ 
๔.๖ – ๑.๑๐ ภาพกิจกรรม โครงการถนนคําสอนของพ-อ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- อาจารย�คณะมนษุยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีความใกล�ชิดกับชมุชน ท�องถ่ินทําให�สามารถนําผลจาก
การวิจัยไปใช�ประโยชน�ได�ง-าย 

- ส-งเสริมให�มีงานวิจัยในชุมชนให�มากข้ึน 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรให�ความสําคัญกับการนาํผลงานวิจยัไปใช�ประโยชน�โดยการให�การสนับสนุนในทุกระบวนการ 
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ตัวบAงช้ีที่ ๔.๗ : ผลงานวิชาการที่ได=รับการรับรองคุณภาพ (สมศ. ๗) 
ชนิดของตัวบAงช้ี   : ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ 
   

ผลรวมถ-วงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีได�รับรองคุณภาพ  
× 100 อาจารย�ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 
 

เกณฑ1การประเมิน 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี ้

คAาน้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
0.25 บทความวชิาการที่ได�รับการตีพมิพ�ในวารสารระดับชาต ิ
0.50 บทความวชิาการที่ได�รับการตีพมิพ�ในวารสารระดับนานาชาต ิ
0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ-านตามเกณฑ�โดยผู�ทรงคุณวฒุิที่สถานศึกษากําหนด 
1.00 ตําราหรือหนังสือที่ใช�ในการขอผลงานทางวชิาการและผ-านการพิจารณาตามเกณฑ� 

การขอตําแหน-งทางวชิาการแล�ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู�ทรงคุณวุฒ ิ
ตรวจอ-านตามเกณฑ�การขอตําแหน-งทางวชิาการ 

 
เกณฑ1การให=คะแนน 

ใช�บัญญัตไิตรยางศ�เทียบ โดยกําหนดร�อยละ 10 เท-ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ-มสาขาวชิา 
 

ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี  :   อ.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� โทรศัพท1  :  089-4948820 
   

ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี  :   อ.นภา  จันทร�ตรี โทรศัพท1  :  086-3778847 
        

 
ผลการดําเนินการ 

ในป การศึกษา  ๒๕๕๕   คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  มีอาจารย�ประจําทั้งหมด  จํานวน  ๖๑.๕  
คน   อาจารย�ประจําที่ปฏิบัติงานจริง  จํานวน  ๕๘.๕ คน   อาจารย�ประจําที่ลาศึกษาต-อ  จํานวน  ๓  คน  โดยมี
ผลงานวิชาการที่ได�รับการรับรองคุณภาพ  จํานวน  ๒  ชิ้นงาน  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกลุ ชื่อตํารา/หนังสือ 
ป7ท่ี

ผลงาน
แล=วเสร็จ 

ผู=ทรงคุณวุฒิภายใน ผู=ทรงคุณวุฒิภายนอก 
วันท่ีประเมิน 

ผลงาน 
คAา 

น้ําหนัก 

๑ อ. ดร.นักรบ   
เถียรอํ่า 

ปฏิบัติการวิจัยทาง
สังคม 

๒๕๕๕ รศ.พรทิพา  นิโรจน� รศ.ดร. สมศักดิ์   
สามัคคีธรรม 

 

11 มีนาคม 
2556 

๐.๗๕ 

๒ อ. ดร.นักรบ   
เถียรอํ่า 

วิธีวิทยาการวิจัย
ทางสังคม 

๒๕๕๕ รศ.พรทิพา  นิโรจน� รศ.ดร. สมศักดิ์   
สามัคคีธรรม 

 

11 มีนาคม 
2556 

๐.๗๕ 
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สรุปผลงานวิชาการท่ีได=รับการรับรองคุณภาพ   

รายการ คAาน้ําหนัก คAาน้ําหนัก คAาน้ําหนัก 

บทความวชิาการที่ได�รับการตีพมิพ�ในวารสารระดับชาต ิ 0.25   
บทความวชิาการที่ได�รับการตีพมิพ�ในวารสารระดับนานาชาต ิ 0.55   
ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ-านโดยผู�ทรงคุณวฒุ ิ 0.75 2 1.5 

ตําราหรือหนังสือที่ใช�ในการขอผลงานทางวิชาการและผ-านการพิจารณาตาม
เกณฑ�การขอตําแหน-งทางวิชาการแล�ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู�ทรงคุณวุฒิตรวจอ-านตามเกณฑ�การขอตําแหน-งทางวิชาการ 

1.00   

รวม 2 1.5 
 
การคํานวณ 
   

ผลรวมถ-วงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีได�รับรองคุณภาพ 
× 100 อาจารย�ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 
 

ร�อยละของผลงานวิชาการทีไ่ด�รับการรับรองคุณภาพ = 
1.5 

× 100 61.5 
    

 = 2.44  % 
   

คิดเป$นคะแนน = 
2.44 

× 5 10 
    

 = 1.22    คะแนน 
 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

3% 2.44% 1.22 ไม-บรรลุเปBาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
๔.๗ – ๑.๑ คําสั่งแต-งตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพและรับรองคุณภาพผลงานทางวชิาการ 
๔.๗ – ๑.๒ หนังสือเรื่อง กฎหมายปกครองสําหรับรัฐศาสตร�และนักรัฐประศาสนศาสตร�  
 ของ อาจารย� ดร.นักรบ  เถียรอํ่า 
๔.๗ – ๑.๓ หนังสือเรื่อง การบริหารและการปกครองท�องถ่ินเปรียบเทียบ  
 ของ อาจารย� ดร.นักรบ  เถียรอํ่า 
๔.๗ – ๑.๔ แบบประเมินรับรองผลงานโดยผู�ทรงคุณวุฒิ 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- สนับสนุนให�มีการขอตําแหน-งทางวิชาการให�สูงข้ึน 
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องค1ประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแกAสังคม 
 

ตัวบAงช้ีที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกAสังคม  (สกอ. 5.1) 
ชนิดของตัวบAงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก-สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก-สังคมกับการเรียนการสอน 
3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก-สังคมกับการวิจัย 
4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก-สังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก-สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
หมายเหตุ :  เกณฑ�มาตรฐานข�อที่ 4 ต�องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ�ข�อ 2 และ 

ข�อ 3 
 

เกณฑ1การประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข�อ 

 
ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี :   อ.ชัชวาลย�  มากสนิธ� โทรศัพท1  :  081-5598626 

  
ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   ผศ.เกศินี   กูลพฤกษี โทรศัพท1  :  081-7822961 

        
 
ผลการดําเนินการ 

มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 มีระบบและกลไกการ

บริการทางวชิาการ               
แก-สังคม และดําเนนิการ
ตามระบบที่กําหนด 

     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
กําหนดระบบและกลไกการบริการวิชาการแก-
สังคมซ่ึงสอดคล�องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร�
ของมหาวิทยาลัย (5.1-1.1)  มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการด�านการให�บริการวิชาการ
ประจําป การศึกษา 2555 (5.1-1.2) โดยได�รับ
การจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
(5.1-1.3) ทั้งนี้คณะได�พิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมของกิจกรรมตามโครงการ
บริการวิชาการให� เป$นไปตามเกณฑ�การ
ประเมินคุณภาการศึกษาของ สกอ. และ    
สมศ. พร�อมจัดสรรงบประมาณดําเนินการ
สนับสนุนให�แต-ละสาขาวิชา ในส-วนของศูนย�
ภาษา มหาวิทยาลัยได�จัดสรรงบประมาณ

5.1-1.1  ระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก-สังคม คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ีป 
การศึกษา 2555 
5.1-1.2  แผนปฏิบัติการด�านการ
ให�บริการทางวิชาการแก-สังคม 
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ป การศึกษา 2555 
5.1-1.3  เอกสารแสดงแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ
บริการวิชาการของคณะและศูนย�
ภาษา  
(1) โครงการบริการวิชาการ 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2555  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   114 
 

มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
แยกส-วนในด�านการให�บริการวิชาการและ
ดําเนินงานภายใต�ความร-วมมือจากคณาจารย�
ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชา
ภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาไทย โดยมี
คณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการแก-
สังคม (5.1-1.4) ติดตามผลการดําเนินงานให�
เป$นไปตามแผนปฏิบัติงานทุกไตรมาส (5.1-
1.5) เพื่อรับทราบกระบวนการดําเนินงาน
และอุปสรรค 

งบประมาณ 2555 คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
(2) โครงการบริการวิชาการ 
งบประมาณป  2555 ศูนย�ภาษา 
(3) โครงการบริการวิชาการ 
งบประมาณป  2556 คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
และศูนย�ภาษา 
5.1-1.4 คําสั่งคณะมนษุยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ที่ 098/2554 
แต-งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
การบริการวิชาการแก-สังคม 
5.1-1.5  แบบติดตามการ
ดําเนินงานการบริการวิชาการแก-
สังคม ป การศึกษา 2555 คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี

� 2 มีการบูรณาการงาน
บริการทางวชิาการแก-
สังคมกับการเรียนการ
สอน 

     ในการดําเนินงานบริการวิชาการแก-สังคม
ในป การศึกษา 2555 ได�มีโครงการบริการ
วิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
จํานวน 8 โครงการ ได�แก- โครงการค-าย
ภาษาอังกฤษ โครงการห�องเรียนภาษาไทย
หรรษา โครงการอบรมการสื่ อสารด�วย
ภาษาอังกฤษ โครงการเยาวชนรู�รักษ�มาตุภูมิ
สู-ความยั่งยืน  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร�างงานประติมากรรมประยุกต�  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการสร�างศิลปะภาพพิมพ� 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูดนตรีในท�องถ่ิน  
และโครงการการเมืองภาคพลเมืองของ
ประชาธิปไตยเข�มแข็ง  การดําเนินงานเป$นไป
ตามแผนปฏิบัติการด�านการให�บริการวิชาการ
แก-สังคม (5.1-2.1) แผนเชื่อมโยงการบูรณา
การการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
ป การศึกษา 2555 (5.1-2.2) และแผนการ
สอนที่สอดคล�องกับรายวิชาที่มีการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนใน มคอ.3 (5.1-2.3) 
และมีการประเมินผลการดําเนินงานทุก
โครงการ (5.1-2.4) 

5.1-2.1  แผนปฏิบัติการด�านการ
ให�บริการวิชาการแก-สังคม คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� ป 
การศึกษา 2555 
5.1-2.2  แผนเชื่อมโยงการบูรณา
การบริการวิชาการกับการเรียน
การสอน และงานวจิัยป การศึกษา 
2555 
5.1-2.3  มคอ.3  9 รายวิชา 
(1) 0010103 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 3 
(2) 2013202 ความคิดสร�างสรรค�
ทางภาษาไทย 
(3) 2011202 วาทการ 
(4) 0010102 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 2 
(5) 2034608 เครือข-ายการเรียนรู�
ในงานพัฒนาชุมชน 
(6) 2043615 ประติมากรรม
ประยุกต� 
(7) 2042401 ภาพพิมพ�พื้นฐาน 
(8) 2063106 แนวคิด
ประชาธิปไตยและการมีส-วนร-วม
ในระดับท�องถ่ิน 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
(9) 2051402  การอ-านและบนัทึก
โน�ตเพลงไทย 
5.1-2.4  แบบสรุปการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนด�านการ
ให�บริการวิชาการแก-สังคม ป 
การศึกษา 2555 

� 3 มีการบูรณาการงาน
บริการทางวชิาการ              
แก-สังคมกับการวิจัย 

     คณะได�บูรณาการงานบริการวิชาการกับ
งานวิจัย ในป การศึกษา 2555 จํานวน 2 
โครงการ ได�แก- โครงการส-งเสริมบทบาท
ชุมชนกับการอนุรักษ�ทรัพยากรชายฝF�งทะเล 
และโครงการคืนความรู�สู-ชุมชนท�องถ่ิน (5.1-
3.1)  โดยดําเนินงานตามแผนบูรณาการ มี
การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
และประเมินผลการดําเนินงาน (5.1-3.2) 

5.1-3.1  (1) แผนเชื่อมโยงการบูร
ณาการงานบริการวชิาการกับ
งานวิจยั 
           (2) แผนการจัดกิจกรรม
บูรณาการกับงานวจิัยของแต-ละ
โครงการระบุในเล-มรายงานผล
โครงการ 
5.1-3.2  แบบสรุปการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนด�านการ
ให�บริการวิชาการแก-สังคม ป 
การศึกษา 2555 คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี

� 4 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของ                
การบูรณาการงานบริการ
ทางวชิาการแก-สังคม 
กับการเรียนการสอน             
และการวิจัย 

คณะประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และงานวิจัยทุกโครงการรวม 10 โครงการ 
ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานแต-
ละโครงการ/กิจกรรม (5.1-4.1)  รวมทั้ง
ประเมินภาพรวมของการดําเนินงานบริการ
วิชาการในรอบป การศึกษา 2555 (5.1-4.2)  
เพื่อนําผลการประเมินไปพิจารณา และ
ปรับป รุงการดํ า เนินงานค ร้ังต-อไปให� มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5.1-4.1  แบบสรุปการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนด�านการ
ให�บริการวิชาการแก-สังคม ป 
การศึกษา 2555 คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
5.1-4.2  รายงานการประเมิน ผล
ตามแผนกลยุทธ�ดานการให�บริการ
วิชาการแก-สังคม     ป การศึกษา 
2555 คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� มหาวทิยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณ ี

� 5 มีการนําผลการประเมิน 
ไปปรับปรุงการบูรณา
การงานบริการทาง
วิชาการแก-สังคมกับการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย 

     ในการพัฒนางานการให�บริการทาง
วิชาการแก-สังคมในลักษณะของการบูรณา
การกับการเรียนการสอนและการวิจัย คณะ
ได�นําผลการประเมินไปกําหนดแนวทางการ
พัฒนางานบริการทางวิชาการแก-สังคมอย-าง
เป$นรูปธรรม และสอดคล�องกับลักษณะของ
การให�บ ริการวิชาการแต-ละ กิจกรรม/
โครงการนั้น ๆ โดยจัดทําแผนพัฒนางาน
บริการวิชาการแก-สังคมประจําป การศึกษา 
2555 (5.1-5.1)  กําหนดกรอบแนวคิด/

5.1-5.1  แผนพัฒนางานบริการ
ทางวชิาการแก-สังคม ประจําป 
การศึกษา 2555 คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
5.1-5.2  เอกสารแสดงการ
ทบทวนระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก-สังคมในรอบป 
การศึกษา 2554 ในเล-มระบบและ
กลไกการบริการวิชาการแก-สังคม 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
หลั กกา ร  วั ต ถุประส งค� ของการจั ดทํ า
แผนพัฒนางานบริการวิชาการแก-สังคม 
เปBาหมาย ระยะเวลาการดําเนินงาน การ
วิเคราะห� SWOT  การจัดทําแผนกลยุทธ�ของ
การให�บริการทางวิชาการประกอบด�วยกบ
ยุทธ� ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปBาหมาย กิจกรรม
และระยะเวลาการดําเนินงาน รวมถึงการ
กําหนดแผนงานการบู รณาการบ ริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน และแผนงาน
การบูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัย 
หลังจากได�มีการทบทวนระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก-สังคมในรอบป การศึกษา 
2554 และแก�ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ทั้งในส-วน
กระบวนการและคุณภาพของการดําเนินงาน 
ซ่ึงปรากฏอยู-ในเอกสารระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก-สังคม ป การศึกษา 2555 
(5.1-5.2) เพื่อเป$นแนวทางปฏิบัติแก-บุคลากร
ของคณะมนุษยศาสตร�ฯ ตามพันธกิจที่
สอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย 
และครอบคลุมทุกประเด็นของงานบริการ
วิชาการแก-สังคมให�มีศักยภาพมากข้ึน 

ป การศึกษา 2555 คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี

 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

5 ข�อ 5 ข�อ 5 คะแนน บรรลุเปBาหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีการดําเนินงานการบริการวิชาการแก-สังคมครอบคลุมทุกประเด็นได�แก- การบริการวิชาการเชิง

บูรณาการกับการเรียนการสอน บูรณาการกับงานวิจัยสร�างความเข�มแข็งของชุมชนอย-างยั่งยืน และดําเนินงาน
โครงการสนองพระราชดําริ ให�บริการตอบสนองความต�องการของชุมชนท�องถ่ินอย-างชัดเจน โดยบุคลากรจาก
สาขาวิชาต-าง ๆ ที่มีศักยภาพสูงเป$นที่ยอมรับในคุณภาพของการให�บริการ และได�รับความร-วมมือจากหน-วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด�วยดี ส-งผลให�เกิดการพัฒนาการบริการวิชาการและบางโครงการได�จัดโครงการ
ต-อเนื่อง 

- นักศึกษาได�เรียนรู�เชิงปฏิบัติจริงจากการมีส-วนร-วมดําเนินโครงการและสอดคล�องกับรายวิชาที่เรียน ทํา
ให�การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป$นสําคัญ เป$นวิธีการที่มีคุณค-าอย-างยิ่งต-อการจัดการเรียนการสอน
ของแต-ละสาขาวิชา 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรดําเนินงานบริการวิชาการเชิงบูรณาการกับงานวิจัยเพิ่มข้ึน เพื่อนําองค�ความรู�มาเผยแพร-อย-าง

กว�างขวาง 
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ตัวบAงช้ีที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให=เกิดประโยชน1ตAอสังคม  (สกอ. 5.2) 
ชนิดของตัวบAงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1.  มีการสํารวจความต�องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน-วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบ                   
การกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน�นของสถาบัน 

2.  มีความร-วมมือด�านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู�และเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน-วยงานวิชาชีพ 

3.  มีการประเมินประโยชน�หรือผลกระทบของการให�บริการทางวิชาการต-อสังคม 
4.  มีการนําผลการประเมินในข�อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให�บริการทางวิชาการ 
5.  มีการพัฒนาความรู�ที่ได�จากการให�บริการทางวิชาการและถ-ายทอดความรู�สู-บุคลากรภายในสถาบันและ

เผยแพร- สู-สาธารณชน 
 

เกณฑ1การประเมิน     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข�อ 
 
ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี :   อ.ชัชวาลย�  มากสนิธ� โทรศัพท1  :  081-5598626 

   
ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   อ.ปGยะพรรณ  มีสุข โทรศัพท1  :  086-6042925 

        
 

ผลการดําเนินการ 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 มีการสํารวจความต�องการ

ของชุมชน หรือภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน หรือ
หน-วยงานวิชาชีพ                 
เพื่อประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทาํ
แผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน�นของ
สถาบนั 

การดํา เนินงานบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ในป การศึกษา 
2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 
2556) ได�มีการสํารวจความต�องการของ
ชุมชน  ใน รูปแบบต-างๆ ประกอบด�วย     
การสํารวจด� วยแบบสอบถามโดยคณะ
มนุษยศาสตร�ฯ ได�จัดทําตัวอย-างแบบสํารวจ
ความต�องการของชุมชนเพื่อให�สาขาวิชา
ต-างๆ ได�นําไปเป$นแนวทางการดําเนินงาน 
(5.2-1.1)  นอกจากนี้ยังมีการร�องขอจาก
หน-วยงานภายนอก  โดยหนังสือร�องขอจาก
หน-วยงานให�จัดบริการวิชาการ หรือเชิญ
คณาจารย�ของคณะมนุษยศาสตร�ฯ ไปร-วม
เป$นวิทยากร อาทิ  สมาคมส- ง เส ริมการ
ท-อง เที่ ยวจันทบุ รี เชิญอาจารย�ภาควิชา
ภาษาอังกฤษของคณะมนุษยศาสตร�ฯไปเป$น
วิ ท ย า ก ร ฝ^ ก ส อ น อ บ ร ม ใ น โ ค ร ง ก า ร 

5.2-1.1 ตัวอย-างแบบสาํรวจ
ความต�องการของชุมชน 
5.2-1.2 หนังสือจากสมาคม 
ส-งเสริมการท-องเที่ยวจันทบุรี 
เร่ือง ขอเรียนเชิญอาจารย�เพื่อ
เป$นวิทยากรสอนอบรม 
5.2-1.3 หนังสือตอบรับเป$น 
วิทยากร ที่ ศธ 0552.05/283  
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
5.2-1.4 ตัวอย-างแบบประเมิน 
ผลการดําเนนิโครงการ 
“เยาวชนรู�รักษ�มาตุภูมิสู-ความ
ยั่งยืน รุ-นที่ 2” เพื่อสอบถามว-า
ต�องการให�ดําเนินโครงการ
ต-อเนื่องหรือไม- 
5.2-1.5 สรุปผลการประเมิน
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
“ภาษา อังกฤษ เพื่ อการท- อง เที่ ย วและ
โรงแรม” (5.2-1.2) ในวันที่ 15-19 ตุลาคม 
2555  และทางคณะได�ตอบรับให� ผศ.นิภา 
วงษ�พิพัฒน�พงษ� เป$นวิทยากรฝ^กสอนอบรม 
(5.2-1.3)  การสํารวจความต�องการของ
ชุ มชน อีก รูปแบบหนึ่ ง คื อ  กา ร ใช� แบบ 
สอบถามประเมินโครงการที่ดําเนินการอยู-ว-า
ต�องการให�มีการจัดโครงการนี้ อีกหรือไม-  
หรือสอบถามว-ามีประเด็นที่สนใจให�จัดในคร้ัง
ต-อไปอย-างไรบ�าง  โดยเป$นลักษณะคําถาม
ปลายเปGด (5.2-1.4) อย-างไรก็ตามจากการ
สํารวจในวิธีดั งกล- าว  ได�ผลว-า เยาวชน
ต�องการให�มีการจัดโครงการเยาวชนรู�รักษ�
มาตุภูมิสู-ความยั่งยืน ต-อเนื่องอีก (5.2-1.5) 
ทางคณะมนุษยศาสตร�ฯ จึง ได� มีการจัด
โครงการดังกล-าวต-อเนื่องเป$นรุ-นที่ 3 ใน
ป งบประมาณ 2556 ทั้งนี้ เป$นผลจากการ
สํารวจความต�องการเช-นกัน (5.2-1.6) 

การดําเนินโครงการ “เยาวชนรู�
รักษ�มาตุภูมิสู-ความยั่งยืน      
รุ-นที่ 2” 
5.2-1.6 โครงการเยาวชนรู�รักษ�
มาตุภูมิสู-ความยัง่ยืน รุ-นที่ 3 

� 2 มีความร-วมมือด�านบริการ
ทางวชิาการเพื่อการเรียนรู�
และเสริมสร�างความ
เข�มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหน-วยงานวิชาชีพ 

การดําเนินโครงการบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร�ฯ ได�ขอความร-วมมือไปยัง
หน-วยงานราชการ  สถานศึกษา  และชุมชน  
เพื่อเข�ามาร-วมจัดโครงการบริการวิชาการ  
อาทิ ขอความร-วมมือจากโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ�านคลองมะลิ อ.มะขาม   
จ.จันทบุรี เป$นสถานที่จัดกิจกรรมค-ายอาสา
พัฒนาชนบท (5.2-2.1) หนังสือเชิญอาจารย�
กามนิ ตย�   ดิ เ รก ศิลปY  ผู� เชี่ ย วชาญด� าน
ประวัติศาสตร�เมืองจันทบุรี ร-วมเป$นวิทยากร
ให�ความ รู�  (5.2-2.2) การทําหนั งสือเชิญ
สถานศึกษาต-างๆเข�าร-วมกิจกรรม (5.2-2.3) 

5.2-2.1 หนังสือขออนุญาต
ดําเนินโครงการค-ายอาสา
พัฒนาชนบท ที ่ 
ศธ 0552.05/103  
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
5.2-2.2 หนังสือเชิญอาจารย�
กามนิตย� ดิเรกศิลปY ที่  
ศธ 0552.05/143  
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
5.2-2.3 ตัวอย-างหนงัสือเชิญ
สถานศึกษาต-าง ๆ เข�าร-วม
กิจกรรมบริการวิชาการ 

� 3 มีการประเมินประโยชน�
หรือผลกระทบของ               
การให�บริการทางวิชาการ
ต-อสังคม 

การประเมินประโยชน�หรือผลกระทบของการ
ให�บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร�ฯ มี 
2 ลักษณะคือ 
1. การประเมินด�วยแบบสอบถาม เพื่อวัด
ความพึงพอใจ  ความรู�ความเข�าใจ และการ
นําความรู�ไปใช�ประโยชน�  โดยมีการสรุปเป$น
เล-มรายงานแสดงในส-วนของการประเมินผล
ไว�อย-างชัดเจน  อาทิ การสรุปผลการดําเนิน
โครงการเยาวชนรู�รักษ�มาตุภูมิสู-ความยั่งยืน 

5.2-3.1 สรุปผลการดําเนิน
โครงการ “เยาวชนรู�รักษ�
มาตุภูมิสู-ความยัง่ยืน รุ-นที่ 3” 
5.2-3.2 สรุปผลการดําเนิน
โครงการสนองพระราชดาํริ 
ค-ายอาสาพัฒนาชนบท 
เสริมสร�างคุณภาพชีวิตนักเรียน 
ตชด. “สานฝFนปFนน้ําใจ เชื่อม
สายใยด�วยใจพฒันา” 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
รุ-นที่  3 (5.2-3.1)  สรุปผลโครงการสนอง
พระราช ดํ า ริ  ค- า ยอาสาพัฒนาชนบ ท  
เส ริมสร� า ง คุณภาพชี วิ ตนัก เ รียน ตชด .     
(5.2-3.2) สรุปโครงการสร�างความร-วมมือทาง
วิชาการและพัฒนาการจัดการสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน (5.2-3.3) รายงานการดําเนิน
โครงการและการประเมินผล โครงการ
ห� อ ง เ รี ย น ภ า ษา ไ ทย หร รษ า  ( 5.2-3.4)  
สรุปผลการดําเนินโครงการการเรียนรู�ภูมิ
ปFญญาท�องถ่ิน จันทบุรี (5.2-3.5) รายงาน
การประ เ มินผล  โครงการภาษาจีน ใน
ชีวิตประจําวัน (5.2-3.6) 
2. การประเมินด�วยการลงพื้นที่ติดตาม
ผลกระทบหรือคุณประโยชน�ที่เกิดข้ึนในเชิง
คุณภาพ  โดยการสัมภาษณ�พูดคุยและศึกษา
การนําความรู�ไปใช�ให�เกิดประโยชน�อย-าง
แท�จริง  ซ่ึงเป$นการลงพื้นที่ติดตามภายหลัง
โครงการเสร็จสิ้นไปแล�วประมาณ 1 ป  อาทิ 
การลงพื้นที่ติดตามผลการบริการวิชาการใน
ชุมชนตะปอนน�อย ต.ตะปอนน�อย อ.ขลุง   
จ.จันทบุรี เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2555 โดยมี
การรายงานสรุปผลเป$นเล-มอย-างชัดเจน 
(5.2-3.7) 

5.2-3.3 สรุปโครงการสร�าง
ความร-วมมือทางวชิาการและ
พัฒนาการจัดการสาขาวชิาการ
พัฒนาชุมชน 
5.2-3.4 รายงานการดาํเนิน
โครงการและการประเมินผล 
โครงการห�องเรียนภาษาไทย
หรรษา 
5.2-3.5 สรุปผลการดําเนิน
โครงการการเรียนรู�ภูมิปFญญา
ท�องถ่ิน จันทบุรี 
5.2-3.6 รายงานการประเมินผล 
โครงการภาษาจนีใน
ชีวิตประจาํวนั 
5.2-3.7 รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการบริการวิชาการ 
“การเรียนรู�และเสริมความ
เข�มแข็งของชุมชนหรือองค�กร
ภายนอก” 

� 4 มีการนําผลการประเมิน   
ในข�อ 3 ไปพฒันาระบบ
และกลไก หรือกิจกรรม
การให�บริการทางวิชาการ 

ใ น ก า ร นํ า ผ ล ป ระ เ มิ น ป ร ะ โ ย ช น� ห รื อ
ผลกระทบของการให�บริการวิชาการไป
พัฒนาปรับปรุงนั้น  คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
ดําเนินการใน 2 ลักษณะคือ 
1. สรุปผลภาพรวมการดํา เนินโครงการ
บริการวิชาการในป  2554 และนํามาปรับปรุง
ระบบและกลไกการให�บริการวิชาการในป  
2555 (5.2-4.1)  
2. การนําผลการประเมินโครงการในแต-ละ
โครงการที่มีการดําเนินการต-อเนื่องทุกป ไป
ปรับปรุง  และพัฒนาสําหรับการดําเนิน
โครงการในป ต-อไป อาทิ โครงการเยาวชนรู�
รักษ�มาตุภูมิสู-ความยั่งยืน ซ่ึงดําเนินการ
มาแล�ว 3 ป  ต-อเนื่องกัน  ซ่ึงจากการ
ประเมินผลป ที่ผ-านมา  ให� มีการลงพื้นที่
เรียนรู�แหล-งประวัติศาสตร�จันทบุรี  ดังนั้น
การดําเนินโครงการในป ที่  3 จึงมีการ
ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให�มีการลงพื้นที่

5.2-4.1 การทบทวนระบบและ
กลไกการให�บริการวิชาการแก-
สังคม  ป การศึกษา 2555  
5.2-4.2 สรุปเล-มโครงการ 
“เยาวชนรู�รักษ�มาตุภูมิสู-ความ
ยั่งยืน รุ-นที่ 3” 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
เรียนรู� เป$นต�น (5.2-4.2) 

� 5 มีการพัฒนาความรู�ทีไ่ด�
จากการให�บริการทาง
วิชาการและถ-ายทอด
ความรู�สู-บุคลากร      
ภายในสถาบันและเผยแพร-
สู-สาธารณชน 
 

ในการดําเนินโครงการบริการวิชาการของ
คณะมนุษยศาสตร�ฯ ได�มีการพัฒนาความรู�ที่
ได�จากการให�บริการวิชาการ  ดังนี้ 
1. สังเคราะห�องค�ความรู�ด�านแนวปฏิบัติหรือ
ประสบการณ�ในการจัดบริการวิชาการแต-ละ
โครงการของคณะในป  2555 และนําเสนอใน
ที่ประชุมอาจารย�ของคณะ  เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ร-วมกัน (5.2-5.1)  
2. การเผยแพร-ความรู�จากการให�บริการ
วิชาการ อาทิ  โครงการบริการวิชาการ 
“เยาวชนรู�รักษ�มาตุภูมิสู-ความยั่งยืน รุ-นที่ 3”
ซ่ึงบูรณาการกับการเรียนการสอน โดย
นักศึกษาจะมีการศึกษาความรู�และเรียนรู�
เร่ืองภูมิปFญญาท�องถ่ินจันทบุรี และมีการนผล
กา ร เ รี ยน รู� ก า ร ให� บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร กั บ
กลุ-ม เปB าหมายของโครงการ  พร�อมทั้ ง
นํ า เสนอองค�ความ รู�  ใน รูปแบบการจัด
กิจกรรมสาธิตภูมิปFญญาท�อง ถ่ินและจัด
นิทรรศการ (5.2-5.2) นอกจากนี้ยังมีการนํา
ความรู�เร่ืองภูมิปFญญาท�องถ่ิน เผยแพร-ทาง
เว็บไซต�ของคณะอีกด�วย (5.2-5.3) 

5.2-5.1 เอกสารประกอบการ
ประชุมอาจารย� คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
คร้ังที่ 2/2556 
5.2-5.2 ภาพกิจกรรมนักศึกษา
จัดนิทรรศการและสาธิต      
ภูมิปFญญาจากโครงการ 
“เยาวชนรู�รักษ�มาตุภูมิสู-ความ
ยั่งยืน รุ-นที่ 3” 
5.2-5.3 Print out โครงการ
สัมมนาทางวชิาการการจัดการ
ตนเองของชุมชนเพื่อสู�กับวิกฤต
ทางสงัคม 

 
การประเมินตนเอง 

เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 
5 ข�อ 5 ข�อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีสาขาวชิาที่หลากหลาย  ทําให�มีประเด็นบริการวชิาการที่หลายประเด็นน-าสนใจ 
- มีความสัมพันธ�กับชุมชนท�องถ่ิน  อันจะนาํไปสู-การสร�างความร-วมมือในการดําเนินงานร-วมกันได� 
- อาจารย�ในคณะเป$นผู�มีความรู�ความสามารถในการถ-ายทอดและสร�างการเรียนรู�กับชุมชนได�ด ี

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ทําความเข�าใจการดาํเนินงานบริการวิชาการตามระบบประกันคุณภาพให�ชัดเจน 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2555  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   121 
 

ตัวบAงช้ีที่ ๕.๘ : ผลการนําความรู=และประสบการณ1จากการให=บริการวิชาการมาใช=               
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  (สมศ. ๘) 

ชนิดของตัวบAงช้ี   :  ผลผลิต 
วิธีการคํานวณ  
 

 

 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ทีน่ํามาใช�ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย 
× 100 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนทีส่ภาสถาบนัอนุมัติ 

 

เกณฑ1การให=คะแนน 
ใช�บัญญัติไตรยางศ�เทียบ โดยกําหนดร�อยละ 30 เท-ากับ 5 คะแนน  

 

 

ผลการดําเนินการ 
จากแผนปฏิบัติงานด�านการให�บริการทางวิชาการแก-สังคม ป การศึกษา ๒๕๕๕ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๖) คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (รายการหลักฐานที่ ๕.๓ – 
๑.๑) มีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติทั้งหมด จํานวน ๑๔ โครงการ ซ่ึงเป$นการ
ให�บริการแก-บุคคลหรือหน-วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช�ในการ
พัฒนาหรือบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน จํานวน ๘ โครงการ และมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่
นํามาใช�ในการพัฒนาหรือบูรณาการเฉพาะกับการวิจัย จํานวน ๒ โครงการ ซ่ึงทุกโครงการ/กิจกรรมมีผลการบูรณา
การเสร็จสิ้นในป การศึกษา ๒๕๕๕ (รายการหลักฐานที่ ๕.๓ – ๑.๒)  
 

ข=อมูลการดําเนินการ 
 

รายการ จํานวน 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 14 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ทีบู่รณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 8 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ  ทีบู่รณาการเฉพากับการวิจัย 2 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ  ทีบู่รณาการกับทัง้การเรียนการสอนและการวิจัย 0 

 
การคํานวณ 
 

 

 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ทีน่ํามาใช�ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย 
× 100 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนทีส่ภาสถาบนัอนุมัติ 

 
 

ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี  :   อ.ชัชวาลย�  มากสนิธ� โทรศัพท1  :  081-5598626 
   

ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี  :   อ.วกุล  จุลจาจันทร� โทรศัพท1  :  083-6950023 
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ร�อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ทีน่ํามาใช�ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนและการวิจัย 

= 
10 

× 100 14 
    

 = 71.43  % 
   

คิดเป$นคะแนน = 
71.43 

× 5 30 
    

 = 11.91    คะแนน 
 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 
ร�อยละ 30 ร�อยละ 71.43 5 คะแนน บรรลุเปBาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
๕.๘ – ๑.๑ แผนปฏิบัติงานด�านการให�บริการทางวิชาการแก-สังคม ป การศึกษา ๒๕๕๕ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

– ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลยัราชภัฏ       
รําไพพรรณ ี

๕.๘ – ๑.๒ แผนเชื่อมโยงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ป การศึกษา 
๒๕๕๕ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)  คณะมนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช�ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ในป 
การศึกษา ๒๕๕๕ เพิ่มมากข้ึน เม่ือเทียบกับป การศึกษา ๒๕๕๔ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 การส-งเสริมและสนับสนนุให�เกิดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัย
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ตัวบAงช้ีที่ ๕.๙ :   ผลการเรียนรู=และเสริมสร=างความเข=มแข็งของชุมชนหรือองค1กรภายนอก  
     (สมศ. ๙) 
ชนิดของตัวบAงช้ี   :  ผลผลิต 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส-วนร-วมของชุมชนหรือองค�กร 
2. บรรลุเปBาหมายตามแผนประจาํป ไม-ต่าํกว-าร�อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค�กรมีผู�นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู�และดาํเนนิกิจกรรมอย-างต-อเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค�กรสร�างกลไกที่มกีารพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ�ของคนในชุมชนและเอกลักษณ�ของ

ท�องถ่ินอย-างต-อเนื่องหรือยั่งยืน 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน�สร�างคุณค-าต-อสังคม หรือชุมชน/องค�กรมีความเข�มแข็ง 

 

 เกณฑ1การประเมิน     
 

 
 
 

 
 

ผลการดําเนินการ 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 มีการดําเนินงานตาม             

วงจรคุณภาพ (PDCA)  
โดยการมีส-วนร-วมของ
ชุมชนหรือองค�กร 

คณะมนุษยศาสตร� และสั งคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได�มีการ
จัดบริการวิชาการ เพ่ือสร�างการเรียนรู�
และเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
อย-างต-อเนื่อง โดยให�ความสํ า คัญกับ
กระบวนการมีส-วนร-วมของชุมชน และ
ดํา เนิ นงานตามวงจร คุณภาพ PDCA 
กล-าวคือ  
    Plan (P) 
    ในกระบวนการวางแผน (P) ท้ังในส-วน
ของการจัดทําแผนงานบริการวิชาการ
ป ร ะ จํ า ป  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ
สังคมศาสตร� ได�ให�บุคลากรในนามตัวแทน
ของแต- ละสาขาวิ ช า เข� า ร- วมประชุ ม
วางแผน กําหนดประเด็นโครงการบริการ

๕.๙-๑.๑ แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป  ๒๕๕๔ (ยุทธศาสตร�
ท่ี ๖ ส-งเสริมและสืบสาน
โครงการพระราชดําริเพ่ือการ
พัฒนาท�องถ่ิน) โครงการ
เสริมสร�างศักยภาพนักพัฒนา
ชุมชนท�องถ่ิน จังหวัดจันทบุรี 
๕.๙-๑.๒ คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ท่ี ๐๙๘/๒๕๕๔ 
เรื่องแต-งต้ังคณะกรรมการ
บริการวิชาการแกAสังคม 
๕.๙-๑.๓ คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ท่ี ๐๖๓/๒๕๕๔ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได� 

1 ข�อ 
ปฏิบัติได� 

2 ข�อ 
ปฏิบัติได� 

3 ข�อ 
ปฏิบัติได� 

4 ข�อ 
ปฏิบัติได� 

5 ข�อ 

ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี  :   อ.ชัชวาลย�  มากสนิธ� โทรศัพท1  :  081-5598626 
   

ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี  :   อ.ชัชวาลย�  มากสนิธ� โทรศัพท1  :  081-5598626 
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วิชาการ และจัดสรรประมาณ ทรัพยากร
สําหรับการดําเนินโครงการร-วมกัน โดยยึด
แนวปฏิบัติงานตามเกณฑ�ประกันคุณภาพ
ของ สกอ. และ สมศ. และ มีการจัดทํา
แผนโครงการบริการวิชาการอย-างชัดเจน 
ซ่ึงในส-วนของโครงการบริการวิชาการท่ี
นํามารับการประเมิน สมศ.๙ นั้น อยู-ใน
แผนปฏิ บั ติราชการประจํ าป  ๒๕๕๔  
ยุทธศาสตร� ท่ี  ๖ ส-ง เสริมและสืบสาน
โครงการพระราชดําริ เ พ่ือการพัฒนา
ท�องถ่ิน จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการ
เสริมสร� า ง ศักยภาพนัก พัฒนาชุมชน
ท�องถ่ิน จังหวัดจันทบุรี (๕.๙-๑.๑) โดยมี
การแต-งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการ
ระดับคณะ ฯ ข้ึนมาทําหน�าท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง (๕.๙-๑.๒) ท้ังนี้ในส-วนของการมี
ส-วนร-วมของชุมชน คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ได� ดํ า เนินการอย-าง เป$น
รูปธรรมชัดเจนในสองลักษณะคือ การเชิญ
ตัวแทนจากชุมชน หรือ บุคคลจากองค�กร
ภายนอกเข�ามาเป$นส-วนหนึ่งของกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (๕.๙-๑.๓) และ
การจะดําเนินโครงการใด สาขาวิชาท่ี
รับผิดชอบโดยตรงต-อการจัดกิจกรรม จะมี
การสํารวจความต�องการจากตัวแทนใน
พ้ืนท่ีชุมชน นําผลการสํารวจมากําหนด
ประเด็น และรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ี
สอดคล�องกับความต�องการของชุมชน ซ่ึง
โครงการเสริมศักยภาพนักพัฒนาชุมชน
ท�องถ่ินจันทบุรี นั้น ได�มีการทําการสํารวจ
ความต�องการไปยังผู�นําชุมชนในพ้ืนท่ี
อําเภอเมือง อําเภอขลุง อําเภอท-าใหม- 
จั งหวัดจันทบุรี  ท้ั งนี้ ได�แบบสอบถาม
กลับมาทําการประเมินวิเคราะห�ท้ังสิ้น ๘๐ 
ชุด และได�ทําการสรุปผลการวิเคราะห�
ข�อมูลเชิงสถิติ ในด�านการสํารวจความ
ต�องการ ผลปรากฏว- าประเ ด็นความ
ต�องการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนน

แต-งต้ังคณะกรรมการท่ี
ปรึกษางานประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ฯ (แสดงให�
เห็นว-ามีการเชิญตัวแทนจาก
องค�กรภายนอก) 
๕.๙-๑.๔ ผลการสํารวจความ
ต�องการของชุมชน โครงการ
บริการวิชาการสาวิชาการ
พัฒนาชุมชน คณะ
มนุษยศาสตร1และ
สังคมศาสตร1 ป7พ.ศ.๒๕๕๔ 
๕.๙-๑.๕ หนังสือราชการ ศธ.
๐๕๕๔.๐๕/๒๕๕ เรื่องขอ
ความร-วมมือในการดําเนิน
โครงการ เรียนพัฒนาชุมชน
จังหวัดจันทบุรี 
๕.๙-๑.๖ คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ท่ี๐๘๑/๒๕๕๔ 
เรื่องแต-งต้ังกรรมการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการท่ี
บูรณาการกับงานวิจัย 
โครงการเสริมสร�างศักยภาพ
นักพัฒนาชุมชนท�องถ่ิน
จันทบุรี 
๕.๙-๑.๗ เล-มสรุปโครงการ
บริการวิชาการ เสริมสร�าง
ศักยภาพนักพัฒนาชุมชน
ท�องถ่ินจังหวัดจันทบุรี 
๕.๙-๑.๘ แบบรายงานผล 
และประเมินโครงการ คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� (ตามแบบฟอร�ม
ของคณะท่ีรายงานต-อคณบดี) 
๕.๙-๑.๙ สรุปการประเมินผล
โครงการบริการวิชาการ 
เสริมสร�างศักยภาพนักพัฒนา
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มากท่ีสุด (๕.๙-๑.๔)  ในขณะเดียวกันได�มี
การประสานความร-วมมือกับหน-วยงานท่ี
รับผิดชอบงานด�านชุมชนโดยตรงจาก
หน-วยงานภายนอก ได�แก-  สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี เป$นผู�ร-วม
ส-งเสริมสนับสนุนข�อมูลด�านชุมชน และ
ประสานงานติดต-อชุมชนท่ีมีความสนใจต-อ
ประเด็นการจัดโครงการบริการวิชาการ 
เข�าร-วมกิจกรรม (๕.๙-๑.๕)  
      Do (D) 
      สํ าหรับการกระบวนการ ดํา เนิน
โครงการ (D) คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ได�ดําเนินโครงการบริการ
วิชาการเสริมศักยภาพนักพัฒนาชุมชน
ท�องถ่ินจันทบุรี เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ห�องประชุมสํานักศิลป
วัฒนรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ รํ า ไพพรร ณี  อี ก ท้ั ง มี ก า รนํ า
ผู�เข�าร-วมโครงการ ศึกษาดูงาน เรียนรู�เรื่อง
เศรษฐกิจพอพียง ท่ีศูนย�กสิกรรมธรรมชาติ
สองสลึง จังหวัดระยอง โดยมีชาวบ�านท้ังท่ี
เป$นผู�นําชุมชน และตัวแทนของชุมชนท่ี
สนใจเข�าร-วมประมาณ ๒๗ คน ซ่ึง
โครงการ ดั งกล- า ว เป$ น โครงการ เ พ่ือ
เสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป  ๒๕๕๔ โดยมี
การจัดทําคําสั่งแต-งต้ังผู�รับผิดชอบการ
ดําเนินโครงการของแต-ละโครงการ (๕.๙-
๑.๖) และดําเนินโครงการตามข้ันตอน 
วิ ธี ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น  ใ ห� บ ร ร ลุ ต า ม
วัตถุประสงค�ของโครงการ โดยเม่ือดําเนิน
โครงการเสร็จสิ้น ได�จัดทํารูปเล-มรายงาน
ผลการดําเนินโครงการอย-างเรียบร�อย
(๕ .๙-๑.๗ ) และสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแบบฟอร�มของคณะ ท่ีใช�
สําหรับติดตามผลการดําเนินโครงการตาม
แผน รายงานต-อผู�บริหาร (๕.๙-๑.๘) 
      Check (C) 

ชุมชนท�องถ่ินจังหวัดจันทบุรี 
๕.๙-๑.๑๐ เล-มรายงานผล 
การติดตามประเมินผลการ
บริการวิชาการ “การเรียนรู�
และเสริมสร�างความเข�มแข็ง
ของชุมชนหรือองค�กร
ภายนอก”(การลงพ้ืนท่ี
ติดตามผลโครงการบริการ
วิชาการเสริมสร�างศักยภาพ
นักพัฒนาชุมชนท�องถ่ิน
จังหวัดจันทบุรี ท่ี ต.ตะปอน 
อ.ขลุง จ.จันทบุรี) 
๕.๙-๑.๑๑ ข�อเสนอแนะของ
ชาวบ�านจากการประเมินผล
การดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ ในป  ๒๕๕๓ 
(โครงการเสริมพลัง สร=าง
เครือขAายการเรียนรู=
เศรษฐกิจพอเพียง) 
๕.๙-๑.๑๒ หนังสือราชการ 
ศธ.๐๕๕๔.๐๕/๒๕๕๕ เรื่อง
ขอความร-วมมือในการดําเนิน
โครงการ เรียนพัฒนาชุมชน
จังหวัดจันทบุรี 
๕.๙-๑.๑๓ รายชื่อชาวบ�านท่ี
เข�าร-วมโครงการบริการ
วิชาการ เสริมสร�างศักยภาพ
นักพัฒนาชุมชนท�องถ่ิน
จังหวัดจันทบุรี ใน
ป งบประมาณ ๒๕๕๔ 
(หลักฐานท่ีสAงมาทางโทรสาร 
จากสํานักงานพัฒนาชุมชน 
จังหวัดจันทบุรี) 
๕.๙-๑.๑๔ หนังสือราชการ ท่ี 
ศธ.๐๕๕๔.๐๕/๒๖๐ เรื่องขอ
เชิญเป$นวิทยากรบรรยาย 
และวิทยากรประจําฐานการ
เรียนรู� และแบบตอบรับเป$น
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      ในส-วนของกระบวนการ ติดตาม
ประเมินผล (C)  คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ได�มีการดําเนินงานในสอง
ลักษณะ คือ การติดตามประเ มินผล
ความสําเร็จของโครงการ ตามเปBาหมายท่ี
กําหนดไว� ในโครงการ โดยจัดทําเป$น
แบบสอบถาม และสรุปผลการประเมิน
โคร งการ ซ่ึ งปร ากฏว- า มี ผู� ต อบแบบ 
สอบถามท้ังสิ้น ๒๔ คน มีคะแนนความพึง
พอใจ เท-ากับ ๔.๑๘ จากคะแนนเต็ม ๕ 
คะแนน หรือคิดเป$นร�อยละ ๘๓.๖๐  
ความรู�ความเข�าใจ คิดเป$นร�อยละ ๘๙.๕๐ 
และการนําไปใช�ประโยชน� ๗๙.๑๖  ซ่ึงถือ
ว-าบรรลุตามค-าเปBาหมายท่ีกําหนดไว�ใน
โครงการ (๕.๙-๑.๙)  ส-วนการติดตาม
ประเมินผลอีกลักษณะหนึ่ง คือ การลง
พ้ืนท่ีไปยังชุมชน เพ่ือเยี่ยมเยียน พูดคุยกับ
ชาวบ�านท่ีเข�าร-วมโครงการบริการวิชาการ
ว- า ได�นํ าความรู� ไปประยุกต� ใช� ให� เ กิด
ประโยชน�อย-างไร ซ่ึงท่ีผ-านมาคณะ ได�ลง
พ้ืน ท่ีชุมชนท่ี  ต .ตะปอนน�อย อ.ขลุ ง       
จ.จันทบุรี ของทองใส สมศรี ซ่ึงเข�าร-วม
โครงการบริการวิชาการ “เสริมศักยภาพ
นักพัฒนาชุมชนท�องถ่ิน จังหวัดจันทบุรี” 
ประจําป งบประมาณ ๒๕๕๔ โดยจัด
โครงการ เม่ือวันท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๔ ซ่ึงจากการลงพ้ืนท่ีได�มีการพูดคุย 
และศึกษากิจกรรมต-างๆ ท่ีชาวบ�านได�
นํามาปรับใช�  จนเกิดประโยชน�ได�จริง 
พร� อม กับ เ ก็บข� อ มู ล เชิ งปFญหา  และ
ข�อเสนอแนะสําหรับนํามาปรับปรุงในการ
ดําเนินโครงการในครั้งต-อไป ท้ังนี้จัดทํา
เป$น เล-มรายงาน การติดตามประเมินผล
การบริการวิชาการ“การ เรียนรู� และ
เสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนหรือ
องค�กรภายนอก”(๕.๙-๑.๑๐)  
        Action (A) 
        ในส- วนของกระบวนการแก� ไข

วิทยากรของผู�ใหญ-สมศักด์ิ 
เครือวัลย� และคณะ 
๕.๙-๑.๑๕ โครงการบริการ
วิชาการ ประจําป งบประมาณ 
๒๕๕๕ (แสดงในส-วนของ
หลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงาน เพ่ือระบุให�เห็นว-า
มีการนําข�อเสนอแนะ และ
แนวทางการพัฒนาจากการ
ดําเนินโครงการในป  ๒๕๕๔ 
มาพัฒนา ปรับปรุง (A) 
อย-างไรบ�าง สําหรับโครงการ
ในป  ๒๕๕๕) 
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ปรับปรุง (A) คณะฯ ได�ให�ความสําคัญกับ
ข�อเสนอแนะ และการปรับปรุงท่ีชาวบ�าน
ได�เสนอไว� มาแก�ไขสําหรับการดําเนิน
โครงการในครั้งต-อมา โดยนําข�อเสนอแนะ 
และแนวทางการปรับปรุงจากการดําเนิน
โครงการเสริมพลังสร�างเครือข-ายการ
เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง ในป งบประมาณ 
๒๕๕๓  ซ่ึงชาวบ�านได�ให�ข�อเสนอแนะว-า    
การจัดกิจกรรม ผู�เข�าร-วมโครงการควรมี
ความหลากหลายจากชุมชนต-างๆ ใน
จั งหวั ดจันทบุรี  มาก ข้ึน  และควรให�
ความสําคัญกับพ้ืนท่ีศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี
ใกล�เคียงก-อน เพ่ือสะดวกต-อการเดินทาง 
และจะได�เป$นการสร�างการเรียนรู�ระหว-าง
ชุ ม ช น ใ น จั ง ห วั ด ใ ก ล� เ คี ย ง กั น ก- อ น          
(๕ .๙ -๑ .๑๑ )  จากนั้ น ในการ ดํ า เนิ น
โครงการเพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชน คณะฯจึงได�มีการปรับปรุง โดยมี
การประสานงานกับสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดจันทบุรี  เข�ามาร-วมเป$น
หน-วยงานสนับสนุน (๕.๙-๑.๑๒) ในการท่ี
จะได�ประสานกับชุมชนผ-านผู�นําจากชุมชน
ในหลายพ้ืนท่ี ให�เข�ามาร-วมโครงการได� ซ่ึง
ก็ประสบความสําเร็จเป$นอย-างดี โดยมีการ
ขยายพ้ืนท่ีผู�นําชุมชนท่ีเข�าร-วมโครงการ
จากอําเภอเมือง ก็มี อําเภอขลุง อําเภอท-า
ใหม- อําเภอแหลมสิงห�มาเข�าร-วมเพ่ิมข้ึน 
(๕.๙-๑.๑๓) ส-วนการปรับปรุงในด�านพ้ืนท่ี
เรียนรู� ก็ได�เปลี่ยนมาจัดกิจกรรมเรียนรู�ท่ี
ศูนย�กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง จ.ระยอง 
โดย มีผู� ใ หญ- สม ศัก ด์ิ  เครื อวั ลย�  เป$ น
วิทยากร พร�อมคณะ (๕.๙-๑.๑๔) และใน
การ ดํา เนิน โครงการบริการวิ ชาการ 
ประจําป  ๒๕๕๕ ได�มีการนําข�อเสนอแนะ
ในป  ๒๕๕๔ ท่ีดําเนินโครงการเสริมสร�าง
ศักยภาพนักพัฒนาชุมชนท�องถ่ิน จันทบุรี 
ซ่ึงมีข�อเสนอแนะว-าควรเพ่ิมเวลาในการจัด
กิจกรรมให�มากข้ึน ให�มีการลงไปดําเนิน
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โครงการในชุมชน  โดยนํามาปรับปรุง
โครงการบริการวิชาการท่ีจะดําเนินใน
ป งบประมาณ ๒๕๕๕  คือ ข้ันตอนการ
วางแผนและการสํารวจความต�องการ จาก
เดิมใช�แบบสอบถาม ก็เปลี่ยนวิธีการเป$น
ลงไปทําเวทีย-อยพูดคุยกับผู�นําชุมชน และ
ตัวแทนชาวบ�าน  การสร�างการเรียนรู�กับ
ชุมชนท่ีประสบความสําเร็จการพัฒนาใน
ระดับประเทศ เพ่ือให�ได�ประสบการณ�ท่ี
เพ่ิมข้ึน และการเพ่ิมเวลาการเรียนรู�โดย
จัดให�มีการพักค�างแรมในชุมชนท่ีไปศึกษา
ดูงาน เพ่ือให�ผู�เข�าร-วมอบรมมีเวลาในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ได�อย-างเต็มท่ี และ ท้ังนี้
ได�แสดงไว�ในส-วนของหลักการและเหตุผล 
และวิ ธีการ ดํา เนินงานของโครงการ
ประจําป งบประมาณ ๒๕๕๕  (๕.๙-
๑.๑๕)  
        จะเห็นได�ว-าคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ได�มีการดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการท่ีมุ-งเน�นการสร�างการเรียนรู�และ
เสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน โดยมี
แผนการดําเนินงาน และกระบวนการ
ทํางานท่ีเน�นการมีส-วนร-วม พร�อมท้ัง
ติดตามการดําเนินโครงการ เพ่ือวัดผล
ความสําเร็จเชิงคุณภาพอย-างแท�จริง 

� 2 บรรลุเปBาหมายตามแผน
ประจําป  ไม-ต่าํกว-าร�อยละ 
80 

จากการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
“เสริมสร�างศักยภาพนักพัฒนาชุมชน
ท�องถ่ิน จังหวัดจันทบุรี”ซ่ึงตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป  ๒๕๕๔ ในยุทธศาสตร�ท่ี 
๖ กําหนดไว� ๑ โครงการ ในโครงการ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการไว�
ท้ั งสิ้ น  ๔  ด� าน คือ  จํ านวนผู� เ ข� า ร- ว ม
โครงการ ร�อยละ ๘๐ ของเปBาหมายท่ี
กําหนดไว� (๓๐ คน) ความพึงพอใจ ร�อย
ละ ๘๐  ความรู�ความเข�าใจร�อยละ ๗๕ 
และการนําไปใช�ประโยชน� ร�อยละ ๖๕ ซ่ึง
ผลการประเมินผลโครงการพบว-า ท้ัง ๔ 

๕.๙-๒.๑ เล-มรายงานผล การ
ติดตามประเมินผลการบริการ
วิชาการ “การเรียนรู�และ
เสริมสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชนหรือองค�กรภายนอก”
(การลงพ้ืนท่ีติดตามผล
โครงการบริการวิชาการ
เสริมสร�างศักยภาพนักพัฒนา
ชุมชนท�องถ่ินจังหวัดจันทบุรี 
ท่ี ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.
จันทบุรี) 
๕.๙-๒.๒ ผลการปฏิบัติ
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ด�าน บรรลุเปBาหมายท้ังหมดตามท่ีกําหนด
ไว�ในแผน จึงถือได�ว-าการดําเนินโครงการ
บรรลุตามแผนร�อยละ ๑๐๐ เช-น กัน  
(๕.๙-๒.๑) และได�มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานไว�ในผลการปฏิบัติราชการ 
(Action Conclusion) รอบ ๑๒ เดือน 
ป งบประมาณ ๒๕๕๔ (๕.๙-๒.๒) และ
รายงานผลการดําเนินงานต-อผู�บริหาร
ระดับคณะ ตามแบบรายงานผลการ
ดําเนินโครงการของคณะ (๕.๙-๒.๓) 

ราชการ (Action 
Conclusion) รอบ ๑๒ เดือน 
ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
(ในสAวนของยุทธศาสตร�ท่ี ๖ 
ส-งเสริมและสืบสานโครงการ
พระราชดําริเพ่ือการพัฒนา
ท�องถ่ิน) โครงการเสริมสร�าง
ศักยภาพนักพัฒนาชุมชน
ท�องถ่ิน จังหวัดจันทบุรี 
๕.๙-๒.๓ แบบรายงานผล 
และประเมินโครงการ คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� (ตามแบบฟอร�ม
ของคณะท่ีรายงานต-อคณบดี) 

� 3 ชุมชนหรือองค�กรมีผู�นํา
หรือสมาชิกที่มีการเรียนรู�
และดําเนนิกิจกรรม          
อย-างต-อเนื่อง 

ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ได�ดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ 
เรื่องเสริมสร�างศักยภาพนักพัฒนาชุมชน
ท�องถ่ิน จังหวัดจันทบุรี  เ ม่ือวันท่ี ๓๐ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงได�นําชาวบ�านลง
ไปสร�างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ใน
เรื่องการทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม- 
และเศรษฐกิจพอเพียง กับผู�ใหญ-สมศักด์ิ 
เครือวัลย� ท่ี อ.แกลง จ.ระยอง ดังท่ีได�
สรุปผลการดําเนินงานแล�วนั้น (๕.๙-๓.๑)  
ผลปรากฏว-า มีชาวบ�านหนึ่งราย คือ นาง
ทองใส สมศรี ได�นําความรู�และแนวคิดจาก
การได�เรียนรู�ไปประยุกต�ใช� ต-อยอดอย-าง
เป$นรูปธรรม ซ่ึงจากการลงพ้ืนท่ีไปพูดคุย 
พบว-า ชาวบ�านได�นําแนวคิดหลายเรื่องมา
ปรับใช� ประกอบด�วย แนวคิดเรื่องการ
จัดการตนเองด�วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวคิดการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
ด�วยการปลูกพืชสวนครัวสมผสานกับพืช
สวน ใน พ้ืน ท่ี ว- า ง  เ รื่ อ ง กา ร เ ลี้ ย งห มู
เศรษฐกิจ แทนการเลี้ยงหมูหลุม การนํา
แก¥สข้ีหมูไว�ใช�เองในครัวเรือน และการทํา
น้ําหมักชีวภาพสําหรับใช�ในครัวเรือน และ
การทําการเกษตร สิ่งท่ีกล-าวมาล�วนเป$น

๕.๙-๓.๑ เล-มสรุปโครงการ
บริการวิชาการ เสริมสร�าง
ศักยภาพนักพัฒนาชุมชน
ท�องถ่ินจังหวัดจันทบุรี 
๕.๙-๓.๒ เล-มรายงานผล การ
ติดตามประเมินผลการบริการ
วิชาการ “การเรียนรู�และ
เสริมสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชนหรือองค�กรภายนอก”
(การลงพ้ืนท่ีติดตามผล
โครงการบริการวิชาการ
เสริมสร�างศักยภาพนักพัฒนา
ชุมชนท�องถ่ินจังหวัดจันทบุรี 
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การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการนํา
ความรู�มาประยุกต�ใช� และดําเนินการต-อ
ยอด จากสิ่งท่ีได�ดําเนินการอยู-บ�างแล�ว แต-
มีสิ่งหนึ่งท่ีชาวบ�านสะท�อนให�ฟFง กล-าวคือ 
การเข�าร-วมอบรมโครงการต-างๆ แม�จะได�
แนวคิดหรือความรู�มามากเพียงใด แต-เม่ือ
จะต�องนํามาใช�จริง จะต�องมีการปรับใช� 
หรือประยุกต�ให�เหมาะสม ไม-อาจนําสิ่งท่ี
ได�เรียนรู�มาปฏิบัติตามได�ท้ังหมด เพราะ
พ้ืนท่ีชุมชนแต-ละแห-งมีความแตกต-างกัน        
ซ่ึงชาวบ�านจะต�องเรียนรู� ท่ีจะปรับใช�ให�
เหมาะสมกับตนเองด�วย ท้ังนี้สามารถ
สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�โดยตรงกับนาง
ทองใส สมศรี ท่ีหมายเลขโทรศัพท� ๐๘๓-
๘๓๗๑๓๗๐  (๕.๙-๓.๒) 

� 4 ชุมชนหรือองค�กรสร�าง
กลไกที่มีการพัฒนาตนเอง 
โดยคงอัตลักษณ�ของคนใน
ชุมชนและเอกลักษณ�ของ
ท�องถ่ินอย-างต-อเนื่องหรือ
ยั่งยืน 

จากการลงพ้ืนท่ี ติดตามการนําความรู�และ
ประสบการณ�เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม- และ
เศรษฐกิจพอเพียง จากการเข�าร-วมใน
โครงการบริการวิชาการ “เสริมสร�าง
ศักยภาพนักพัฒนาชุมชนท�องถ่ิน จังหวัด
จันทบุรี” ของนางทองใส สมศรี หนึ่งในผู�
ท่ีเข�าร-วมอบรม และมีการนําความรู�ไป
ปรับใช�และต-อยอดจากสิ่งท่ีได�ดําเนินการ
อยู-แล�วให�ดียิ่งข้ึน พบว-า นางทองใส สมศรี 
สามารถพัฒนาตนเองได�อย-างต-อเนื่อง 
และยั่งยืน อยู-บนความเป$นเอกลักษณ� 
และอัตลักษณ�ของตนเอง และของชุมชน 
คือการทําการเกษตรแบบอินทรีย� และ
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส-งผล
ให�นางทองใส สมศรี ประสบความสําเร็จ
อย-างยิ่ง ในฐานะเกษตรกรท่ีได�รับการ
ยอมรับจากชุมชน และสังคม จะเห็นได�
จากบทบาทการเป$นวิทยากรไปบรรยายให�
ความรู� และแลกเปลี่ยนประสบการณ�กับ
ผู� อ่ื น เรื่ อ งการ ทําการ เกษตร อินทรี ย�  
ประธานกลุ-มเกษตรอินทรีย� ตําบลตะปอน 
คณะ กรรมการหมู-บ�าน และสถานศึกษา
ในพ้ืนท่ีตําบลตะปอน โดยเฉพาะบ�านของ

๕.๙-๔.๑ ภาพปBาย”เท่ียวสวน
เกษตรอินทรีย� นางทองใส 
สมศรี” 
๕.๙-๔.๒ ภาพตัวอย-างการลา
นามบันทึก การมาเยี่ยมชม
ศูนย�เรียนรู�เกษตรอินทรีย�ของ
คณะบุคคลต-างๆ 
๕.๙-๔.๓ เอกสารประกอบการ
ประกวดเกษตรกรดีเด-น สาขา
ไร-นาสวนผสม นางทองใส 
สมศรี 
๕.๙-๔.๔ ภาพ
ประกาศนียบัตร ได�รับรางวัล
ท่ี ๑  เกษตรกรดีเด-น สาขาไร-
นาสวนผสม ของนางทองใส 
สมศรี ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕.๙-๔.๕ ภาพ
ประกาศนียบัตร ได�รับ
คัดเลือกเป$นครอบครัว
แข็งแรงตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๔ พรรษา ประจําป  
๒๕๕๕ ของ ครอบครัวนาง



 

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2555  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   131 
 

มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
นางทองใส สมศรี ปFจจุบันได�เป$นแหล-ง
เ รี ยนรู�  ศึ กษา ดู ง านด� านการ เกษตร
ผสมผสาน และเกษตรอินทรีย� และเป$น
แหล-งท-องเท่ียวเชิงเกษตร ของตําบลตะ
ปอน อ.ขลุง   จ.จันทบุรี (๕.๙-๔.๑) และ
มีคณะบุคคลเข�ามาศึกษาดูงาน เรียนรู�
อย-างต-อเนื่อง โดยนางสมศรีได�มีการจัดทํา
สมุดบันทึกผู�มาเยี่ยมชมเอาไว�ด�วย (๕.๙-
๔.๒) อีกท้ังในป  พ.ศ ๒๕๕๕  นางทองใส 
สมศรี ได�รับการคัดเลือกจากสํานักงาน
เกษตรอําเภอขลุง พิจารณาให�เข�าร-วมการ
ประกวดเกษตรกรดีเด-น สาขาไร-นาสวน
ผสม ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๕ (๕.๙-๔.๓) 
และผลปรากฏว- านางทองใส  สมศรี 
ประสบความสําเร็จอย-างมากในฐานะผู�ท่ี
ทํ าอาชี พการ เ กษตร  โดย ได� รั บกา ร
พิจารณารางวัลเกษตรกรดีเด-น  อันดับ ๑ 
สาขาไร-นาสวนผสมระดับจังหวัด  (๕.๙-
๔.๔) นอกจากนี้ นางทองใส สมศรี ยัง
ได�รับการคัดเลือกจากสมาคมผู�นําสตรี
พัฒนาชุมชนไทย ร-วมกับกรมการพัฒนา
ชุมชน คัดเลือกให�ครอบครัวของนางทอง
ใส สมศรี เป$นครอบครัวแข็งแรงตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 
๘๔ พรรษา ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๕ (๕.๙-
๔.๕)  
       ซ่ึงจากท่ีกล-าวมาสะท�อนให�เห็นว-า 
นางทองใส สมศรี สามารถนําความรู� ท่ี
ได�รับ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนา
งานด�านการเกษตรของตนเองได�เป$นอย-าง
ดี นํามาซ่ึงความเข�มแข็งยั่งยืน สามารถ
ถ-ายทอด สร�างการเรียนรู�ให�กับผู�อ่ืนได� 

ทองใส สมศรี 
 

� 5 มีผลกระทบที่เกิด
ประโยชน�สร�างคุณค-าต-อ
สังคม หรือชุมชน/องค�กรมี
ความเข�มแข็ง 

       จากการดําเนินงานบริการวิชาการ
โครงการ “เสริมสร�างศักยภาพนักพัฒนา
ชุมชนท�องถ่ิน จังหวัดจันทบุรี” และได�มี
การลงพ้ืนท่ีชุมชนตะปอน เพ่ือติดตาม
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับชาวบ�านในชุมชนท่ี
ได�เข�าร-วมโครงการ คือนางทองใส สมศรี  

๕.๙-๕.๑ ภาพปBาย”เท่ียวสวน
เกษตรอินทรีย� นางทองใส 
สมศรี” 
๕.๙-๕.๒ ภาพ
ประกาศนียบัตร ได�รับรางวัล
ท่ี ๑  เกษตรกรดีเด-น สาขาไร-
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
พบได�อย-างชัดเจนว-า เป$นผลกระทบเชิง
บวกท่ีเกิดประโยชน�และสร�างคุณค-าให�กับ
ชาวบ�าน คือ ชาวบ�านมีการนําความรู�เรื่อง
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน ท่ีได�จาก
การอบรมและศึกษาดูงาน มาปรับใช�ได�
อย- า ง เหมาะสม ต้ั งแต- ร ะ ดับตน เอง 
ครอบครัว และระดับชุมชน คือ 
        ระดับตนเองและครอบครัวท่ีได�นํา
แนวคิดการทําการเกษตรผสมผสาน มา
เปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีทําการเกษตรในครอง
ครั ว ของตน เอง  อา ทิ  ก า ร เ ลี้ ย งห มู
เศรษฐกิจ การทําแก¥สชีวภาพ (แก¥สข้ีหมู) 
ไว�ใช�เองในครัวเรือน เพ่ือประหยัดรายจ-าย 
การปลูกพืชผักในพ้ืนท่ีร-องสวน เพ่ือเป$น
การรักษาหน�าดิน และมีพืชผักสวนครัวไว�
รับประทานเองในครัวเรือนอีกท้ังแบ-งปFน
ให�กับเพ่ือนบ�าน   
       ระดับชุมชน จากกิจกรรมท่ีนางทอง
ใส ได�ดําเนินการในครอบครัวของตนเอง 
แต-ก็มีการแบ-งปFน และเสริมสร�างการ
เรียนรู�ให�กับผู�อ่ืนชุมชนด�วย ดังจะเห็นได�
จากบทบาทของนางสมศรี กับการทํางาน
ในชุมชนในฐานะผู�นํากลุ-มเกษตรอินทรีย� 
วิทยากรชาวบ�าน และการเป$นแหล-ง
เรียนรู�เกษตรอินทรีย�ของชุมชน  
       ด�วยเหตุท่ีนางทองใส สมศรี เป$น
เกษตรกรท่ีมีความสนใจเรื่องการเกษตร
อินทรีย� และได�มีความพยายามดําเนิน
กิจกรรมต-างๆในพ้ืนท่ีดินของตนเองมา
อย-างต-อเนื่อง เม่ือได�มีโอกาสไปเรียนรู� 
ฝ^กอบรมในสถานท่ีต-างๆ หรือ กับวิทยากร 
ปราชญ�ชาวบ�าน ท่ีประสบความสําเร็จก็
สามารถนําความรู� มาปรับใช�  พัฒนา
ปรับปรุง ให�มีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและ
วิถีชีวิตของตนเอง จนทําให�ความสําเร็จ
ของนางทองใส สมศรี เป$นท่ีรู�จักของคน
ในชุมชนเ พ่ิมมากข้ึน รวมท้ังคนจาก
ภายนอกชุ มชน ท่ี เข� ามา ศึกษา ดู งาน 

นาสวนผสม ของนางทองใส 
สมศรี ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕.๙-๕.๓ ภาพ
ประกาศนียบัตร ได�รับ
คัดเลือกเป$นครอบครัว
แข็งแรงตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๔ พรรษา ประจําป  
๒๕๕๕ ของครอบครัวนาง
ทองใส สมศรี 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
แลกเปลี่ยนความรู�กับนางทองใส สมศรี 
จนสามารถพัฒนาบ�านตนเอง เป$นสถานท่ี
ท-อง เ ท่ียว เชิ ง เกษตรอินทรี ย� ใน พ้ืน ท่ี       
ต.ตะปอน อ.ขลุง  จ.จันทบุรี รวมท้ังศูนย�
การเรียนรู�เรื่องการเกษตรแบบผสมผสาน
(๕.๙-๕.๑) จนได�รับการพิจารณารางวัล
เกษตรกรดี เด-น  สาขาไร-นาสวนผสม 
ประจําป  ๒๕๕๕ ระดับจังหวัด (๕.๙-๕.๒) 
และได�รับการคัดเลือกให�เป$นครอบครัว
แ ข็ งแรงตามแนวปรั ชญา เศรษฐ กิจ
พอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๕ (๕.๙-๕.๓)  ดังนั้น
จากสิ่ ง ท่ี ได�กล- าวมาข�างต�น  เป$นสิ่ ง ท่ี
สะท�อนให�เห็นว-า การจัดโครงการบริการ
วิชาการ โดยเฉพาะโครงการเสริมสร�าง
ศักยภาพนักพัฒนาชุมชนท�องถ่ิน จังหวัด
จันทบุรี ได�มีส-วนช-วยให�เกิดประโยชน� ท่ี
สร�างคุณค-าต-อชาวบ�านและชุมชนให�มี
ความเข�มแข็ง   
       ท้ังนี้สามารถสอบถามข�อมูลเพ่ิมเติม
ได� โ ดยตรง กับ นางทอง ใส  สมศรี  ท่ี
หมายเลขโทรศัพท� ๐๘๓-๘๓๗๑๓๗๐ 

 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

4 ข�อ 5 ข�อ 5 คะแนน บรรลุเปBาหมาย 
 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- มีความสัมพันธ�กับชุมชนท�องถ่ิน อันจะนาํไปสู-การสร�างความร-วมมือในการดําเนินงานร-วมกันได� 
- ในพื้นที่ภาคตะวันออก มีชุมชนที่มีศักยภาพ และเอ้ือต-อการสร�างการเรียนรู�ระหว-างกัน 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรมีขยายผลความสําเร็จโครงการ ในลักษณะเครือข-าย และโครงการต-อเนื่อง โดยความร-วมมือกับ

ชุมชนที่ประสบความสาํเร็จ และเป$นตัวอย-างที่ดี เข�ามาเป$นฐานการเรียนรู� และสร�างกระบวนการทํางานร-วมกันกับ
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มากข้ึน โดยมีระบบและกลไกการทํางานทีช่ัดเจน 
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องค1ประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบAงช้ีที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (สกอ. 6.1) 
ชนิดของตัวบAงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 
3. มีการเผยแพร-กิจกรรมหรือการบริการด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต-อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการกําหนดหรือสร�างมาตรฐานคุณภาพด�านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป$นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 
 

เกณฑ1การประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข�อ 

 
ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี :   อ.เชษฐณรัช  อรชุน โทรศัพท1  :  084-5277723 

  
ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี:   อ.ธนวัฒน�  กันภัย โทรศัพท1  :  089-6018453 

        
 

ผลการดําเนินการ 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 มีระบบและกลไก 

การทํานบุํารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม และดําเนนิการ
ตามระบบที่กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีระบบ
และกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(6.1-1.1) โดยมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน
ปฏิบัติได� (6.1-1.2) มีแผนการปฏิบัติงาน
( 6.1-1.3)  แ ผ น ก า ร ใ ช� จ- า ย ป ร ะ จํ า ป 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  2555 ( 6.1-1.4) ซ่ึ ง มี ก า ร
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยมีการ
แต-งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ (6.1-1.5) 
คณะกรรมการอนุรักษ�และทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม (6.1-1.6)   และคณะกรรมการ
พัฒนาสุนทรียภาพ (6.1-1.7) ในการดําเนิน 
งานพัฒนาคณะมนุษยศาสตร�และสังคม- 

6.1-1.ระบบและกลไกการทาํนุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
6.1-1.2 นโยบายของคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร�
6.1-1.3 แผนการปฏิบัติราชการ
ประจําป  (ACTION PLAN) 
2555                            
6.1-1.4 แผนการใช�จ-ายประจํา 
ป งบประมาณ 2555                
6.1-1.5 คําสั่งคณะมนษุย- 
ศาสตร�และสังคมศาสตร�ที่ 108/ 
2556 เร่ืองแต-งตั้งคณะ   



 

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2555  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   135 
 

มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศาสตร�ตามแนวปฏิบัติที่ดีด�านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2555 องค�ประกอบที่ 6 
(6.1-1.8) และมีแผนการบูรณาการงานด�าน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา คณะ
มนุ ษยศาสตร� แล ะสั ง คมศาสตร�  2555     
(6.1-1.9) 
 

กรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร�
6.1-1.6 คําสั่งคณะมนษุย- 
ศาสตร�และสังคมศาสตร�ที ่133/ 
2555 เร่ืองแต-งตั้งคณะ   
กรรมการอนุรักษ�และทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะมนษุย- 
ศาสตร�และสังคมศาสตร�       
6.1-1.7 คําสั่งคณะมนษุย- 
ศาสตร�และสังคมศาสตร�ที่ 046/ 
2555 เร่ืองแต-งตั้งคณะ   
กรรมการพัฒนาสนุทรียภาพ 
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�                     
6.1-1.8 แนวปฏิบัติที่ดีด�านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา   
6.1-1.9 แผนการบูรณาการงาน
ด�านศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคม- 
ศาสตร� 

� 2 มีการบูรณาการงาน 
ด�านทาํนบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัด             
การเรียนการสอนและ 
กิจกรรมนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการ  
บูรณาการงานด�านทํานุบํา รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา เพื่อส-งเสริมและสนับสนุน
ให�นักศึกษา และบุคลากรดําเนินโครงการ
และกิจกรรมตามพันธกิจด�านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอน เช-น รายวิชาภาพพิมพ�พื้นฐาน
ของสาขาวิชาศิลปกรรม (6.1-2.1) รายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของสาขาวิชา
ภาษาไทย(6.1-2.2) รายวิชาการ อ-านและ
บันทึกโน�ตเพลงไทยของสาขาวิชาดนตรี  
(6.1-2.3) และรายวิชาเครือข-ายการเรียนรู�ใน
งานพัฒนาชุมชนของสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน(6.1-2.4) นอกจากนี้ยังได�จัดโครงการ
บูรณาการด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับกิจกรรมนักศึกษา เช-น โครงการพัฒนา
คุณธรรมจ ริยธรรมของนั ก ศึ กษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (6.1-2.5) 

6.1-2.1 มคอ.3 รายวิชาภาพ
พิมพ�พื้นฐาน                      
6.1-2.2 มคอ.3 รายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     
6.1-2.3 มคอ.3 รายวิชาการ
อ-านและบันทึกโน¥ตเพลงไทย                          
6.1-2.4 มคอ.3 รายวิชา
เครือข-ายการเรียนรู�ในงาน
พัฒนาชุมชน                   
6.1-2.5 โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�                           
6.1-2.6 โครงการสบืสานประ 
เพณีวัฒนธรรมหล-อเทียน
เข�าพรรษา                        
6.1-2.7 โครงการทํานุบาํรุง
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-2.8 โครงการทัศนศึกษา
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมหล-อ
เทียนเข�าพรรษา (6.1-2.6) โครงการทํานุ
บํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม (6.1-2.7) 
โครงการทัศนศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม     
ณ พิพิธภัณฑ�ภาพ 3 มิติ(6.1-2.8) และยัง
สนับสนุน ให�นั ก ศึกษา เข� า ร- วม กิจกรรม
ทางด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่จัด
โดยมหาวิทยาลัย เช-น โครงการวันสมเด็จ
พระนางเจ�ารําไพพรรณี (6.1-2.9) 

สาขาวชิาศิลปกรรม ณ 
พิพิธภัณฑ�ภาพ 3 มิติ                         
6.1-2.9 โครงการวันสมเด็จพระ
นางเจ�ารําไพพรรณีครบรอบ 
108 ป  

� 3 มีการเผยแพร-กิจกรรม
หรือการบริการ 
ด�านทาํนบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต-อสาธารณชน 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีหอ
ศิลปกรรมรําไพพรรณี (6.1-3.1) เป$นเวทีใน
การจัดแสดงผลงานศิลปกรรมของอาจารย�
และนักศึกษาในหลักสูตรวิชาศิลปกรรมอย-าง
ต-อเนื่อง มีการจัดสรรงบประมาณด�านศิลปะ
และวัฒนธรรม (6.1-3.2) เพื่อดําเนินการจัด
นิทรรศการ เผยแพร-ผลงานศิลปกรรมของ
อาจารย�และนักศึกษาในหลักสูตรฯ ให�เป$นที่
ประจักษ�ต-อสาธารณชน มีการดําเนินการการ
จัดนิทรรศการโครงการพิ เศษออกแบบ
ประยุกต�ศิลปY “ครบโหล” ณ ห�างสรรพสินค�า
โรบินสัน จันทบุรี วันที่ 7-10 มีนาคม 2555 
(6.1-3.3) ทั้งนี้  ได�มีการจัดทําสูจิบัตร 
“นิทรรศการ โครงการพิ เศษออกแบบ
ประยุกต�ศิลปY “ครบโหล” เพื่อประกอบการ
แสดงผลงานด�วย (6.1-3.4) นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีได�มอบหมาย
ให�คณะมนุษศาสตร�และสังคมศาสตร�แต-งตั้ง
คณะ กรรมการโครงการจัดนิทรรศการในงาน
วันวันสมเด็จพระนางเจ�ารําไพพรรณีครบรอบ 
108 ป  (6.1-3.5), (6.1-3.6) ดําเนินการจัด
นิทรรศการฯ เพื่ อ เผยแพร-ผลงานและ
นวัตกรรมของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรม
มีโครงการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร�างศิลปะภาพพิมพ�เนื่องในงาน
วัน วั นสม เด็ จพระนา ง เจ� า รํ า ไพพรรณี 
ค ร บ ร อ บ  108 ป  ป ร ะ จํ า จํ า ป  2555       
( 6.1-3.7) , ( 6.1-3.8)  น อ ก จ า ก นี้ ค ณ ะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ยังมีอาจารย�
ในสาขาวิชาศิลปกรรมร-วมแสดงผลงาน
ศิลปกรรมเพื่ อ เทิดพระเกียรติ  เนื่ องใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู-หัวทรง

6.1-3.1 ภาพถ-ายการจัดและ
การเข�าชมผลงานศิลปกรรมใน
ห�องนิทรรศการ หอศิลปกรรม
รําไพพรรณี                     
6.1-3.2 งบประมาณด�านศิลปะ
และวัฒนธรรม ได�แก- โครงการ
เผยแพร-ผลงานภาพจติรกรรม
และประติมากรรม                
6.1-3.3 โครงการนิทรรศการ
งานศิลปะภาคนิพนธ� (โครงการ
พิเศษออกแบบประยุกต�ศิลปY 
“ครบโหล”)                    
6.1-3.4 สูจิบตัร “นิทรรศการ
โครงการพิเศษออกแบบ
ประยุกต�ศิลปY “ครบโหล”    
6.1-3.5 คําสั่งมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏรําไพพรรณีที ่140/ 
2555 เร่ืองแต-งตั้งคณะ 
กรรมการจัดงานวันสมเด็จพระ
นางเจ�ารําไพพรรณีครบรอบ                   
108ป                             
6.1-3.6 ภาพกิจกรรมของ
สาขาวชิาศิลปกรรมในงานวัน
สมเด็จพระนางเจ�ารําไพพรรณีค
รบรอบ108ป                             
6.1-3.7 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร�างศิลปะภาพพิมพ� 
เนื่องในงานวันวนัสมเด็จพระ
นางเจ�ารําไพพรรณี ครบรอบ 
108 ป  ประจาํจาํป  2555    
6.1-3.8 ภาพโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร�างศิลปะภาพพิมพ�
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
เจ ริญพระชนมายุ  84 พรรษา  ณ  ห� า ง 
สรรพสินค�าบิ๊กซี จันทบุรี (6.1-3.9) โดยมีการ
จัดทําสูจิบัตรประกอบการแสดงและเผยแพร-
ผลงาน(6.1-3.10) 

6.1-3.9 ภาพถ-ายผลงานและ
การแสดงผลงานศิลปกรรมเพื่อ
เทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู-หัว
ทรงเจริญพระชนมายุ 84 
พรรษา                              
6.1-3.10 สูจิบัตรนิทรรศการ
เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู-หัวทรงเจริญพระชนมายุ 
84 พรรษา 

� 4 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของ               
การบูรณาการงาน              
ด�านทาํนบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัด             
การเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการ 
ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานด�านศิลปะ และวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ตาม
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ตรงตามวัตถุประสงค�ใน
แผนการบูรณาการงานด�านศิลปะ และ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา โดยมีการดําเนินงานบรรลุ
เปBาหมายทุกตัวชี้วัด (6.1-4.1) 

6.1-4.1 รายงานผลสาํเร็จของ
การบูรณาการงานด�านทาํนุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

� 5 มีการนําผลการประเมิน 
ไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานด�านทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
กับการจัดการเรียน 
การสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
นําไปสู-การปฏิบัติและปรับปรุงอย-างต-อเนื่อง
และพัฒนาอย-างเป$นรูปธรรมจากข�อเสนอ 
แนะในการจัดกิจกรรม/โครงการ และแนว 
ทางแก�ไขเพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานใน
คร้ังต-อไป ได�แก- รายงานผลการดําเนินงาน
เพื่อนําไปปรับปรุงในป ต-อไปการนําผลการ
ดําเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
และพัฒนาบุคลิกภาพความเป$นนักพัฒนา
ชุมชน “รับขวัญน�องเทียนส-องใจ ผูกสายใย
พั ฒ น า ชุ ม ช น ” ป  2554 ( 6.1-5.1)  ม า
ปรับปรุงกิจกรรมในโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพความเป$น
นักพัฒนาชุมชน “รับขวัญน�องเทียนส-องใจ 
ผูกสายใยพัฒนาชุมชน” ป  2555 (6.1-5.2) 
และรายงานผลการดําเนินงานเพื่อนําไป
ปรับปรุงในป ต-อไป ในส-วนของการดําเนิน 
การปรับปรุงการนําการทํานุบํารุงศิลปะและ

6.1-5.1 รายงานผลการโครง 
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และพัฒนาบุคลิกภาพความเป$น
นักพัฒนาชุมชน “รับขวัญน�อง
เทียนส-องใจ ผูกสายใยพัฒนา
ชุมชน” ป  2554                                
6.1-5.2 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมและพัฒนา
บุคลิกภาพความเป$นนักพัฒนา
ชุมชน “รับขวัญน�องเทียนส-อง
ใจ ผูกสายใยพัฒนาชุมชน” ป  
2555                                
6.1-5.3 มคอ.5 รายวิชาภาพ
พิมพ�พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ป 
การศึกษา 2554                           
6.1-5.4 มคอ.3 รายวิชาภาพ
พิมพ�พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ป 
การศึกษา 2555 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2555  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   138 
 

มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
วัฒนธรรมไปบูรณาการร-วมกับการเรียนการ
สอนนั้น เช-น ในรายวิชาภาพพิมพ�พื้นฐานมี
การนําผลที่ได�จากรายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5) ภาคเรียนที่ 1 ป 
การศึกษา 2554 (6.1-5.3) (ในส-วนของ
ข�อ เสนอแผนการป รับป รุ งสํ าห รับภาค
การศึกษา/ป การ ศึกษาต-อไป )  มาป รับ
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)รายวิชาภาพพิมพ�พื้นฐาน 
ภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2555 (6.1-5.4) 

� 6 มีการกําหนดหรือ               
สร�างมาตรฐานคุณภาพ
ด�านศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเป$นทีย่อมรับ
ในระดับชาต ิ

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ใช�เกณฑ�
มาตรฐานงานสร�างสรรค�ของคณะกรรมการ
ร-างเกณฑ�มาตรฐานงานสร�างสรรค�ซ่ึงจัดโดย
สภาคณบดีทาง ศิลปะแห-งประ เทศไทย   
(6.1-6.1) และนักศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรม 
ศาสตรบัณฑิตมีผลงานเป$นที่ ยอมรับใน
ระดับชาติ ได�แก- นางสาวเบญจมาภรณ� พร
เจีย ได�รับรางวัลที่ 1 การสร�างสรรค�งาน
จิตรกรรม ในระดับอุดมศึกษา จากโครงการ
ศิลปGนสัญจรค-ายวัฒนธรรมเยาวชน: “รักษ�
แผ-นดินสานงานศิลปYถ่ินทะเลงาม” ณ หอ
ศิ ลป ะแ ละ วัฒ น ธ ร รม ภา ค ตะ วั น ออ ก 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (6.1-6.2), 
(6.1-6.3) 

6.1-6.1 เกณฑ�มาตรฐานงาน
สร�างสรรค�ของคณะกรรมการ
ร-างเกณฑ�มาตรฐานงาน
สร�างสรรค�ซึ่งจัดโดยสภาคณบดี
ทางศิลปะแห-งประเทศไทย  
6.1-6.2 โครงการศิลปGนสัญจร
ค-ายวัฒนธรรมเยาวชน: “รักษ�
แผ-นดินสานงานศิลปYถ่ินทะเล
งาม” ณ หอศิลปะและ
วัฒนธรรมภาคตะวันออก 
มหาวิทยาลยับูรพา จังหวัด
ชลบุรี                            
6.1-6.3 เกียรติบัตรของนางสาว
เบญจมาภรณ� พรเจีย 

 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

6 ข�อ 6 ข�อ 5 คะแนน บรรลุเปBาหมาย 
 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการกําหนดนโยบายด�านการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมที่
ชัดเจน มีกิจกรรมหรือโครงการที่มีความหลากหลายเป$นประโยชน�กับนักศึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ควรมีการกําหนดนโยบายด�านการทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร-วมกันในเร่ืองของวัฒนธรรม กับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเตรียมตัวเข�าสู-ประชาคมอาเซียน 
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ตัวบAงช้ีที่ ๖.๑๐ : การสAงเสริมและสนับสนุนด=านศิลปะและวัฒนธรรม  (สมศ. ๑๐) 
ชนิดของตัวบAงช้ี   :  ผลผลิต 
เกณฑ1มาตรฐาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเปBาหมายตามแผนประจาํป ไม-ต่าํกว-าร�อยละ 80  
3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออย-างต-อเนื่อง 
4. เกิดประโยชน�และสร�างคุณค-าต-อชุมชนภายใน/ภายนอก 
5. ได�รับการยกย-องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

 เกณฑ1การประเมิน     

 
 

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 มีการดําเนินงาน                 

ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
Plan: คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มี
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (๖.๑๐-๑.๑) โดยมีการกําหนด
นโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได� (๖.๑๐-๑.๒) และ
มีแผนการปฏิบัติงาน (๖.๑๐-๑.๓) และแผน 
การใช�จ-ายประจําป งบประมาณ ๒๕๕๕ 
(๖.๑๐-๑.๔)  
DO: มีการดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
โดยมีการแต-งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ 
(๖.๑๐-๑.๕) คณะกรรมการอนุ รักษ�และทํานุ
บํ า รุ ง ศิลปวัฒนธรรม(๖ .๑๐-๑.๖)และ
คณะกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพ (๖.๑๐-
๑ .๗ )   ใ นกา รดํ า เนิ น ง าน พัฒน าคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ตามแนว
ปฏิบัติที่ดีด�านการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒๕๕๕  (๖.๑๐-๑.๘) 
Check: มีการประเมินผลการดําเนินงานและ
สรุปโครงการฯตามแผนบูรณาการงานด�าน

๖.๑๐-๑.๑  ระบบกลไกการ
ทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
๖.๑๐-๑.๒  นโยบายและ
เปBาหมายในการพฒันาคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร�
(พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) 
๖.๑๐-๑.๓  แผนปฏิบตัิราชการ
(Action Plan) ประจําป  
๒๕๕๕ 
๖.๑๐-๑.๔  แผนการใช�จ-าย
ประจํา ป งบประมาณ ๒๕๕๕ 
๖.๑๐-๑.๕  คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร�
ที่ ๑๑๗/๒๕๕๔ เร่ืองแต-งตั้ง
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
๖.๑๐-๑.๖  คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร�

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได�   

1 ข�อ 
ปฏิบัติได�   

2 ข�อ 
ปฏิบัติได�   

3 ข�อ 
ปฏิบัติได�  
 4 ข�อ 

ปฏิบัติได�   
5 ข�อ 

ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี  :   อ.เชษฐณรัช  อรชุน โทรศัพท1  :  084-5277723 
   

ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี  :   อ.แสงอุทิศ   พรมเมือง โทรศัพท1  :  089-9317849 
        



 

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2555  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   140 
 

มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศิลปะและวัฒนธรรม (๖.๑๐-๑.๙) 
Action: นําผลการดําเนินงานมาพิจารณา
ปรับปรุงพัฒนาด�านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีการนําไปบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาต-าง ๆ (๖.๑๐-
๑.๑๐) 

ที่ ๑๓๓/๒๕๕๕ เร่ือง แต-งตั้ง
คณะกรรมการทํานุบาํรุงศิลป
และวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
๖.๑๐-๑.๗  คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร�   
ที่ ๐๔๖/๒๕๕๕ เร่ือง แต-งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
สุนทรียภาพ คณะมนษุยศาสตร�
และสังคมศาสตร� 
๖.๑๐-๑.๘  แนวปฏิบัตทิี่ดีด�าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ป  ๒๕๕๕ 
๖.๑๐-๑.๙  ตารางสรุปผล
คะแนนความพึงพอใจต-อการ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
๖.๑๐-๑.๑๐ แผนปรับปรุง
พัฒนาด�านทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

� 2 บรรลุเปBาหมายตามแผน
ประจําป  ไม-ต่าํกว-าร�อยละ 
80 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  มีการ
ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานด�านศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ตาม
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ตรงตามวัตถุประสงค�ใน
แผนการบู รณาการงานด� าน ศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา โดยมีการดําเนินงานบรรลุ
เปBาหมายตามแผน ไม-ต่ํากว-าร�อยละ 80 ทุก
ตัวชี้วัด (๖.๑๐-๒.๑) 

๖.๑๐-๒.๑ รายงานผลสําเร็จ
ของการบูรณาการงานด�านทาํนุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

� 3 มีการดําเนินงานสมํ่าเสมอ
อย-างต-อเนื่อง 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด�านทํานุบํา รุง
ศิลปะและวัฒนธรรมสมํ่าเสมออย-างต-อเนื่อง 
จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมด�านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป  พ.ศ. 
๒๕๕๔ (๖.๑๐-๓.๑) มาสู-โครงการ/กิจกรรม
ด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป  
พ.ศ. ๒๕๕๕ (๖.๑๐-๓.๒) ซ่ึงเป$นพันธกิจ
หลักที่ช-วยพัฒนาคุณภาพและจิตใจที่ดีงาม
ของทั้งนักศึกษาและคณาจารย� ตลอดจน
บุคลากรในคณะและเป$นการเสริมสร�าง

๖.๑๐-๓.๑ แผนปฏิบตัิราชการ 
ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๔ ในส-วน
ของโครงการ/กิจกรรมด�านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๖.๑๐-๓.๒ แผนปฏิบตัิราชการ
ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส-วน
ของโครงการ/กิจกรรมด�านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
คุณภาพชีวิตของชุมชน การช-วยเหลือสังคม 
อยู-ร-วมกันอย-างมีความสุข 

� 4 เกิดประโยชน�และ           
สร�างคุณค-าต-อชุมชน
ภายใน/ภายนอก 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ได�
ดํ า เ นิ น ง าน ด� า น ทํ านุ บํ า รุ ง ศิ ลป ะและ
วัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ด�านการทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธร รม ซ่ึ ง แบ- ง เป$ น โ คร งก า รต- า ง ๆ 
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา  
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมหล-อ
เทียนพรรษา โครงการอนุรักษ�ฟ`aนฟูและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ิน โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต� โครงการวันลอยกระทง
(๖.๑๐-๔.๑)  ซ่ึงทั้งหมดถือว-าเป$นโครงการที่
เป$นประโยชน� มีคุณค-าต-อสังคม ทั้งสังคม
ภายในและสังคมภายนอก  เช-นโครงการหล-อ
เทียนพรรษา ได�รับความร-วมมือจากนักศึกษา
และอาจารย�พร�อมทั้งบุคลากรทุกฝiายในการ
สืบสานประเพณีหล-อเทียนพรรษาและ
ดํา เนินการตกแต- งรถเทียนพรรษาเพื่ อ
ประกวดในระดับจังหวัดและได�รับรางวัลที่ 1 
ในระดับจังหวัด (๖.๑๐-๔.๒)  นักศึกษาได�มี
โอกาสแสดงผลงานก-อนจบการศึกษาใน
ศิลปะภาคนิพนธ� (๖.๑๐-๔.๓) มีการรวมกลุ-ม
เพื่อสร�างงานศิลปะที่สามารถสร�างความสุข 
สร�างสมาธิ และความรัก สามัคคีในหมู-คณะ
ได�(๖.๑๐-๔.๔) มีการสร�างเครือข-ายด�าน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 
(๖.๑๐-๔.๕) 

๖.๑๐-๔.๑  รายงานผล
โครงการด�านทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ของคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
๖.๑๐-๔.๒  ภาพกิจกรรมการ
ร-วมมือกันของนักศึกษาในการ
ประดับตกแต-งรถเทียนพรรษา
จนได�รับรางวัลที่ 1 ระดับ
จังหวัด 
๖.๑๐-๔.๓  ภาพกิจกรรมการ
แสดงผลงานศิลปะภาคนพินธ�
ของนักศึกษาชั้นป ที่ 4 
๖.๑๐-๔.๔  สมาชิกในกลุ-มได�
แสดงผลงานในระดบัจังหวัด
และระดับชาต ิ
๖.๑๐-๔.๕  ภาพกิจกรรมการ
สร�างเครือข-ายด�านศิลปะและ
วัฒนธรรมระหว-างสาขาวิชา
ศิลปกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏ
รําไพพรรณีกับคณะศิลปกรรม
ศาสตร� มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

� 5 ได�รับการยกย-องระดับชาติ
และ/หรือนานาชาต ิ

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�มีการ
ส-ง เสริมให�บุคคลากรในคณะได� มีโอกาส
แสดงผลง านและ ได� รั บกา รยกย- อ ง ใน
ระดับชาติ ในสูจิบัตร ๘๒ ป  ศาสตรจารย�
พิเศษ อารี  สุทธิพันธุ� (๖.๑๐-๕.๑) แสดง
ผลงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ85 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู-หัว(๖.๑๐-๕.๒) 
แสดงผลงานในนิทรรศการศิลปกรรม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิ ริ กิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ คร้ังที่ ๑๗ (๖.๑๐-๕.๓) 
ผลงานของนางสาวเบญจมาภรณ�  พรเจีย  
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ได�รับรางวัล
ชนะเลิศระดับชาติจาก โครงการศิลปGน

๖.๑๐-๕.๑ สูจิบัตรของอาจารย�
แสงอุทิศ  พรมเมืองที่ได�
แสดงผลงานในระดบัชาติ   ใน
สูจิบัตร ๘๒ ป  ศาสตรจารย�
พิเศษ อารี  สุทธิพันธุ� 
๖.๑๐-๕.๒ สูจิบัตร นิทรรศการ
ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ85 
พรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู-หัว 
๖.๑๐-๕.๓  สูจิบัตรนิทรรศการ
ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ�าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ คร้ังที่ ๑๗ 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
แห-งชาติสัญจร  ระหว-างวันที่ ๑๗ – ๑๘ 
มกราคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บาง
แสน (๖.๑๐-๕.๔) 

๖.๑๐-๕.๔ เกียรติบัตร  ของ
นางสาวเบญจมาภรณ�  พรเจีย  
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม 
ได�รับรางวลัชนะเลิศระดบัชาติ
จาก โครงการศิลปGนแห-งชาติ
สัญจร  ระหว-างวนัที่ ๑๗ – ๑๘ 
มกราคม ๒๕๕๖ ณ 
มหาวิทยาลยับูรพา บางแสน 

 
 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

5 ข�อ 5 ข�อ 5 คะแนน บรรลุเปBาหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีการกําหนดนโยบายด�านการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ท่ีชัดเจน มีกิจกรรมหรือโครงการท่ีเป$นประโยชน� สร�างเครือข-ายการเรียนรู� เชิดชูศิลปะและ
วัฒนธรรม  ช-วยพัฒนาคุณภาพและจิตใจท่ีดีงามของท้ังนักศึกษาและคณาจารย� ตลอดจนบุคลากรในคณะและ
เป$นการเสริมสร�างคุณภาพชีวิตของชุมชน เป$นการช-วยเหลือสังคมให�อยู-ร-วมกันอย-างมีความสุข 

-  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการสมํ่าเสมออย-างต-อเนื่องและ
เป$นส-วนหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกท่ีดี และเป$นการสืบสาน ถ-ายทอด อนุรักษ�ประเพณีและวัฒนธรรมและสร�าง
คุณค-าต-อชุมชน 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการดําเนินงานในทุกๆด�านอย-างต-อเนื่องและขยายกิจกรรมไปสู-ศิษย�

เก-าและประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม 
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ตัวบAงช้ีที่ ๖.๑๑ : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  (สมศ. ๑๑) 
ชนิดของตัวบAงช้ี   : ผลผลิต 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1. การมีส-วนร-วมของบุคลากรในสถาบันที่ก-อให�เกิดวัฒนธรรมที่ด ี
2. สิ่งแวดล�อมด�านความปลอดภัยของอาคารสถานที ่สะอาดถูกสขุลักษณะ และตกแต-งอย-างมีความสุนทรีย� 
3. ปรับแต-งและรักษาภูมิทัศน�ให�สวยงาม  สอดคล�องกับธรรมชาต ิและเป$นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
4. การจัดให�มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส-งเสริมให�นักศึกษาและบุคลากรมีส-วนร-วมอย-าง
สมํ่าเสมอ 
5. ระดับความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1-4  ไม-ต่ํากว-า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

 

 เกณฑ1การประเมิน     

 
ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี  :    อาจารย�เชษณรัช  อรชนุ โทรศัพท1  :  084-5277723 

   
ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี  :    อาจารย�นวรัตน�  นักเสียง โทรศัพท1 : 089-882-7424 

               083-009-5825         อาจารย�โอภาส  โอทาน 
 

ผลการดําเนินการ 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 การมีส-วนร-วมของบุคลากร

ในสถาบนัที่ก-อให�เกิด
วัฒนธรรมที่ด ี

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�เป$นส-วน
หนึ่ งในสภาพแวดล�อมของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏรําไพพรรณี  ดังนั้นในการดําเนินงาน
ด�านการส-งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  คณะ
มนุ ษ ยศ า สต ร� แ ล ะสั ง คมศา สต ร� ไ ด� ใ ห�
ความสําคัญมาโดยตลอด  ซ่ึงการเนินงาน
ดังกล-าวได�เชื่อมโยงนโยบายไปสู-การปฏิบัติ
ของบุคลากรทุกคน เพื่อให�มีส-วนร-วมในการ
อนุรักษ�และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(๖.๑๑-๑.๑) ซ่ึงมีโครงการต-าง ๆ ที่คณะ
ดําเนินการเองโดยตรง โครงการที่แต-ละ
สาขาวิชาดําเนินการ และโครงการที่ร-วมกับ
หน-วยงานอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช-น 
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (๖.๑๑-
๑.๒) โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
หล-อเทียนพรรษา (๖.๑๑-๑.๓) โครงการ
วิชาการ “สมเด็จพระนางเจ�ารําไพพรรณี” 

๖.๑๑-๑.๑ คําสั่งของคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร�
ที่ ๑๓๓/๒๕๕๕ เร่ืองแต-งตั้ง
คณะกรรมการทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
๖.๑๑-๑.๒  โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
๖.๑๑-๑.๓  โครงการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมหล-อเทียน 
๖.๑๑-๑.๔  โครงการวิชาการ 
“สมเด็จพระนางเจ�ารําไพ
พรรณี"”ครบ ๑๐๘ ป  
๖.๑๑-๑.๕  โครงการรับขวัญ
น�องเทียนส-องใจผูกสายใย
พัฒนาชุมชน ป การศึกษา 
๒๕๕๕ 
๖.๑๑-๑.๖  คําสั่งของคณะ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได� 

1 ข�อ 
ปฏิบัติได� 

2 ข�อ 
ปฏิบัติได� 

3 ข�อ 
ปฏิบัติได� 

4 ข�อ 
ปฏิบัติได� 

5 ข�อ 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ครบ ๑๐๘ ป  (๖.๑๑-๑.๔) โครงการรับขวัญ
น�องเทียนส-องใจผูกสายใยพัฒนาชุมชน ป 
การศึกษา ๒๕๕๕ (๖.๑๑-๑.๕) เป$นต�น ซ่ึง
ดําเนินการจัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยแต-งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพ 
(๖.๑๑-๑.๖) เพื่อดําเนินการพัฒนาภูมิทัศน� 
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของคณะตาม
แผนงาน และโครงการในการรักษาภูมิทัศน�
ให�มีสุนทรียะ ทําให�สถานที่มีความพร�อมต-อ
การจัดโครงการและกิจกรรมทางด�านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได�แก- โครงการ
ทํานุบํ า รุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
(๖.๑๑-๑.๗) ที่จัดให�มีกิจกรรมทําบุญคณะ 
และฉลองเทศกาลส-งท�ายป เก-าต�อนรับป ใหม- 
ณ ลานประชาธิปไตยและวัฒนธรรม รวมทั้ง
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรียังได�ร-วมอนุรักษ�
ศิลปวัฒนธรรมไทยด�วยการร-วมบรรเลงดนตรี
ไ ท ย ใ น กิ จ ก ร ร ม นี้ ด� ว ย  ( ๖ . ๑ ๑ -๑ . ๘ ) 
นอกจากนี้คณะฯ ยังได�พัฒนางานด�านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน และกิจกรรมนักศึกษา โดยร-วมกับ
มหา วิ ท ย า ลั ย  แต- ง ตั้ ง คณะ กร ร มกา ร
ดําเนินงานด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม
นักศึกษา (๖.๑๑-๑.๙) ด�วยการสนับสนุนให�
คณาจารย� และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม
ร- ว ม แ ส ด ง ผ ล ง า น ศิ ล ป ก ร ร ม เ พื่ อ
เ ทิ ด พ ร ะ เ กี ย ร ติ  เ นื่ อ ง ใ น ว โ ร ก า ส ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู- หัวทรงเจริญ
พระชนมายุ 84 พรรษา ณ ห�างสรรพสินค�า
บิ๊กซี จันทบุรี (๖.๑๑-๑.๑๐) ซ่ึงสามารถสร�าง
แรงบันดาลใจให�นักศึกษาได�สร�างสรรค�
ผลงานจนเป$นที่ยอมรับต-อสาธารณะชน 
(๖.๑๑-๑.๑๑) เป$นแนวทางในการจัดทําแผน
ปรับปรุงและพัฒนางานฯ (๖.๑๑-๑.๑๒) 
รวมทั้งนําผลสรุปโครงการ/กิจกรรมด�านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่จัดให�มีการบูร
ณาการร-วมกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
(๖.๑๑-๑.๑๓) มาจัดทําแผนบูรณาการงาน
ด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน

มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร�
ที่ ๐๔๖/๒๕๕๕ เร่ืองแต-งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
สุนทรียภาพ 
๖.๑๑-๑.๗  โครงการทํานบุํารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๖.๑๑-๑.๘  ภายถ-ายนักศึกษา
สาขาวชิาดนตรีร-วมบรรเลง
ดนตรีไทยในโครงการทาํนบุํารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๖.๑๑-๑.๙  คําสั่งของ
มหาวิทยาลยัที่ ๐๓๘๐/๒๕๕๖ 
เร่ืองแต-งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานด�านทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
๖.๑๑-๑.๑๐  ภายถ-าย
คณาจารย� และนักศึกษา
สาขาวชิาศิลปกรรม ร-วม
แสดงผลงานศิลปกรรมเพื่อ
เทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู-หัว
ทรงพระเจริญพระชนมายุ ๘๔ 
พรรษา ณ ห�างสรรพสนิค�าบิ๊กซี 
จันทบุรี 
๖.๑๑-๑.๑๑  เกียรติบัตร น.ส.
เบญจมาภรณ�  พรเจีย  
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม
ได�รับรางวลัที่ 1 ในการ
สร�างสรรค�ผลงานจิตรกรรม 
จากโครงการศิลปGนแห-งชาติ
สัญจร ค-ายวัฒนธรรมเยาวชนฯ 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัด
ชลบุรี 
๖.๑๑-๑.๑๒  แผนปรับปรุงและ
พัฒนาการบูรณาการด�านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป  
๒๕๕๕ 
๖.๑๑-๑.๑๓  สรุปโครงการ/
กิจกรรมด�านทํานบุํารุงศิลปะ
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กา รสอน  และ กิ จก ร รมนั ก ศึ กษ า ใน ป 
การศึกษาต-อไป 

และวัฒนธรรมที่จัดให�มีการ 
บูรณาการร-วมกับกิจกรรม
นักศึกษา คณะมนษุยศาสตร�
และสังคมศาสตร� 
   

� 2 สิ่งแวดล�อมด�านความ
ปลอดภัยของอาคาร
สถานที ่สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแต-ง
อย-างมีความสนุทรีย� 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีอาคาร
รวม 3 อาคาร ได�แก-อาคารสํานักงานคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (๖.๑๑-๒.๑) 
อาคารศิลปกรรม (๖.๑๑-๒.๒) อาคารดนตรี  
(๖ .๑๑-๒ .๓)  ตามความเหมาะสมของ
ประโยชน�ในการใช�งาน   
คณ ะม นุ ษ ยศ า ส ต ร� แ ล ะสั ง ค มศ า ส ต ร�
ดําเนินการในเร่ืองความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ปBองกันการโจรกรรมด�วยการติดตั้ง
กล�องวงจรปGดตามอาคาร (๖.๑๑-๒.๔) และ
ในเร่ืองความปลอดภัยด�านอัคคีภัย(๖.๑๑-
๒.๕)  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มี
ห�องน้ําตามอาคารต-าง ๆ ที่ถูกสุขลักษณะ
(๖.๑๑-๒.๖) พร�อมทั้งมีเจ�าหน�าที่ดูแลความ
สะอาดประจําแต-ละอาคารที่ระบุหน�าที่และ
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน (๖.๑๑-๒.๗) และ
เพื่อให�บุคลากร และนักศึกษามีสุนทรีย�ในการ
จัด กิจกรรมการเ รียนการสอน รวมทั้ ง
กิจกรรมเก่ียวกับการแสดง การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อเป$นการสนับสนุน
ให�มีความพร�อมในการดําเนินกิจกรรม คณะฯ 
จึงจัดทําคําสั่งแต-งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
สุนทรียภาพ (๖.๑๑-๒.๘) เพื่อปรับปรุง
อาคารและสถานที่ให�สะอาด ถูกสุขลักษณะ
รวมทั้งตกแต-งอย-างมีความสุนทรีย� ทําให�มี
ความพร�อมต-อการจัดโครงการ และกิจกรรม
ทางด�านทํานุบํา รุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ก-อให� เ กิดการพัฒนาสุนทรียภาพมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากร ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ในคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ประจําป การศึกษา ๒๕๕๕ ใน
ภาพรวมอยู-ในระดับ มาก โดยมีค-าเฉลี่ยอยู-ที่ 
๔.๑๒ (๖.๑๑-๒.๙) 

๖.๑๑-๒.๑  ภาพถ-ายอาคาร
สํานักงานคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� 
๖.๑๑-๒.๒  ภาพถ-ายอาคาร
ศิลปกรรม 
๖.๑๑-๒.๓  ภาพถ-ายอาคาร
ดนตรี 
๖.๑๑-๒.๔ ภาพถ-ายการติดตั้ง
กล�องวงจรปGดตามจุดต-าง ๆ 
ของอาคารคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� 
๖.๑๑-๒.๕ ภาพถ-ายการติดตั้ง
ถังดับเพลงตามจุดต-าง ๆ ของ
อาคารคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
๖.๑๑-๒.๖ ภาพถ-ายห�องน้ําตาม
อาคารต-าง ๆ  
๖.๑๑-๒.๗ ภาพถ-ายตารางทาํ
ความสะอาดของเจ�าหน�าที่     
ที่ดูแลประจาํแต-ละอาคาร 
๖.๑๑-๒.๘  คําสั่งของคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร�
ที่ ๐๔๖/๒๕๕๕ เร่ืองแต-งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
สุนทรียภาพ 
๖.๑๑-๒.๙  บทสรุปผลการ
ประเมินความพงึพอใจต-อการ
พัฒนาสุนทรียภาพมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
ประจําป การศึกษา ๒๕๕๕ 
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� 3 ปรับแต-งและรักษาภูมิทัศน�

ให�สวยงาม  สอดคล�องกับ
ธรรมชาต ิและเป$นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ได�
ดําเนินการปรับปรุง ต-อเติมอาคารต-าง ๆ เช-น 
ต-อเติมอาคารด�านหลังคณะฯ (๖.๑๑-๓.๑), 
(๖ .๑๑-๓.๒)  ต-อ เติมอาคารศิลปกรรม 
(๖.๑๑-๓.๓) ต-อเติมห�องกิจการนักศึกษา ข�าง
ลานประชาธิปไตย ด�านหลังคณะฯ (๖.๑๑-
๓.๔) และดําเนินการปรับปรุงอาคารดนตรี 
และทาสีใหม- (๖.๑๑-๓.๕) รวมทั้งมีการดูแล 
รักษาภูมิทัศน�รวมทั้งตกแต-งให�สวยงามอยู-
เสมอ เช-น การตกแต-งสนามหญ�าหน�าอาคาร
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� อาคาร
ดนตรี และอาคารศิลปกรรม(๖.๑๑-๓.๖)  
เพื่อให� มี ภูมิทัศน�ที่สวยงามสอดคล�องกับ
ธรรมชาติ และเป$นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

๖.๑๑-๓.๑ คําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณณี ที่ ๐๔๒๙/
๒๕๕๖ แต-งตั้งคณะ กรรมการ
ดําเนินการสอบราคาจ�างต-อเติม
อาคารคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
๖.๑๑-๓.๒ ภาพถ-ายการ
ดําเนินการต-อเติมอาคาร
ด�านหลังคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
๖.๑๑-๓.๓ คําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ที่ ๐๕๐๔/
๒๕๕๖ แต-งตั้งคณะ กรรมการ
ดําเนินการจ�างต-อเติมอาคาร
ศิลปกรรม  
๖.๑๑-๓.๔ ภาพถ-ายการ
ก-อสร�างห�องกิจการนักศึกษาข�าง
ลานประชาธปิไตยด�านหลงั
อาคารคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
๖.๑๑-๓.๕ ภาพถ-าย ห�องเรียน 
ห�องปฏิบัติของอาคารดนตรีที่
ได�รับการปรับปรุงแล�ว 
๖.๑๑-๓.๖ ภาพถ-ายการตกแต-ง
ภูมิทัศน�  และสนามหญ�าหน�า
อาคารคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� อาคารดนตรี และ
อาคารศิลปกรรม 

� 4 การจัดให�มีพื้นที่และ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เอ้ือและส-งเสริมให�
นักศึกษาและบุคลากรมี
ส-วนร-วมอย-างสมํ่าเสมอ 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�จัดสรร
สถานที่ ของคณะฯ เพื่ อส- ง เส ริมการจัด
กิ จ ก ร ร ม ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม  ไ ด� แ ก- ล า น
ประชาธิปไตย(๖.๑๑-๔.๑) เพื่อใช�ในการจัด
กิจกรรมการแสดง เ ก่ี ยว กับ ศิลปะและ
วัฒนธรรม  เช-นโครงการทําบุญคณะ และสืบ
สานประเพณีส-งท�ายป เก-าต�อนรับป ใหม-  
(๖.๑๑-๔.๒), (๖.๑๑-๔.๓), (๖.๑๑-๔.๔) จัด
กิจกรรมสอบทักษะปฏิบัติดนตรีไทยและ
สากลในรายวิชาทักษะปฏิบัติ ของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ณ ลาน
เวทีประชาธิปไตย (๖.๑๑-๔.๕)  สาขาวิชา
ดนตรีบรรเลงดนตรีไทยในงานทําบุญส-งท�าย

๖.๑๑-๔.๑ ภาพถ-ายเวทีลาน
ประชาธิปไตย และปBายต-าง ๆ ที่
ส-งเสริมให�นักศึกษาเกิดจิตสํานกึ 
๖.๑๑-๔.๒ โครงการทําบุญ
คณะฯ และสบืสานประเพณีส-ง
ท�ายป เก-าต�อนรับป ใหม-   
๖.๑๑-๔.๓ บันทึกคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
เชิญบุคลากรร-วมทาํบุญถวาย
ภัตตาหารเพลแด-พระภิกษุสงฆ�
และร-วมงานสบืสานประเพณีส-ง
ท�ายป เก-าต�อนรับป ใหม- พร�อม
กําหนดการ 
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ป เก-าต�อนรับป ใหม-  (๖.๑๑-๔.๖)  ใช�อาคาร
ศิลปะในการจัดหอศิลปกรรมรําไพพรรณี 
เป$นเวที ในการจัดแสดงผลงานทางด�าน
ศิลปกรรมของคณาจารย�และนักศึกษาใน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (๖.๑๑-
๔.๗), (๖.๑๑-๔.๘) เพื่อให�ผลงาน และการ
แสดงดังกล-าวเป$นที่ประจักษ�ต-อสาธารณชน
อย-างต-อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

๖.๑๑-๔.๔ ภาพถ-ายพิธีการต-าง 
ๆ ในวันส-งท�ายป เก-าต�อนรับป 
ใหม-   
๖.๑๑-๔.๕ ภาพถ-ายการแสดง
สอบทักษะปฏิบัติดนตรีไทยและ
ดนตรีสากล ในการสอบรายวิชา
ปฏิบัติพืน้ฐานของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรี ณ ลานเวทีประชาธิปไตย 
๖.๑๑-๔.๖ ภาพถ-ายนักศึกษา
สาขาวชิาดนตรีบรรเลงดนตรี
ไทยในโครงการทําบุญป ใหม-ของ
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
๖.๑๑-๔.๗  ภาพถ-ายการจัด
นิทรรศการ ณ หอศิลปกรรม
รําไพพรรณี เพื่อแสดงผลงาน
ทางด�านศิลปกรรมของ
คณาจารย�และนักศึกษาใน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 
๖.๑๑-๔.๘ เอกสารสูจิบัตร
นิทรรศการศิลปะ 

� 5 ระดับความพงึพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาที่
เก่ียวกับประเด็น 1-4  ไม-
ต่ํากว-า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ร-วมกับ
มหาวิทยาลัยฯ ในการประเมินระดับความพึง
พอใจของบุคลากร และนักศึกษาต-อการ
ดําเนินงานที่ เก่ียวข�องกับการจัดกิจกรรม
ส-งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสนุทรี
ภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม อยู-ใน
ระดับ ๔.๑๒ จากคะแนนเต็ม 5 (๖.๑๑-๕.๑)   

๖.๑๑-๕.๑ บทสรุปผลการ
ประเมินความพงึพอใจต-อการ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิาง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร�  
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
ประจําป การศึกษา ๒๕๕๕ 

 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

5 ข�อ 5 ข�อ 5 คะแนน บรรลุเปBาหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีแผนงาน และนโยบายที่ชัดเจน จึงให�ความสําคัญกับการจัดสรร

งบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน� รวมทั้งกิจกรรมต-าง ๆ ที่เก่ียวข�องกับการเรียนการสอน และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา  คณาจารย� รวมทั้งบุคลากรที่เก่ียวข�อง   

- สาขาวิชาต-าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล�องกับการ
พัฒนาความรู�และประสบการณ�ด�านสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ส-งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานที่แสดงให�เห็นถึงการสร�างวัฒนธรรมที่ดี  อย-างสมํ่าเสมอและ

ต-อเนื่อง รวมทั้งให�บุคลากรของคณะฯ ทุกฝiายมีส-วนร-วมในการพัฒนาดังกล-าว 
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องค1ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบAงช้ีที่ 7.1 : ภาวะผู=นําของสภาสถาบันและผู=บริหารทุกระดับของสถาบัน  (สกอ. 7.1) 
ชนิดของตัวบAงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1. สภาสถาบันปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ�วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ�                  
ท่ีกําหนดล-วงหน�า 

2. ผู�บริหารมีวิสัยทัศน�กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ-ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ                       
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ� มีการนําข�อมูลสารสนเทศเป$นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

3. ผู�บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4. ผู�บริหารสนับสนุนให�บุคลากรในสถาบันมีส-วนร-วมในการบริหารจัดการ ให�อํานาจในการตัดสินใจ                  
แก-บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู�บริหารถ-ายทอดความรู�และส-งเสริมพัฒนาผู�ร-วมงาน เพ่ือให�สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค�
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู�บริหารบริหารงานด�วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน�ของสถาบันและผู�มีส-วนได�ส-วน
เสีย 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู�บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง                    
การบริหารงานอย-างเป$นรูปธรรม 
 หมายเหตุ : หากจะประเมินผ-านเกณฑ�การประเมินมาตรฐานข�อท่ี  6  นั้น  ต�องแสดงข�อมูลการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ�วนท้ัง  10  ประการ  ตามนิยามศัพท�ท่ีระบุไว�  ซ่ึงสอดคล�องเป$นไปตาม
เกณฑ�ของ สมศ. 
 

เกณฑ1การประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
 7 ข�อ 

 
ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี :    อ.ชัชวาลย�  มากสนิธ� โทรศัพท1  :  081-5598626 

   
ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   อ.ณัฎฐวุฒิ  ทรัพย�อุปถัมภ� โทรศัพท1  :  080-0822764 

        
 

 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2555  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   150 
 

ผลการดําเนินการ 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 สภาสถาบันปฏิบัติหน�าที่

ตามที่กฎหมายกําหนด
ครบถ�วนและ 
มีการประเมินตนเอง            
ตามหลักเกณฑ�ที่กําหนด
ล-วงหน�า 

คณะมนุษยศาสตร� และสั งคมศาสตร� มี
คณะกรรมการประจําคณะ (7.1-1.1) ปฏิบัติ
หน�าที่ตามที่กําหนดครบถ�วน เช-น การเข�า
ร-วมพิจารณากรอบคําของบประมาณแผ-นดิน 
ประจําป งบประมาณ 2556 ของคณะ(7.1-
1.2) และได�ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ�ที่
กําหนดล-วงหน�า (7.1-1.3) 

7.1-1.1 คําสั่งสภามหาวทิยาลัย   
ราชภัฏรําไพพรรณีที่ 51/2552 
เร่ือง แต-งตั้งคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
7.1-1.2 เอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการประจาํ
คณะฯ คร้ังที่ 1/2555 วันที่ 1 
กุมภาพันธ� 2555 ระเบียบวาระที่ 
5.2 
7.1-1.3 รายงานผลการประเมิน
ตนเอง 

� 2 ผู�บริหารมีวิสัยทัศน�
กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถ
ถ-ายทอดไปยงับุคลากร        
ทุกระดับ มีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ� มี
การนําข�อมูลสารสนเทศ
เป$นฐานในการปฏิบัติงาน      
และพัฒนาสถาบนั 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มี
วิสัยทัศน� ยุทธศาสตร�การบริหารคณะเป$น
ตัวกําหนดทิศทางการดําเนินงาน (7.1-2.1)  
มีกิจกรรมการประชุมถ-ายทอดตัวชี้วัดไปยัง
บุคลากรภายในคณะ (7.1-2.2) และยังเป$น
ประธานคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ�
แผนปฏิบัติราชการของหน-วยงาน (7.1-2.3) 
เป$นคณะกรรมการอํานวยการบริหารความ
เสี่ยง (7.1-2.4) มีการนําข�อมูลสารสนเทศ
เป$นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ
เช-นข�อมูลสารสนเทศจากมหาวิทยาลัย      
E-doc และข�อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต� 
(7.1-2.5) และมีการนําร-างนโยบายเสนอที่
ประชุม (7.1-2.6) 
 
  

7.1-2.1 ยุทธศาสตร�การบริหาร
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ของ รศ.บรรจบ 
วงษ�พิพัฒน�พงษ� ที่เสนอต-อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั
และคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
7.1-2.2 เอกสารประกอบการ
ประชุมอาจารย�คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร�คร้ังที่ 2/2555 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 
ระเบียบวาระที่ 4.3 และ 4.8 
7.1-2.3 คําสั่งคณะมนษุยศาสตร�
และสังคมศาสตร�  ที่ 118/2554 
เร่ือง แต-งตั้งคณะ กรรมการ
ทบทวนแผนกลยุทธ�คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
7.1-2.4 คําสั่งคณะมนษุยศาสตร�
และสังคมศาสตร�  ที่ 119/2554 
เร่ือง แต-งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
7.1-2.5 เอกสารข�อมูลสารสนเทศ
จากที่ต-าง ๆ 
7.1-2.6 แผนปฏิบัติการ ประจําป 
งบประมาณ 2555 คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 

� 3 ผู�บริหารมีการกํากับ 
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่

คณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มี
การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย (7.1-3.1) และมี

7.1-3.1 รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ (Action Conclusion) 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของสถาบนัไป
ยังบุคลากรในสถาบนั 

กิจกรรมประชุมมอบหมายภาระงานบุคลากร
ตามคําสั่ง (7.1-3.2)  
 

รอบ 12 เดือน 
7.1-3.2 เอกสารประกอบการ
ประชุมอาจารย�ประจาํคณะฯ คร้ัง
ที่ 1/2555 วันที่ 21 มีนาคม 
2555 ระเบียบวาระที่ 4.9, 4.10, 
4.11 และระเบียบวาระการ
ประชุมอาจารย�ประจาํคณะฯ คร้ัง
ที่ 3/2555 วันที่ 10 ตุลาคม 
2555 ระเบียบวาระที่ 4.1, 
4.3,4.4, 4.5  

� 4 ผู�บริหารสนบัสนุนให�
บุคลากรในสถาบนัมีส-วน
ร-วมในการบริหารจัดการ 
ให�อํานาจ ในการตัดสนิใจ
แก-บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีการจัด
กิจกรรมโครงการประชุมโดยให�ทุกคนเข�ามา
มีส-วนร-วม (7.1-4.1) และมีการมอบหมาย
ภาระงานตามความเหมาะสมและภารกิจ 
(7.1-4.2)  
 
 

7.1-4.1 เอกสารประกอบการ
ประชุมอาจารย�ประจาํคณะ คร้ังที่ 
1/2555 ระเบียบวาระที่ 5  
7.1-4.2 คําสั่งคณะมนษุยศาสตร�
และสังคมศาสตร�   
(1) ด�านการผลิตบัณฑิต    
(2) ด�านบริการวิชาการ    
(3) ด�านการวิจัย            
(4) ด�านการอนุรักษ�และทาํนบุํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม  
(5) ด�านบริหารจัดการ  

� 5 ผู�บริหารถ-ายทอดความรู�
และส-งเสริมพฒันา
ผู�ร-วมงาน เพื่อให�สามารถ
ทํางานบรรลุวตัถุประสงค� 
ของสถาบันเต็ม                  
ตามศักยภาพ 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการจัด
ประชุมระหว-างผู�บริหารและบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อพัฒนาคณะฯ โดยเนื้อหาการ
ประชุมเน�นการพัฒนาส-งเสริมสนับสนุนการ
เรียนการสอน การพัฒนาตนเอง (7.1-5.1)  

7.1-5.1 เอกสารประกอบการ
ประชุมอาจารย�ประจาํคณะฯ คร้ัง
ที่ 3/2555 วันที่ 10 ตุลาคม 
2555 ระเบียบวาระที่ 4.9.2, 
4.9.3, 4.9.7 
 

� 6 ผู�บริหารบริหารงาน             
ด�วยหลักธรรมาภิบาล   
โดยคํานงึถึงประโยชน�          
ของสถาบันและผู�มสี-วนได�
ส-วนเสีย 

ผู�บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป$นเคร่ืองมือใน
กา ร บ ริห า ร ง า น แ ล ะ ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
หลักธรรมภิบาล โดยพิจารณาได�จากคําสั่ง
แต-งตั้งกรรมการประจําคณะฯ (7.1-6.1) 
คําสั่งแต-งตั้งกรรมการควบคุมภายใน/บริหาร
ความเสี่ยง (7.1-6.2) และคําสั่ งแต-งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� (7.1-6.3) นอกจากนี้ผู�บริหาร
ยังมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ภายในคณะ อาทิเช-น 
1. ธรรมาภิบาลด�านหลักประสิทธิผล คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการกําหนด
นโยบายในการติดตามและการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ�

7.1-6.1 คําสั่งสภามหาวทิยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ที่ 51/2552
เร่ือง แต-งตั้งคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
7.1-6.2 คําสั่งคณะมนษุยศาสตร�
และสังคมศาสตร�  ที่ 119/2554 
เร่ือง แต-งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
7.1-6.3 คําสั่งคณะมนษุยศาสตร�
และสังคมศาสตร�  ที่ 117/2555 
เร่ือง แต-งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
และคํารับรองการปฏิบัติงานของทุกส-วนงาน
โดยดูได�จากผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุผล
สําเร็จได�เป$นอย-างดี (7.1-6.4)   
2. ธรรมาภิบาลด�านหลักความโปร-งใส คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการรายงาน
ผลการดําเนินงานของคณะเป$นประจําและมี
การแจ�งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของข�าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ป งบประมาณ 2555 (7.1-6.5) ให�ทราบโดย
ทั่วกันผ-านการประชุมอาจารย�และติดผลการ
ประเ มินการป ฏิบัติ ราชการไว� ที่ บอร� ด
ประกาศของคณะ 
3. ธรรมาภิบาลด�านหลักการมีส-วนร-วม  
ผู�บริหารมีการเปGดโอกาสให�บุคลากรหรือผู�มี
ส-วนเก่ียวข�องเข�ามามีส-วนร-วมในการบริหาร
จัดการเก่ียวกับการตัดสินใจในเร่ืองต-าง ๆ 
โดยดูจากการให�บุคลากรในคณะได�มีส-วน
ร-วมในการกําหนดอัตลักษณ�และเอกลักษณ�
ของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
(7.1-6.6) 
4. ธรรมาภิบาลด�านหลักการกระจายอํานาจ 
ผู�บริหารได�มีการกระจายอํานาจไปยังรอง
คณบดี ประธานสาขาวิชา หัวหน�าศูนย�ให�มี
ส-วนร-วมในการตัดสินใจ โดยดูจากแผนภูมิ
การบริหารงานคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� (7.1-6.7)  
5. ธรรมาภิบาลด�านหลักความเสมอภาค โดย
ดูจากคําสั่งแต-งตั้งบุคลากรรักษาสถานที่
ราชการ โดยคณะได�แต-งตั้งบุคลากรทุกคนไม-
ว-าข�าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
หรือเจ�าหน�าที่ประจําอาคารต�องอยู-เวรรักษา
สถานที่ราชการทุกคน (7.1-6.8) 
6. ธรรมาภิบาลด�านหลักการตอบสนอง คณะ
มนุ ษยศาสตร� และสั ง คมศาสตร� มี ก า ร
ให�บริการด�านต-าง ๆ ตามพันธกิจที่สามารถ
ตอบสนองความต�องการของผู�รับบริการและ
ผู�มีส-วนได�ส-วนเสียได�ทุกกลุ-มเปBาหมายโดยดู
จากการบริการทางวิชาการของคณะมนุษย�
ศาสตร�และสังคมศาสตร�ช-วงป  2555 (7.1-
6.9) และผู�บริหารได�ดําเนินการตามแผน

7.1-6.4 ผลปฏิบัติราชการ
ประจําป  (Action plan ) พ.ศ. 
2555 (รอบ 12 เดือน) 
7.1-6.5 เอกสารประกอบการ
ประชุมอาจารย�ประจาํคณะฯ คร้ัง
ที่ 1/2555 วันที่ 21 มีนาคม 
2555 ระเบียบวาระที่ 4.4 
7.1-6.6 เอกสารประกอบการ
ประชุมอาจารย�ประจาํคณะฯ คร้ัง
ที่ 1/2555 วันที่ 21 มีนาคม 
2555 ระเบียบวาระที่ 5.1 
7.1-6.7 แผนภูมิโครงสร�างการ
บริหารงานคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
7.1-6.8 คําสั่งคณะมนษุยศาสตร�
และสังคมศาสตร�ที่ 112/2555 
และคําสัง่ที่ 092/2555 ลงวันที ่
18 กันยายน 2555 
7.1-6.9 ตัวอย-างรายงานสรุปผล
การจัดโครงการบริการวิชาการ ป  
พ.ศ.2555 
7.1-6.10 แผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงาน ประจําป 
งบประมาณ 2555 
7.1-6.11 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําป  2554 
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
7.1-6.12 ทะเบียนความรู�ป 
การศึกษา 2555 
7.1-6.13 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
7.1-6.14 ระเบียบวาระการ
ประชุม กรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
และรายงานการประชุมอาจารย� 
7.1-6.15 ประกาศและคําสัง่ของ
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� และการบังคับใช�กฎ 
ระเบียบ ข�อบังคับต-าง ๆ เช-น การ
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
งบประมาณและแผนปฏิบัติงานประจําป 
งบประมาณ (7.1-6.10) 
7. ธรรมาภิบาลด�านหลักประสิทธิภาพ โดยดู
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ผ-านมาผลการประเมินอยู-ในระดับดี (7.1-
6.11) และการจัดการความรู�ภายในคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ประเด็น
ทะเบียนความรู�ป การศึกษา 2555 (7.1-
6.12) 
8. ธรรมาภิบาลด�านหลักการมุ-งเน�นฉันทามติ 
ยึดหลักการของการมีส-วนร-วมทางความคิด
ซ่ึงกันและกัน โดยมีกระบวนการหาข�อตกลง
ร-วมกันในการปฏิบัติงานทั้งจากผู�รับบริการ
และบุคลากรของคณะโดยเปGดโอกาสให�
ผู�บริหารระดับต-าง ๆ รวมถึงบุคลากรของ
คณะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นผ-านช-อง
ทางการสื่อสารต-าง ๆ  (7.1-6.13 และ 6.14) 
9. ธรรมาภิบาลด�านหลักนิติธรรม คณะ
มนุษย�ศาสตร�และสังคมศาสตร� มีการใช�
อํานาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบข�อบังคับใน
การบริหารงานด�วยความเป$นธรรม ไม-เลือก
ปฏิบัติและคํานึงถึงประสิทธิภาพของผู�มีส-วน
ได� ส- วน เสี ย  โดยดู จ ากคณะ มีกา รออก
ข�อบังคับ ระเบียบและประกาศเพื่อถือปฏิบัติ
ร-วมกัน (7.1-6.15) และคณะได�จัดสรร
งบประมาณสําหรับการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให�
ได�รับสิทธิอย-างเสมอภาคทุกคนโดยได�รับการ
พัฒนาอย-างทั่วถึง (7.1-6.16) 
10. ธรรมาภิบาลด�านหลักภาระรับผิดชอบ  
คณะมนุษยศาสตร�และสั งคมศาสตร� ได�
ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน�าที่ตามนโยบายและพันธกิจที่
กําหนดไว�  โดยดูจากแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป  (Action plan) ป งบประมาณ 
2554  ที่ ร ะ บุ ถึ งภ า ร กิ จ ขอ งคณะและ
สาขาวิชาที่จะต�องมีภาระรับผิดชอบตาม
ประเด็นยุทธศาสตร�และกลยุทธ�ที่ตอบสนอง
ต-อพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกภารกิจ (7.1-
6.17) 
 

บริหารงานบุคคล การเงิน พสัด ุ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี  
7.1-6.16 แผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงาน ประจํา 
ป งบประมาณ 2555 
7.1-6.17 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป  (Action plan) 
ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 7 สภาสถาบันประเมินผล

การบริหารงานของสถาบนั
และผู�บริหารนําผล              
การประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย-าง          
เป$นรูปธรรม 

มหาวิทยาลัยมีการแต-งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดีและ
รายงานผลการประเมินให�ผู�บริหารได�รับ
ทราบ (7.1-7.1) และผู�บริหารนําผลการ
ประเมินที่ เป$นข�อเสนอแนะ มาวางแผน
ปรับปรุงแก�ไขการดําเนินงาน (7.1-7.2) 

7.1-7.1 ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณบด ี
7.1-7.2 แผนการบริหารงานของ
ผู�บริหาร 

 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

7 ข�อ 7 ข�อ 5 คะแนน บรรลุเปBาหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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ตัวบAงช้ีที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสูAสถาบันเรียนรู=  (สกอ. 7.2) 
ชนิดของตัวบAงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1. มีการกําหนดประเด็นความรู�และเปBาหมายของการจัดการความรู�ที่สอดคล�องกับแผนกลยุทธ�ของสถาบัน               
อย-างน�อยครอบคลุมพันธกิจด�านการผลิตบัณฑิตและด�านการวิจัย 

2. กําหนดบุคลากรกลุ-มเปBาหมายที่จะพัฒนาความรู�และทักษะด�านการผลิตบัณฑิตและด�านการวิจัยอย-าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู�ที่กําหนดในข�อ 1 

3. มีการแบ-งปFนและแลกเปลี่ยนเรียนรู�จากความรู� ทักษะของผู�มีประสบการณ�ตรง  (tacit knowledge) 
เพื่อค�นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู�ที่กําหนดในข�อ 1 และเผยแพร-ไปสู-บุคลากรกลุ-มเปBาหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู�ตามประเด็นความรู�ที่กําหนดในข�อ 1 ทั้งที่มีอยู-ในตัวบุคคลและแหล-งเรียนรู�อ่ืนๆ ที่
เป$นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย-างเป$นระบบโดยเผยแพร-ออกมาเป$นลายลักษณ�อักษร (explicit 
knowledge) 

5. มีการนําความรู�ทีไ่ด�จากการจัดการความรู�ในป การศึกษาปFจจบุนัหรือป การศึกษาที่ผ-านมาที่เป$นลาย
ลักษณ�อักษร (explicit knowledge) และจากความรู� ทักษะของผู�มีประสบการณ�ตรง (tacit knowledge) ที่เป$นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช�ในการปฏิบตัิงานจริง 
 

เกณฑ1การประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข�อ 

 
ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี :   อ.ชัชวาลย�  มากสนิธ� โทรศัพท1  :  081-5598626 
ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   อ.เอ้ือมพร  รุ-งศิริ โทรศัพท1  :  089-4078844 
 

ผลการดําเนินการ 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 มีการกําหนดประเด็น

ความรู�และเปBาหมาย            
ของการจัดการความรู� 
ที่สอดคล�องกับ                  
แผนกลยุทธ�ของสถาบนั
อย-างน�อยครอบคลุม           
พันธกิจด�านการผลติ
บัณฑิตและด�านการวิจัย 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ได�
กําหนดแผนการจัดการความรู�และเปBาหมาย
ของการจัดการความรู�ที่สอดคล�องกับประเด็น
ยุทธศาสตร�ที่  6 พัฒนาระบบการบริหาร
มหาวิทยาลัย ตามหลักการบริหารที่ดี ตามกล
ยุทธ� 6.4 ส-งเสริมและสนับสนุนอาจารย�และ
บุคลากรให�มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ 
(7.2-1.1) 

7.2-1.1 แผนการจัดการ ความรู�
ป งบประมาณ 2556 

� 2 กําหนดบุคลากร
กลุ-มเปBาหมายที่จะพัฒนา
ความรู�และทักษะ                
ด�านการผลิตบณัฑิตและ           
ด�านการวิจัยอย-างชดัเจน
ตามประเด็นความรู�               
ที่กําหนดในข�อ 1 

จากแผนการจั ดการความ รู� ไ ด� กํ าหนด
กลุ-มเปBาหมายที่จะพัฒนาความรู�และทักษะ
ด�านการผลิตบัณฑิตและด�านการวิจัย โดย
กํ า ห น ด ใ ห� เ ป$ น บุ ค ล า ก ร ข อ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�อย-างน�อย 
จํานวน 30 คน 

7.2-2.1 แผนการจัดการความรู�
ป งบประมาณ 2556 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 3 มีการแบ-งปFนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู�               
จากความรู� ทักษะของ              
ผู�มีประสบการณ�ตรง                 
(tacit knowledge)             
เพื่อค�นหาแนวปฏิบัตทิี่ดี
ตามประเด็นความรู�                   
ที่กําหนดในข�อ 1 และ
เผยแพร-ไปสู-บุคลากร
กลุ-มเปBาหมายที่กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�ดําเนิน
กระบวนการจัดการความรู�ตามกระบวนการ
ดังนี้ คือ 1) Define การกําหนดชนิดของ
ความรู� โดยในป การศึกษา2555 คณะฯ ได�
กําหนดการจัดการความรู�ในเร่ือง การจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และแนวทาง
การวิ จั ย  เ ร่ืองบัณฑิตในศตวรรษที่  21    
(7.2-3.1)  2) Create การสร�างและแสวงหา
ความรู� ซ่ึงมีคณะทํางานการจัดการความรู�
ประจําคณะฯ (7.2-3.2) ที่มีประสบการณ�
หรือมีความเชี่ยวชาญในองค�ความรู�ที่กําหนด 
มาเป$นวิทยากร เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 3) 
Capture การจัดเก็บความรู� ทั้งที่เป$นในรูป
เอกสารและจัดเก็บอย-างเป$นระบบ หลังจาก
นั้น 4) Share การแบ-งปFน แลกเปลี่ยน 
เผยแพร- กระจาย ถ-ายโอนความรู� โดยคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�มีการจัด
โครงการจัดการความรู� (7.2-3.3) เพื่อที่จะได�
แลกเปลี่ยนประสบการณ� จนเกิดเป$นแนว
ปฏิบัติที่ดี ทางคณะฯ จึงได�จัดทําทะเบียน
ความรู�ทั้ ง ในรูปเอกสาร (7.2-3.4) และ
เผยแพร-ทางเว็บไซต� ของคณะฯ (7.2-3.5) 5) 
Use การใช�ประโยชน� การประยุกต�ใช�งาน 

7.2-3.1 แผนการจัดการความรู�
ป งบประมาณ 2556 
7.2- 3.2 คําสั่งแต-งตั้ง
คณะกรรมการ KM ประจําคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
7.2-3.3 โครงการจัดการความรู� 
ประจําป การศึกษา 2555 
7.2-3.4 แนวปฏิบัติที่ดีในการ
สร�างแนวทางการพัฒนา
สาขาวชิา และเอกสารที่ได�จาก 
โครงการ 
7.2-3.5 หน�าเว็บไซต�ของคณะที่
เผยแพร-องค�ความรู� 

� 4 มีการรวบรวมความรู�            
ตามประเด็นความรู�                 
ที่กําหนดในข�อ 1 ทั้ง               
ที่มีอยู-ในตัวบุคคลและ
แหล-งเรียนรู�อ่ืนๆ ที่เป$น
แนวปฏิบัตทิี่ดีมาพฒันา
และจัดเก็บอย-างเป$นระบบ
โดยเผยแพร-ออกมาเป$น
ลายลักษณ�อักษร      
(explicit knowledge) 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�มีการ
รวบรวมความรู� เร่ือง การจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการวิจัย
เ ร่ื อ ง บั ณ ฑิ ต ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่  2 1  
( 7 .2 -4 .1 )  จากวิ ทยากรผู� มี ทั กษะและ
ประสบการณ�ตรง (7.2-4.2) และมีการ
รวบรวมเอกสารจากการจัดการความรู� อาทิ 
การอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่  21 การ
จัดการเ รียนการสอนในศตวรรษที่  21: 
กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร�และเกาหลี และ
คู-มือนักวิจัยเพื่อการดําเนินงานวิจัย (7.2-4.3) 
นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการ
สร�างแนวทางการพัฒนาสาขาวิชา โดย
แบ-งเป$น 4 ประเด็นดังนี้ 1. การเรียนการ
สอน 2. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 3. 
การพัฒนานักศึกษา 4. ระบบความสัมพันธ�/
วัฒนธรรมองค�กร/สาขาวิชา (7.2-4.4) และ
ได�มีการเผยแพร-ทางเว็บไซต�ของคณะ (7.2-

7.2-4.1 กําหนดการโครงการ
จัดการความรู� 
7.2-4.2 คําสั่งแต-งตั้ง
คณะกรรมการ KM ประจําคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
7.2-4.3 เล-มเอกสารที่ได�จาก
การจัด KM  
7.2-4.4 แนวปฏิบัติที่ดีในการ
สร�างแนวทางการพัฒนา
สาขาวชิา 
7.2-4.5 หน�าเว็บไซต�ของคณะที่
เผยแพร-องค�ความรู� 
7.2-4.6 เอกสารประกอบการ
ฝ^กอบรม 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4.5) ในส-วนของบุคลากรฝiายสนับสนุนของ
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ยังได�เข�า
ร-วมโครงการการจัดการความรู�ในการสร�าง
วัฒนธรรมที่ดีสู-การบริการที่เป$นเลิศ และการ
ส- ง เส ริม กิจกรรม 5  ส .  ของสํ านัก ง าน
อธิการบดี (7.2-4.6) 

� 5 มีการนําความรู�ทีไ่ด�จาก
การจัดการความรู�ใน                 
ป การศึกษาปFจจุบนัหรือ            
ป การศึกษาที่ผ-านมา        
ที่เป$นลายลักษณ�อักษร 
(explicit knowledge) 
และจากความรู� ทักษะของ
ผู�มีประสบการณ�ตรง  
(tacit knowledge) ที่เป$น
แนวปฏิบัตทิี่ดีมาปรับใช� 
ในการปฏิบัติงานจริง 

จากการเข�าร-วมโครงการจัดการเรียนรู�ในป 
การศึกษา 2554 (7.2-5.1) อาจารย�ประจํา
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�หลาย
ท-านได�นํามาประยุกต�ใช�ในการเรียนการสอน 
เช-น รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 
(7.2-5.2) ซ่ึงได�มีการปรับแผนการเรียนการ
สอน โดยเน�นผู�เรียนเป$นสําคัญ เป$นต�น การ
นําความรู�ที่ได�จากการจัดการความรู�เร่ืองการ
เขียนบทความวิจัย มาปรับใช�ในการเขียนวิจัย 
(7.2-5.3) นอกจากนี้อาจารย�ภายในคณะฯ 
ยังได� มีการพุดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู�  เป$น 
ชุมชน คน KM (Coffee Talk) เพื่อนําไปปรับ
ใช�ในกระบวนการเรียนการสอนในวิชาที่
ตนเองอีกด�วย (7.2-5.4) 

7.2-5.1 ทะเบียนความรู� ป 
การศึกษา 2554 
7.2-5.2 มคอ.3 วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 
7.2-5.3 บทความวิจัย 
7.2-5.4 บันทึก Coffee Talk 

 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

5 ข�อ 5 ข�อ 5 คะแนน บรรลุเปBาหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  ควรมีการสนับสนุนปFจจัยเอ้ือเพื่อให�เกิดกระบวนการจัดการความรู� จนกระทั่งเป$นองค�กรแห-งความรู� เช-น 

Coffee Talk ในหน-วยงาน การศึกษาดูงาน การเขียนบทความ การสนทนา การระดมความคิด เป$นต�น 
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ตัวบAงช้ีที่ 7.3  : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ   (สกอ. 7.3)   
ชนิดของตัวบAงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย-างน�อยต�องครอบคลุม

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถนําไปใช�ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส-งข�อมูลผ-านระบบเครือข-ายของหน-วยงานภายนอกที่เก่ียวข�องตามที่กําหนด 

 

เกณฑ1การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข=อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข=อ 

 
ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี :   อ.ชัชวาลย�  มากสนิธ� โทรศัพท1  :  081-5598626 

   
ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   น.ส.ชมพูนทุ  สอนสา โทรศัพท1  :  081-8699415 

        
 

ผลการดําเนินการ 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 มีแผนระบบสารสนเทศ 

(Information System 
Plan) 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ใช�ผล
การดําเนินงานของสํานักวิทยบริการฯ ท่ีมี
การจัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนระบบ
สารสนเทศ (7.3-1.1) เพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ และคณะกรรมได�จัดทําแผน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
พ.ศ. 2554-2558 (7.3-1.2) 

7.3-1.1 คําสั่งแต-งต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผน
ระบบสารสนเทศ  
7.3-1.2 แผนระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี พ.ศ. 2554-2558 

� 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสนิใจ
ตามพันธกิจของสถาบัน 
โดยอย-างน�อยต�อง
ครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ และการเงิน
และสามารถนําไปใช�ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ใช�
ระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน  โดยมี
ศูนย�ข�อมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
สํ าหรับผู� บริห าร  ( 7 .3 -2 .1 )  มี ระบบ
สารสนเทศด�านการจัดการเรียนการสอน 
(7.3-2.2) ด�านการวิจัย (7.3-2.3) ด�านการ
บริหารจัดการ (7.3-2.4) (7.3-2.5) ด�าน
การเงิน (7.3-2.6) ซ่ึงสามารถนําไปใช�ใน

7.3-2.1 ศูนย�ข�อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ
ผู�บริหาร 
7.3-2.2 ระบบบริการ
การศึกษา (REG) 
7.3-.2.3 ระบบฐานข�อมูล
งานวิจัย 
7.3-2.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริการ (MIS) 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ดําเนินงานด�านประกันคุณภาพได�ดังนี้  
ด�านการจัดการเรียนการสอนสามารถ
นําไปใช�ในองค�ประกอบท่ี 2  ด�านการวิจัย
สามารถนําไปใช�ในองค�ประกอบท่ี 4  ด�าน
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ส า ม า ร ถนํ า ไ ป ใ ช� ใ น
องค�ประกอบท่ี  7  และด� านการเ งิน
สามารถไปใช�ในในองค�ประกอบท่ี 8 

7.3-.2.5  ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส� 
7.3-2.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริการ (MIS) (ระบบ
การเงิน) 

� 3 มีการประเมินความพงึ
พอใจของผู�ใช�ระบบ
สารสนเทศ 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�นํา
ผลการประเมินความพึงพอใจการใช�
บริการระบบ MIS (7.3-3.1) ระบบบริการ
การศึกษา (7.3-3.2) ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส� (7.3-3.3)  และรายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจต-อการใช�บริการ
ระบบ ศูนย� ข� อ มู ล เ พ่ื อสนั บสนุ นกา ร
ตัดสินใจสําหรับผู�บริหาร (7.3-3.4) 

7.3-3.1 รายงานประเมินผล
ความพึงพอใจการให�บริการ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริการ (MIS) 
7.3-3.2 รายงานประเมินผล
ความพึงพอใจการให�บริการ
ระบบบริการการศึกษา (REG) 
7.3-3.3 รายงานประเมินผล
ความพึงพอใจการให�บริการ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอ 
นิกส� (e-Document) 
7.3-3.4  รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจต-อ
การใช�บริการระบบศูนย�ข�อมูล
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
สําหรับผู�บริหาร 

� 4 มีการนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู�ใช�
ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�นํา
ผลการประเมินจากสํานักวิทยบริการฯ ท่ี
ได�นําผลการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู�ตอบแบบสอบถามมาทําการปรับปรุง
พัฒนาระบบงานอย-างต-อเนื่องสมํ่าเสมอ 
โดยจัด ทํารายงานสรุปข� อแก� ไขและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
(MIS) ระบบบริการการ ศึกษา(REG) 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส� (E-DOC)  
(7.3-4.1) และได�เผยแพร-ลงในเว็บไซต�ของ
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศ (7.3-4.2) 

7.3-4.1  รายงานสรุปข�อ    
แก�ไขและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(MIS) ระบบบริการการศึกษา 
(REG) ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส� (E-DOC) 
ประจําป การศึกษา 2555 
7.3-4.2 Print Out หน�า
เว็บไซต�ศูนย�ฯ 

� 5 มีการส-งข�อมูลผ-านระบบ
เครือข-ายของหน-วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข�องตามที่
กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�นํา
ข�อมูลจากสํานักวิทยบริการฯ ท่ีได�นําส-ง
ข�อมูลเข�าระบบนําส-งข�อมูลเข�าคลังข�อมูล
อุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

7.3-5.1 Print Out ระบบนาํส-ง
ข�อมูลเข�าคลังข�อมูลอุดมศึกษา 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
การอุดมศึกษา (สกอ.) (7.3-5.1) 

 

 
การประเมินตนเอง 

เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 
4 ข�อ 5 ข�อ 5 คะแนน บรรลุเปBาหมาย 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มหาวิทยาลยัมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและมีการวางแผนในการพัฒนาอย-างต-อเนื่อง 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- มหาวิทยาลยัได�มีการวางแผนพฒันาระบบสารสนเทศอย-างต-อเนื่อง แต-บางคร้ังก็เกิดความล-าช�าในการ

พัฒนา 
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ตัวบAงช้ีที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ. 7.4) 
ชนิดของตัวบAงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1. มีการแต-งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู�บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร-วมเป$นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะห�และระบุความเสี่ยง และปFจจัยที่ก-อให�เกิดความเสี่ยงอย-างน�อย 3 ด�าน ตามบริบทของ
สถาบัน ตัวอย-างเช-น 

- ความเสี่ยงด�านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด�านยุทธศาสตร� หรือกลยุทธ�ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด�านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ 
- ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติงาน เช-น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด�านบุคลากรและความเสี่ยงด�านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย�และ

บุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ�ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได�จากการวิเคราะห� ในข�อ 2 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต-อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย-างน�อย

ป ละ 1 คร้ัง 
6. มีการนําผลการประเมิน และข�อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช�ในการปรับแผนหรือวิเคราะห� ความเสี่ยง

ในรอบป ถัดไป 
 

เกณฑ1การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข�อ 

 
ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี :   อ.ชัชวาลย�  มากสนิธ� โทรศัพท1  :  081-5598626 

  
ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   ผศ.อาภากร  มินวงษ� โทรศัพท1  :  081-9294652 

081-5598626        อ.ชัชวาลย�  มากสนิธ� 
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ผลการดําเนินการ 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 มีการแต-งตั้งคณะกรรมการ

หรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผู�บริหาร
ระดับสูงและตัวแทน            
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของสถาบันร-วมเป$น
คณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการ
แต-งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(7.4-1.1) โดยมีผู�บริหารของคณะเข�าร-วม
ทํางานเป$นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
โดยระบุหน�าที่ในการรับผิดชอบตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

7.4-1.1 คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
ที่ 119/2554 เร่ืองแต-งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ลว. 30 ธ.ค. 2554 

� 2 มีการวิเคราะห�และระบุ
ความเสี่ยง และปFจจัย           
ที่ก-อให�เกิดความเสี่ยง 
อย-างน�อย 3 ด�าน          
ตามบริบทของสถาบนั 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได�มีการ
วิเคราะห�และระบุความเสี่ยงและปFจจัยที่
ก-อให� เ กิดความเสี่ ยงอย-า งน�อย 3 ด� าน    
(7.4-2.1) 

7.4-2.1 รายงานการวิเคราะห�
และระบุความเสี่ยงและปFจจยัที่
ก-อให�เกิดความเสี่ยงของคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 

� 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสีย่ง
และจัดลาํดับความเสี่ยง         
ที่ได�จากการวิเคราะห�         
ในข�อ 2 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง มีการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดลําดับความเสี่ยงที่ได�จากการวิเคราะห� 
(7.4-3.1) 

7.4-3.1 ตารางแสดงการ
ประเมินเพื่อวางแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

� 4 มีการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่มีระดบั            
ความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได�จัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง (7.4-4.1) และดําเนินการ
ตามแผนที่มีความเสี่ยงด�านต-าง ๆ ในระดับสูง
และระดับสูงมาก (7.4-4.2) 

7.4-4.1 แผนบริหารความเสี่ยง 
7.4-4.2 การบริหารความเสี่ยง
ตามโครงการของคณะ 5 
โครงการ 4 ด�าน ได�แก- ความ
เสี่ยงด�านการเรียนการสอน 
ด�านการวิจัย ด�านการบริการ
วิชาการ และด�านการบริหาร
จัดการ 

� 5 มีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนนิงาน
ตามแผน และรายงานต-อ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อย-างน�อยป ละ 1 คร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได�มีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผน (7.4-5.1) เสนอต-อกรรมการประจํา
คณะ (7 .4-5.2 )  เสนอต-อมหาวิทยาลัย    
(7 .4 -5 .3 )  ประกอบกับรายงานผลการ
ประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน
ป งบประมาณ พ.ศ.2555 (7.4-5.4) 

7.4-5.1 รายงานผลการ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7.4-5.2 เอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการประจาํ
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� คร้ังที่ 1/2555 
7.4-5.3 บันทึกข�อความนําส-ง
รายงานการควบคุมภายในต-อ
มหาวิทยาลยั 
7.4-5.4 รายงานผลการประเมิน
ของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 
30 ก.ย. 2555 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 6 มีการนําผลการประเมิน 

และข�อเสนอแนะจาก         
สภาสถาบันไปใช�                    
ในการปรับแผน   หรือ
วิเคราะห�ความเสี่ยง            
ในรอบป ถัดไป 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได�มีการ
รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
ประจําป งบประมาณ 2555 ต-อกรรมการ
ประจําคณะและมีมติเห็นชอบ โดยไม-มีการ
เสนอข�อเสนอแนะ (7.4-6.1) คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจึงได�นําเสนอแผนการ
ดํา เนินงานบริหารความเสี่ยง  ประจําป 
งบประมาณ 2556 ต-อคณะกรรมการประจํา
คณะฯ และได�รับความเห็นชอบ (7.4-6.2) 
และร-วมการประชุมการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ ย งของมหาวิทยาลัย  ประจํ าป 
งบประมาณ 2555 (7.4-6.3) และนําเสนอ
การบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร�ต-อที่ประชุมการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (7.4-6.4) 
โดยนําข�อเสนอเชิงนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาเข�าร-วมพิจารณา
ด�วย (7.4-6.5) 

7.4-6.1 เอกสารรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจาํ
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� คร้ังที่ 1/2556 
7.4-6.2 เอกสารรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจาํ
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� คร้ังที่ 1/2556 
7.4-6.3 เอกสารขอเชิญประชุม
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย ป งบประมาณ 
พ.ศ.2555 
7.4-6.4 เอกสารขอเชิญประชุม
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย ป งบประมาณ 
2556 
7.4-6.5 หนังสือสาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 
ศธ.0508/ว 437 เร่ือง ขอ�เสนอ
เชิงนโยบายเร่ืองการจัดการ
สถานการณ�ละเมิดทางเพศใน
มหาวิทยาลยั ลว. 11 เม.ย. 
2556 

 
การประเมินตนเอง 

เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 
6 ข=อ 6 ข=อ 5 คะแนน บรรลุเปMาหมาย 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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ตัวบAงช้ีที่ ๗.๑๒ :  การปฏิบัติตามบทบาทหน=าที่ของสภาสถาบัน  (สมศ. ๑๒) 
ชนิดของตัวบAงช้ี  :  ผลผลิต 
เกณฑ1การให=คะแนน 

ใช�ค-าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น 
ดังต-อไปนี้ 

1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถ�วนตามภาระหน�าที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร� ทิศทาง กํากับนโยบาย ข�อบังคับ ระเบียบ  
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข�อบังคับของต�นสังกัด และหน-วยงานที่เก่ียวข�อง 
4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู�บริหารสถานศึกษา 
5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใช�หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น 

 

ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี  :     โทรศัพท1  :  xxx-xxxxxx 
   

ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี  :    โทรศัพท1  :  xxx-xxxxxx 
         

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 สภาสถาบันทําพนัธกิจ

ครบถ�วนตามภาระหน�าทีท่ี่
กําหนดในพระราชบัญญตัิ
ของสถานศึกษา 

  

� 2 สภาสถาบันกําหนด
ยุทธศาสตร� ทิศทาง กํากับ
นโยบาย ข�อบังคับ 
ระเบียบ  

  

� 3 สภาสถาบันทําตาม
กฎระเบียบข�อบังคับของ
ต�นสังกัด และหน-วยงานที่
เก่ียวข�อง 

  

� 4 สภาสถาบันกํากับ ติดตาม 
การดําเนินงานของ
ผู�บริหารสถานศึกษา 

  

� 5 สภาสถาบันดาํเนนิงานโดย
ใช�หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 
10 ประเด็น 

  

 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

    
 

หมายเหตุ เป$นการประเมินในระดับสถาบัน คณะไม-ต�องประเมิน
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ตัวบAงช้ีที่ ๗.๑๓ : การปฏิบัติตามบทบาทหน=าที่ของผู=บริหารสถาบัน  (สมศ. ๑๓) 
ชนิดชองตัวบAงช้ี   : ผลผลิต 
เกณฑ1การให=คะแนน 
 ใช�คะแนนผลการประเมินผลผู�บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต-งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี  :   อ.ชัชวาลย�  มากสนิธ�  โทรศัพท1  :  081-5598626 
   

ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี  :   อ.พิสุทธิ์  การบุญ โทรศัพท1  :  081-9389299 
        

 

ผลการดําเนินการ 
คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   โดย

แบ-งเป$น 3 ด�าน คือ 1.ด�านการดําเนินงานได�ผลการประเมินเท-ากับ 90.20  2.ด�านประสิทธิภาพประสิทธิผลการใช�
งบประมาณได�ผลการประเมินเท-ากับ 75.94   3.ด�านความพึงพอใจต-อการบริหารงานได�ผลการประเมินเท-ากับ 79.80  
โดยมีค-าเฉลี่ยผลการประเมินทั้ง 3 ด�านเท-ากับ 4.10 
 
ข=อมูลการดําเนินการ 

รายการ คะแนน 
คะแนนผลการประเมินผลผู�บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถานบนัแต-งตัง้ 4.10 

 
 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

3.51 4.10 4.10 บรรลุเปBาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
๗.๑๓ – ๑.๑ แผนการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
๗.๑๓ – ๑.๒ ทบทวนแผนกลยุทธ�คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� พ.ศ. ๒๕๕๓ -๒๕๕๖ 
๗.๑๓ – ๑.๓ แผนการปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาํป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๗.๑๓ – ๑.๔ ผลตามแผนปฏิบัติการ (Action Conclusion)ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 (รอบ ๑๒ เดือน) 
๗.๑๓ – ๑.๕ สรุปผลการประเมินผลงาน  ประจําป ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๗.๑๓ – ๑.๖ เอกสารประกอบการประชุมคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� คร้ังที่ ๒/๒๕๕๕ และ ๓/

๒๕๕๕ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-ไม-มี- 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  ควรเน�นการใช�งบประมาณให�เกิดประสิทธิผลให�สูงข้ึน 
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องค1ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบAงช้ีที่  8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ. 8.1) 
ชนิดของตัวบAงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1.  มีแผนกลยุทธ�ทางการเงินที่สอดคล�องกับแผนกลยุทธ�ของสถาบัน 
2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด�านการเงิน หลักเกณฑ�การจัดสรร และการวางแผนการใช�เงิน                         

อย-างมีประสิทธิภาพ โปร-งใส ตรวจสอบได� 
3.  มีงบประมาณประจําป ที่สอดคล�องกับแผนปฏิบัติการในแต-ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย-างเป$นระบบ และรายงานต-อสภาสถาบันอย-างน�อยป ละ 2 คร้ัง 
5.  มีการนําข�อมูลทางการเงินไปใช�ในการวิเคราะห�ค-าใช�จ-าย และวิเคราะห�สถานะทางการเงินและความ

ม่ันคงของสถาบันอย-างต-อเนื่อง 
6.  มีหน-วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน�าที่ตรวจ ติดตามการใช�เงินให�เป$นไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑ�ที่สถาบันกําหนด 
7.  ผู�บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช�เงิน ให�เป$นไปตามเปBาหมาย และนําข�อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช�ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

เกณฑ1การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
 7 ข�อ 

 
ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี :   ผศ.กรรณิการ�  เผือกนําผล โทรศัพท1  :  081-5900106 

   
ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   นางสาวอินทรา  บ-อพลอย โทรศัพท1  :  081-7821182 

        
 
ผลการดําเนินการ 

มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 มีแผนกลยุทธ�ทางการเงิน 

ที่สอดคล�องกับแผนกลยุทธ�
ของสถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีแผนกล
ยุทธ�ทางการเงิน(8.1-1.1) ที่แสดงให�เห็นถึง
แหล-งที่มาและแหล-งใช�ไปของเงินที่ต�องใช�ใน
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ� โดยคณะได�
แต-งตั้งคณะกรรม การจัดทําแผนกลยุทธ�ทาง
การเงิน (8 .1 -1 .2 )  โดยทํ าหน� าที่ จั ดทํ า 
ทบทวน รวมทั้งวิเคราะห�ทรัพยากรที่ต�องใช�
ในการดํา เนินงานตามแผนกลยุทธ�ทาง
การเงิน โดยคณะกรรมการดังกล-าวได�มีการ
ประชุม(8.1-1.3) เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ�
ทางการเงินและวิเคราะห�ทรัพยากรที่ต�องใช�
ในการจัดทําแผน   กลยุทธ�ทางการเงิน  ใน

8.1-1.1 แผนกลยุทธ�ทาง
การเงิน 
8.1-1.2 คําสั่งแต-งตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนกล
ยุทธ�ทางการเงิน 
8.1-1.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผน   กล
ยุทธ�ทางการเงิน คร้ังที่ 1/2555 
8.1-1.4 สรุปผลการวิเคราะห�
ทรัพยากรที่ต�องใช�ในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�
คณะมนุษยศาสตร�และ
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ป งบประมาณ 2555 (8.1-1.4) เพื่อให�
สอดคล�องกับแผนกลยุทธ�ของมหาวิทยาลัยที่
มีการปรับเปลี่ยนตามงบประมาณที่ได�รับใน
แต-ละป งบประมาณตามกรอบงบ ประมาณ
รายจ-ายประจําป  2555(8.1-1.4) 

สังคมศาสตร� ป งบประมาณ 
พ.ศ. 2555 
8.1-1.5 กรอบงบประมาณ 
ประจําป งบประมาณ 2555 
 

� 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด�านการเงิน 
หลักเกณฑ�การจัดสรร และ
การวางแผนการใช�เงิน
อย-างมีประสทิธิภาพ 
โปร-งใส ตรวจสอบได� 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีแหล-ง
การจัดหาทรัพยากรทางด�านการเงินอยู- 2 
แหล-ง คือ งบประมาณแผ-นดินและงบรายได�
(8.1-2.1) โดยคณะ ได�เชิญคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ ประชุม (8.1-2.2) เพื่อจัดทํา
แผนงบ ประมาณและแผนปฏิบั ติ ง าน 
ประจําป งบประมาณ 2555 โดยมีหลักเกณฑ�
การจัดสรรงบประมาณที่ มีประสิทธิภาพ 
โปร- งใส และสามารถตรวจสอบได�ตาม
เอกสารประกอบการประชุม(8.1-2.3) โดย
แบ-งออกเป$น 2 ส- วน ประกอบด�วยงบ
แผ-นดินและงบรายได� งบแผ-นดินจัดสรรให�
สาขาวิชาตามรายหัวอาจารย� เพื่อใช� เป$น
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย�คนละ 
5,000 บาท ส-วนงบรายได�แบ-งออกเป$น 3 
ส-วน คือ ส-วนที่ 1 บริหารสาขาวิชา ๆ ละ 
20,000 บาท ส-วนที่ 2 รายหัวนักศึกษาตาม
สาขาวิชารายหัวละ 150 บาท และส-วนที่ 3 
เป$นค-าฝ^กประสบการณ�วิชาชีพสําหรับ
นักศึกษาชั้นป ที่ 4 โดยคิดเป$นรายหัว หัวละ 
150 บาท (8.1-2.4) และให�แต-ละสาขาวิชา
เขียนโครงการให�สอดคล�องกับภารกิจของ
สาขาวิชาและส- งคณะฯเพื่ อจัดทํ าแผน
งบประมาณ และแผนปฏิบัติงาน ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เสนอมหาวิทยาลัย
ต-อไป (8.1-2.5) 

8.1-2.1 แผนกลยทุธ�ทาง
การเงินที่แสดงให�เห็นถึงแนว
ทางการจัดหาทรัพยากร
ทางด�านเงิน(หน�า2) 
8.1-2.2 บันทึกข�อความที่  มส.
479/2554 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
2554 เร่ือง ขอเชิญประชุม 
8.1-2.3 เอกสารประกอบการ
ประชุมกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
คร้ังที่ 6/2554 วันที่ 2 
พฤศจิกายน 2554 วาระที่ 5.1 
การจัดสรรงบประมาณประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
8.1-2.4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
คร้ังที่ 6/2554 วันพุธที่ 2 
พฤศจิกายน 2554 วาระที่ 5.2 
การจัดสรรงบประมาณ 
ประจําป งบประมาณ 2555 
8.1-2.5  บันทึกข�อความที่ มส.
535/2554 ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2554 เร่ือง ส-งแผน
งบประมาณและแผนปฏิบัตงิาน
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 
2555 

� 3 มีงบประมาณประจําป  
ที่สอดคล�องกับแผนปฏิบัติ
การในแต-ละพนัธกิจและ
การพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 

คณะมนุษยศาสตร� และสั งคมศาสตร� มี
งบประมาณประจําป  2555 (8 .1-3.1 )        
ที่สอดคล�องกับแผนปฏิบัติงานในแต-ละพันธ
กิจ ได�แก- การผลิตบัณฑิต การวิจัย     การ
บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และการบริหารจัดการที่ดี (8.1-3.2)โดย
คณะฯ ได�แต-งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห� 
ติดตาม และรายงานผลความสําเร็จของการ
ดํา เนินงานตามแผนปฏิบัติ ง านในรอบ

8.1-3.1 แผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงาน ประจําป  2555 
8.1-3.2 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป  2555 
8.1-3.3 คําสั่งแต-งตั้งคณะ 
กรรมการวิเคราะห�  ติดตามและ
รายงาน ผลความสาํเร็จของการ
ดําเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน
ในรอบป งบประมาณ 
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ป งบประมาณ(8 .1-3 .3)  โดยทํ าหน� าที่
วิเคราะห�ข�อมูลเปรียบเทียบงบประมาณที่
ผ-านมากับงบประมาณปFจจุบันในแต-ละพันธ
กิจ มีความเพียงพอมากน�อยเหมาะสมหรือไม- 
(8.1-3.4) 

8.1-3.4 แบบสรุปข�อมูล
เปรียบเทียบงบประมาณ
ประจําป  2554 และงบ 
ประมาณประจําป  2555 

� 4 มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอย-างเป$นระบบ 
และรายงานต-อสภา
สถาบนัอย-างน�อย             
ป ละ 2 คร้ัง 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�จัดทํา
รายงานผลการใช�จ-ายงบประมาณประจําป 
งบประมาณ 2555 รายไตรมาส(8.1-4.1) 
(8.1-4.2) (8.1-4.3) (8.1-4.4) และจัดทําผล
การดําเนินงาน(Action Conclusion) 
ป งบประมาณ 2555 รอบ 6 เดือน(8.1-4.5) 
และรอบ 12 เดือน (8.1-4.6) เสนอต-อกอง
นโยบายและแผนเพื่อดําเนินการต-อไป ใน
ส-วนของคณะเองก็ได�มีการนํารายงานผลการ
ใช�จ-ายงบประมาณรายไตรมาสเข�าที่ประชุม
กรรมการบริหารคณะ(8.1-4.7) และนํา
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ( Action 
Conclusion) ป งบประมาณ 2555 เข�าที่
ประชุมกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร�(8.1-4.8) และเสนอต-อที่
ประชุมกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร�(8.1-4.9) 

8.1-4.1 รายงานผลการใช�จ-าย
งบประมาณไตรมาสที่ 1 
8.1-4.2 รายงานผลการใช�จ-าย
งบประมาณไตรมาสที่ 2 
8.1-4.3 รายงานผลการใช�จ-าย
งบประมาณไตรมาสที่ 3 
8.1-4.4 รายงานผลการใช�จ-าย
งบประมาณไตรมาสที่ 4 
8.1-4.5 ผลการปฏิบัติราชการ
(Action Conclusion) 
ป งบประมาณ 2555 รอบ 6 
เดือน 
8.1-4.6 ผลการปฏิบัติราชการ
(Action Conclusion) 
ป งบประมาณ 2555 รอบ 12 
เดือน 
8.1-4.7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
คร้ังที่ 1/2555 วันที่ 1 
กุมภาพันธ� 2555 วาระที่ 4.10 
รายงานการเบิกจ-ายงบประมาณ 
ประจําป งบประมาณ 2555 ไตร
มาสที่ 1 
8.1-4.8 รายงานประชุม
กรรมการบริหารคณะ คร้ังที่ 
1/2556 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ� 
2556 วาระที่ 4.1  
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
(Action Conclusion) 
ป งบประมาณ 2555 รอบ 12 
เดือน หน�า 4 
8.1-4.9 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
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คร้ังที่ 1/2556 วันศุกร�ที่ 15 
กุมภาพันธ� 2556 วาระที่ 5.1.2 
ราย งานผลการปฏิบัติราชการ
(Action Conclusion) 
ป งบประมาณ 2555 รอบ 12 
เดือน หน�า 6 

� 5 มีการนําข�อมูลทางการเงิน
ไปใช�ในการวิเคราะห�
ค-าใช�จ-าย และวิเคราะห�
สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของสถาบัน
อย-างต-อเนื่อง 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�จัดทํา
รายงานการใช�เงินงบประมาณตามแผนการ
ดําเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต-ไตรมาสที่ 1-
ไตรมาสที่ 4 เสนอผู�บริหาร (8.1-5.1) เป$น
รายงานที่แสดงให�ผู�บริหารได�ทราบว-าได�ใช�
เงินตามแผนปฏิบัติงานหรือไม-เพื่อใช�เป$น
ข�อมูลประกอบการวิเคราะห�สถานะทาง
การเงิน เช-น การจัดสรรงบประมาณรายได�
(เพิ่มเติม) โดยใช�ในการบริหารงานพัฒนา
ผู�นํานักศึกษาโดยการก-อสร�างสํานักงาน
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษย�ฯและการจัดสรร
เงิน ให� จัด ซุ� ม รับป ริญญา ซ่ึง ไม- ได�อยู- ใน
แผนการใช�เงินของคณะ(8.1-5.2) การเร-งรัด
การใช�จ-ายงบประมาณ ประจําป งบประมาณ 
2555เสนอในที่ประชุมกรรมการบริหาร
คณะฯ(8.1-5.3) และเม่ือสิ้นสุดการเบิก
จ-ายเงินงบประมาณประจําป งบประมาณ 
2555 คณะได�จัดทํารายงานสรุปผลการ
จัดสรรและสรุปผลการเบิกจ-ายงบประมาณ
(8.1-5.4) เพื่อเป$นข�อมูลเปรียบเทียบในการ
วิเคราะห�รายรับ-รายจ-ายในอนาคต และ
คณะยังได�จัดทําค-าใช�จ-ายตัวหัวของนักศึกษา
(8.1-5.5)        

8.1-5.1 รายงานผลการใช�จ-าย
งบประมาณ ประจําป 
งบประมาณ2555 ไตรมาสที่ 1- 
4 
8.1-5.2 รายงานการประชุม
กรรมการบริหารคณะ คร้ังที่ 
4/2555  วันที่ 8 สิงหาคม 
2555 วาระที่ 5.1 การจัดสรร
งบประมาณรายได�(เพิ่มเติม) 
ประจําป งบประมาณ 2555 
หน�า 6และวาระที่ 5.2 การ
เตรียมงานวันรับพระราชทาน
ปริญญาบตัร หน�า 6  
8.1-5.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ คร้ัง
ที่ 3/2555 วันพุธที่ 27 
มิถุนายน 2555 วาระที่ 4.1 
เร-งรัดการใช�งบประมาณ 
ประจําป งบประมาณ 2555 
หน�า 2 
8.1-5.4 รายงานสรุปผลการ
จัดสรรและสรุปผลการเบิกจ-าย
งบประมาณ ประจําป 
งบประมาณ 2555 
8.1-5.5 รายงานค-าใช�จ-ายต-อหัว
ของนักศึกษา 

� 6 มีหน-วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก            
ทําหน�าที่ตรวจ ติดตาม 
การใช�เงินให�เป$นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ�            
ที่สถาบนักําหนด 

คณะมนุษยศาสตร�และสั งคมศาสตร�  มี
คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� (8.1-6.1)ทําหน�าที่ตรวจติดตาม
การใช�งบประมาณของคณะให�เป$นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ�ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
โดยมีการนําเข�าที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารคณะวาระเพื่อพิจารณารายงานผล
การใช�จ-ายงบประมาณ ประจําป งบประมาณ 
2555 (ไตรมาสที่ 1)(8.1-6.2) และมีหน-วย

8.1-6.1คําสั่งแต-งตั้ง
กรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
8.1-6.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
คร้ังที่ 1/2555 วันที่ 1 
กุมภาพันธ� 2555 วาระที่ 4.10 
รายงานการเบิกจ-ายงบประมาณ
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ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย (8.1-6.3)  
ทําหน�าที่ตรวจติดตามการใช�เงินให�เป$นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ�ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดโดยหน-วยตอบสอบภายในได�แจ�ง
กําหนดการตรวจสอบการดําเนินงานของ
คณะ(8.1-6.4) 
 
 
 

ประจําป งบประมาณ 2555ไตร
มาส 1 
8.1-6.3 หน-วยงานตรวจ สอบ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณ ี
8.1-6.4 บันทึกข�อความที่  ตส.
005/2555 ลงวันที่ 26 มกราคม 
2555 เร่ืองขอแจ�งแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาํป 
งบประมาณ 2555 

� 7 ผู�บริหารระดับสูง                
มีการติดตามผลการใช�เงิน 
ให�เป$นไปตามเปBาหมาย 
และนาํข�อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช�               
ในการวางแผนและ               
การตัดสินใจ 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีระบบ
ฐ า น  ข� อ มู ล ท า ง ก า ร เ งิ น ที่ เ ป$ น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส�(8.1-7.1) เพื่อให�ผู�บริหาร
ระดับสูงมีการติดตามการใช�เงินของโครงการ
ต-างๆ ทุกไตรมาส(8.1-7.2)และ นําข�อมูลมา
วิเคราะห�สถานะทางการเงินของคณะโดยจะ
เ ห็น ได� จากการติ ดตามการใช� จ- า ย เ งิ น
งบประมาณ(8.1-7.3)(8.1-7.4) และคณะยัง
ได�ทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป 
งบประมาณ 2555 เสนอกองนโยบายและ
แผนเพื่อจัดทํารายงานทางการเงินเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต-อไป (8.1-7.5),(8.1-7.6),(8.1-
7.7),(8.1-7.8)                                                               

8.1-7.1 ระบบ VN 
8.1-7.2 สรุปรายงานการใช�จ-าย
งบประมาณรายไตรมาส ไตร
มาสที่ 1- ไตรมาสที่ 4 
8.1-7.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
คร้ังที่ 3/2555 วันพุธที่ 27 
มิถุนายน 2555 วาระที่ 4.1 
เร-งรัดการใช�งบประมาณ 
ประจําป งบประมาณ 2555 
8.1-7.4 บันทึกข�อความคณะ
มนุษย�ฯ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2555 เร่ือง ขอให�เร-งรัดการใช�
งบประมาณ ประจําป  2555 
8.1-7.5 บันทึกข�อความ เร่ือง 
รายงานผลการใช�จ-าย
งบประมาณประจําป  2555 ไตร
มาสที่ 1  
8.1-7.6 บันทึกข�อความ เร่ือง 
รายงานผลการใช�จ-าย
งบประมาณประจําป  2555 ไตร
มาสที่ 2  
8.1-7.7 บันทึกข�อความ เร่ือง 
รายงานผลการใช�จ-าย
งบประมาณประจําป  2555 ไตร
มาสที่ 3  
8.1-7.8 บันทึกข�อความ เร่ือง 
รายงานผลการใช�จ-าย
งบประมาณประจําป  2555 ไตร
มาสที่ 4 
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การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

7 ข�อ 7 ข�อ 5 คะแนน บรรลุเปBาหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีแผนกลยุทธ�ทางการเงินที่สอดคล�องกับแผนกลยทุธ�ของมหาวทิยาลัย 
- มีการจัดสรรงบประมาณที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
- มีการเบิกจ-ายงบประมาณที่ถูกต�องเป$นไปตามระเบียบ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- เบิกจ-ายงบประมาณให�เป$นไปตามไตรมาส และใช�งบประมาณให�ตรงกับวัตถุประสงค�ของโครงการ 
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องค1ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบAงช้ีที่  9.1 : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
ชนิดของตัวบAงช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ1มาตรฐาน  

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล�องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต-ระดับภาควิชาหรือหน-วยงานเทียบเท-า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2.  มีการกําหนดนโยบายและให�ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ              
ระดับนโยบายและผู�บริหารสูงสุดของสถาบัน 

3.  มีการกําหนดตัวบ-งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ�ของสถาบัน 
4.  มีการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ�วน ประกอบด�วย   1) การควบคุม 

ติดตาม            การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําป ที่เป$นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต-อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลาโดยเป$นรายงานที่มีข�อมูลครบถ�วน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ            การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส-งผลให�มีการพัฒนาผล              
การดําเนินงานตามตัวบ-งชี้ของแผนกลยุทธ�ทุกตัวบ-งชี้ 

6.  มีระบบสารสนเทศที่ให�ข�อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค�ประกอบ
คุณภาพ 

7.  มีส-วนร-วมของผู�มีส-วนได�ส-วนเสีย ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู�ใช�บัณฑิต และ
ผู�ใช�บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8.  มีเครือข-ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว-างสถาบันและมีกิจกรรมร-วมกัน 
9.  มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวิจัยด�านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน-วยงานพัฒนาข้ึนและเผยแพร-ให�

หน-วยงานอ่ืนสามารถนาํไปใช�ประโยชน� 
 

เกณฑ1การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข�อ หรือ 6 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
7  หรือ 8 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
 9  ข�อ 

 
ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี :   อ.ชัชวาลย�  มากสนิธ� โทรศัพท1  :  081-5598626 

   
ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี :   อ.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� โทรศัพท1  :  089-4948820 
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ผลการดําเนินการ 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 มีระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน                   
ที่เหมาะสมและสอดคล�อง
กับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน ตั้งแต-ระดับ
ภาควิชาหรือหน-วยงาน
เทียบเท-า และดําเนนิการ
ตามระบบที่กําหนด 

        ผู� บ ริหารคณะมนุษยศาสตร� และ
สังคมศาสตร�ร-วมกันกําหนดระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ เพื่อเป$นแนวทางการ
ดําเนินงานด�านประกันคุณภาพของคณะ 
คณะมีคู-มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประจําป การศึกษา 2555 ที่สอดคล�อง
กั บ ป รั ช ญ า  วิ สั ย ทั ศ น�  พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัย (9.1-1.1) คณะมีการกําหนดค-า
เปBาหมายตามองค�ประกอบ (9.1-1.2) คณะมี
การมอบหมายบุคลากรให�ดําเนินงานด�าน
การประกันคุณภาพตามองค�ประกอบใน
ระดับคณะ (9.1-1.3) และเพื่อให�งานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะมีประสิทธิภาพ 
ได�มีการแต-งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให�สามารถ
ทํางานได�อย-างเป$นระบบ (9.1-1.4) ทั้งนี้
พ ร� อ ม จั ด ทํ า แ ล ะ เ ผ ยแ พ ร- ป ฏิ ทิ น ก า ร
ดํา เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาป 
การศึกษา 2555 ช-วยให�บุคลากรมีแนวทาง
ในการปฏิบัติงานด�านประกันคุณภาพที่
ชัดเจน (9.1-1.5)    

9.1-1.1 ระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
9.1-1.2 คู-มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
9.1-1.3 ตารางค-าเปBาหมายตาม
องค�ประกอบ 2555 
9.1-1.4 คําสั่งแต-งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ 
9.1-1.5 ตารางเก็บรวบรวม
ข�อมูล/ผู�รับผิดชอบรายตัวบ-งชี้ 
ประจําป การศึกษา 2555 
9.1-1.6ปฏิทินการดําเนนิ งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาป 
การศึกษา  2555  

� 2 มีการกําหนดนโยบายและ
ให�ความสําคัญเร่ือง              
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน                
โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู�บริหารสูงสุด
ของสถาบัน 

       คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มี
การ กํ าหนดนโยบายกา รประ คุณภาพ
การศึกษา (9.1-2.1) โดยผู�บริหารคณะและ
ผ-านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
คณะ โดยกําหนดให�มีผู�รับผิดชอบทั้งในระดับ
คณะ(9.1-2.2) และสาขาวิชา (9.1-2.3) 

9.1-2.1 นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
9.1-2.2 คําสั่งแต-งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ 
9.1-2.3 คําสั่งแต-งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสาขาวชิา 

� 3 มีการกําหนดตัวบ-งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ�               
ของสถาบัน 

        จากการที่คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�กําหนดทิศทางในการดําเนินงาน
ตามอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตย-อม
ฉลาดจัดการ” ซ่ึงเดิมเป$นคติธรรมประจํา
มหาวิทยาลัยที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสั งฆราชสกลมหาสั งฆปริณายก ได�
พระราชทานไว�เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 
2533 และชาวรําไพพรรณีได�ถือคติธรรมเป$น
แนวปฏิบัติในการผลิตบัณฑิตให�มีความรู� 
ความสามารถควบคู-กับการมีคุณธรรมและ

9.1-3.1 รายงานการศึกษา
ความพึงพอใจของหัวหน�า
หน-วยงานต-อบัณฑิตผู�สาํเร็จ
การศึกษาจากคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร�
ประจําป การศึกษา 2553 
9.1-3.2 โครงการสนอง
พระราชดาํริค-ายอาสาพัฒนา
ชนบทฯ 
9.1-3.3  แผนยทุธศาสตร� คณะ
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
รู�จักการบริหารจัดการตนเองและผู� อ่ืนได�
อย- า งดี  ทํ า ให� ผลการดํ า เนิ นงานบรรลุ
เปBาหมายก-อให�เกิดประโยชน�และสร�างคุณค-า
ต-อท�อง ถ่ินในภาคตะวันออก โดยคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�สามารถผลิต
บัณฑิตให�เป$นที่ยอมรับและพึงพอใจของ
หั ว ห น� า ห น- ว ย ง า น ทั้ ง ด� า น ค ว า ม รู� 
ความสามารถ ด�านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ อยู-ในระดับมาก 4.13  
คิดเป$นร�อยละ 82.60 (9.1-3.1) 
         นอกจากนี้สาขาการพัฒนาชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ส-งเสริม
ให�นักศึกษาได�มีส-วนร-วมในการนําความรู�ที่
เรียนในห�องเรียนไปช-วยพัฒนาท�องถ่ินหรือ
ชุมชนต-าง ๆ ตามความสนใจ โดยนักศึกษาได�
สร�างเครือข-าย และปฏิสัมพันธ�กับชุมชน ซ่ึง
จะศึกษากรณีศึกษาที่เป$นปFญหากับชุมชนใน
พื้นที่นั้น ๆ และช-วยชุมชนแก�ไขปFญหานั้น ๆ 
ด�วย เช-น โครงการค-ายอาสาพัฒนาชนบทที่
นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน ได�ไปทํา
กิจกรรมส-งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนตํารวจ
ต ร ะ เ ว น ช า ย แ ด น  ( ต ช ด . )  ต า ม แ น ว
พระราชดําริ ทําให�นักเรียน ตชด. มีแหล-ง
เรียนรู� คือ ศาลาการเรียนรู�นอกห�องเรียน อีก
ทั้งยังเป$นสถานที่ให�ชุมชนใช�เป$นสถานที่จัด
เวทีชาวบ�านของชุมชน อีกทั้งยังเน�นสถานที่
ให�ชุมชนใช�เป$นสถานที่จัดเวทีชาวบ�านของ
ชุมชน นักศึกษาได�ดําเนินการจัดโครงการที่
โรงเรียน ตชด. บ�านคลองมะลิ อําเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2556 
(9.1-3.2) ซ่ึงโครงการดังกล-าวสอดคล�องกับ
แผนยุทธศาสตร�ข�อที่ 4 กลยุทธ�ที่ 5 (9.1-3.3) 

มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร�
ป การศึกษา 2555 
 

 

� 4 มีการดําเนินงาน                    
ด�านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน                    
ที่ครบถ�วน ประกอบด�วย               
1) การควบคุม  ติดตาม 
การดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ  
2) การจัดทํารายงาน
ประจําป ที่เป$นรายงาน

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
มีการดําเนินงานตรวจสอบและติดตามผล
การดํ า เนินงานตามตั วบ- งชี้ ระดับคณะ     
(9.1-4.1) คณะและสาขาวิชาจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง(9.1-4.2) (9.1-4.3) และ
แจ�งผลการตรวจประเมินทั้งระดับคณะและ
สาขาวิชาให�หน-วยงานรับทราบ (9.1-4.4) 
(9.1-4.5) เพื่อให�คณะรายงานผลการประเมิน
ผ-านทางระบบ CHE QA Online โดยคณะมี

9.1-4.1 คําสั่งแต-งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดบัคณะ คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร�  
ป การศึกษา  2555 
9.1-4.2  รายงานการประเมิน
ตนเองของคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� (SAR)        
ป การศึกษา  2555 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ประเมินคุณภาพเสนอต-อ
สภาสถาบันและสาํนักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลาโดยเป$น
รายงานที่มีข�อมูลครบถ�วน
ตามที่สาํนักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด                 
ใน  CHE QA Online และ  
3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผน            
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนั 

การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะต-อไป 
(9.1-4.6)   

9.1-4.3  รายงานการประเมิน
ตนเองของสาขาวิชาทั้ง 9 
สาขาวชิา (SAR) ป การศึกษา  
2555 
9.1-4.4  รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในของ
สาขาวชิาทัง้ 9 สาขาวิชาป 
การศึกษา 2555  
9.1-4.5 รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในของ
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�ป การศึกษา  2555 
9.1-4.6 แผนปรับปรุงคุณภาพ
การ ป การศึกษา 2555 

� 5 มีการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการทํางาน 
และส-งผลให�มีการพัฒนา
ผลการดําเนนิงานตาม            
ตัวบ-งชี้ของแผนกลยุทธ� 
ทุกตัวบ-งชี ้

         คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มี
การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน (9.1-5.1)  
และส-งผลให�มีการพัฒนาผลการดําเนินงาน 
ตามตัวบ-งชี้ของแผนกลยุทธ�ของคณะทุกตัว
บ-งชี้ (9.1-5.2)   
 

9.1-5.1 แผนพฒันาคุณภาพ
(Improvement plan) 
ประจําป การศึกษา พ.ศ. 2555  
9.1-5.2  แผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงาน ประจําป 
งบประมาณ 2556 

� 6 มีระบบสารสนเทศ              
ที่ให�ข�อมูลสนับสนุน              
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน               
ครบ ทั้ง 9 องค�ประกอบ
คุณภาพ 

         คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มี
ระบบสารสนเทศที่ให�ข�อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค�ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 

- สารสนเทศที่สนับสนุนองค1ประกอบ
ที่ 1 (ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค� และ
แผน)  
       - สารสนเทศสนับสนุนองค1ประกอบ  
ที่ 2 การผลิตบัณฑิต  

- สารสนเทศที่สนับสนุนองค1ประกอบ
ที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  

- สารสนเทศที่สนับสนุนองค�ประกอบ
ที่ 4 การวิจัย  

- สารสนเทศที่สนับสนุน องค1ประกอบ
ที่ 5 การบริการวิชาการแก-สังคม   

- สารสนเทศที่สนับสนุนองค1ประกอบ
ที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

- สารสนเทศที่สนับสนุนองค1ประกอบ
ที่ 7 การบริหารและการจัดการ  

- สารสนเทศที่สนับสนุน องค1ประกอบ

9.1-6.1  เอกสารหน�าเว็บไซต�
ระบบศูนย�ข�อมูลสนบัสนุนการ
ตัดสินใจ 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ที่ 8 การเงินและ           

- สารสนเทศที่สนับสนุนองค1ประกอบ
ที่ 9 ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ 
โดยผ-านระบบศูนย�ข�อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (9.1-6.1) 

� 7 มีส-วนร-วมของผู�มีส-วนได�
ส-วนเสีย ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา              
ผู�ใช�บัณฑิต และผู�ใช�บริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน 

     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  
มีส-วนร-วมของผู� มีส-วนได�ส-วนเสียในการ
ประ กัน คุณภาพการ ศึกษา  โดย เฉพาะ
นักศึกษา ผู�ใช�บัณฑิต และผู�ใช�บริการตาม
พันธกิจของสถาบัน เช-น 
     1. ด�านการเรียนการสอน เช-น สาขาวิชา
ภาษาไทยให�นักศึกษามีส-วนร-วมในการ
ประเมินหลักสูตร (9.1-7.1)  
     2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษให�ผู�ใช�บัณฑิต
ประเมินนักศึกษา ในการออกฝ^กประสบ 
การณ�วิชาชีพ ระดับชั้นป ที่ 4 (9.1-7.2) 
     3. คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มี
คณะกรรมการที่ปรึกษางานประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําคณะ (9.1-7.3) 

9.1-7.1 สรุปความคิดเห็นและ
ข�อเสนอแนะของนักศึกษา
สาขาวชิาภาษาไทยชั้นป ที่ 4 ต-อ
หลักสูตรที่เรียนประจําป 
การศึกษา 2555 
9.1-7. 2 แบบประเมินสถาน
ประกอบการ ประเมินนักศึกษา
ฝ^กประสบการณ�วิชาชีพ 
9.1-7.3 คําสั่งแต-งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําคณะ 

� 8 มีเครือข-ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ด�านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว-าง
สถาบนัและมีกิจกรรม
ร-วมกัน 

        คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มี
เครือข-ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว-างสถาบัน
และมีกิจกรรมร-วมกัน กับมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสุรินทร� วันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ 
ห�องประชุมพวงหยก คณะมนุษยศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยมี
ตัวแทนอาจารย�ทั้ ง 2 มหาวิทยาลัยร-วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านงานประกันคุณภาพ 
(9.1-8.1) 

9.1-8.1 สรุปเล-มโครงการสร�าง
เครือข-ายแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�าน
การประกันคุณภาพ 

� 9 มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรือ
งานวิจยัด�านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่
หน-วยงานพัฒนาข้ึนและ
เผยแพร-ให�หน-วยงานอ่ืน
สามารถนาํไปใช�ประโยชน� 

  

 
การประเมินตนเอง 

เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 
8 ข=อ 8 ข=อ 4 คะแนน บรรลุเปMาหมาย 

 
 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2555  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   177 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- คณะควรมีงานวจิัยด�านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะจัดทําข้ึน และเผยแพร-ให�หน-วยงานอ่ืน

สามารถนาํไปใช�ประโยชน�ได� 
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ตัวบAงช้ีที่ ๙.๑๕  : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต=นสังกัด  (สมศ. ๑๕) 
ชนิดของตัวบAงช้ี   : ผลผลิต 
เกณฑ1การให=คะแนน 
 ใช�ค-าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต�นสังกัด 
 

ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี  :   อ.ชัชวาลย�  มากสนิธ� โทรศัพท1  :  081-5598626 
   

ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี  :   น.ส.ชมพูนทุ  สอนสา โทรศัพท1  :  081-8699415 
        

 

ผลการดําเนินการ 
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต�นสังกัด ในป การศึกษา ๒๕๕๕ ค-าคะแนนผลการ

ประเมินเท-ากับ ๔.๔๓  อยูAในระดับคุณภาพดี 
 

ข=อมูลการดําเนินการ 
รายการ คะแนน 

คะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต�นสังกัด 4.43 
 
 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

3.51 4.43 4.43 บรรลุเปBาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
๙.๑๕ - ๑.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ป การศึกษา ๒๕๕๕ 
 
 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2555  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   179 
 

องค1ประกอบที่  97  องค1ประกอบตามอัตลักษณ1 

ตัวบAงช้ีที่  ๑.๑๖.๑ : ผลการบริหารสถาบันให=เกิดอัตลักษณ1  (สมศ. ๑๖.๑)  
ชนิดของตัวบAงช้ี   : ผลผลิต 
เกณฑ1การพิจารณา 

1. มีการกําหนดกลยุทธ�และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล�องกับอัตลักษณ�ของสถานศึกษา โดยได�รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการสร�างระบบการมีส-วนร-วมของผู�เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ�ที่ กําหนดอย-าง
ครบถ�วนสมบูรณ� 

3. ผลการประเมินของผู�เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล�องกับอัต
ลักษณ�                     ไม-ต่ํากว-า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการดําเนินงานก-อให�เกิดผลกระทบที่เป$นประโยชน�และ/หรือสร�างคุณค-าต-อสังคม 
5. ผู�เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได�รับการยกย-องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่

เก่ียวกับอัตลักษณ� 
 

 เกณฑ1การประเมิน     

 
ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี  :   อ.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� โทรศัพท1  :  089-4948820 

   
ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี  :   ผศ.กรรณิการ�  เผือกนําผล โทรศัพท1  :  081-5900106 

        
 

ผลการดําเนินการ 
มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
� 1 

 
มีการกําหนดกลยุทธ�และ
แผนการปฏิบัติงานที่
สอดคล�องกับอัตลักษณ�ของ
สถานศึกษา โดยได�รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกําหนดอัต
ลักษณ�ของมหาวิทยาลั ย  โดยผ- านการ
พิจารณาเห็นชอบจากสภา ซ่ึงมีมติให�ใช�อัต
ลักษณ�ว-า “บัณฑิตย-อมฉลาดจัดการ” ทั้งนี้ 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ใช�อัต
ลักษณ�ร-วมกับมหาวิทยาลัย (๑.๑๖.๑-๑.๑) 
โดยคณะกําหนดกลยุทธ�และแผนปฏิบัติงานที่
สอดคล�องกับอัตลักษณ� ปรัชญา วิสัยทัศน� 
พั น ธ กิ จ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  คื อ  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีพันธกิจที่
สอดคล�อง กับ  อัตลักษณ� ได�แก- พันธกิจข�อที่ 
๑ ผลิตบัณฑิตที่เพียบพร�อมด�วยคุณธรรม 
ปFญญา และเป$นพลังในการพัฒนาท�องถ่ิน 

๑.๑๖.๑-๑.๑ อัตลักษณ�
มหาวิทยาลยั 
๑.๑๖.๑-๑.๒ แผนยุทธศาสตร� 
ป  พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
๑.๑๖.๑-๑.๓ แผนปฏิบัติ
ราชการประจาํป  พ.ศ.๒๕๕๕ 
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได� 

1 ข�อ 
ปฏิบัติได� 

2 ข�อ 
ปฏิบัติได� 

3 ข�อ 
ปฏิบัติได� 

4 ข�อ 
ปฏิบัติได� 

5 ข�อ 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
และพันธกิจข�อที่ ๓ ให�บริการวิชาการแก-
ท�องถ่ิน และสืบสานแนวพระราชดําริ  และ
ยุท ธศาสตร� ที่  ๑  กา รพัฒนา ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย�ที่มีความเข�มแข็ง ยั่งยืนและ
สอดคล�องกับความต�องการของตลาด และ
สามารถประกอบอาชีพได�อย-างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ใช�กลยุทธ�ข�อที่ ๑.๔ สร�าง
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เ รียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  และ
ประเด็นยุทธศาสตร�ข� อที่  ๔  ให�บ ริการ
วิ ช า ก า ร แ ก- สั ง ค ม แ ล ะ สื บ ส า น แ น ว
พระราชดําริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กลยุทธ�ที่ 
๕ ส-งเสริมและสนับสนุนโครงการตามแนว
พระราชดําริ (๑.๑๖.๑ – ๑.๒) จากนั้นคณะ
ได�มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  
โดยให�สาขาวิชา กําหนดโครงการ และ
กิจกรรมที่สอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�
ดังกล-าว (๑.๑๖.๑ – ๑.๓) 

� 2 มีการสร�างระบบการมีส-วน
ร-วมของผู�เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธ�ที่กําหนดอย-าง
ครบถ�วนสมบูรณ� 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการ
สร�างระบบ (๑.๑๖.๑-๒.๑) การมีส-วนร-วม
ของผู�เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกล
ยุทธ�ด�านผลิตบัณฑิตสู-มาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติและระดับสากลโดยความร-วมมือ
ของบุคลากรในสาขาวิชาจัดโครงการตาม
งบประมาณที่ได�รับการจัดสรรเพื่อพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ� (๑.๑๖.๑-๒.๒)  

๑.๑๖.๑-๒.๑ แผงผงัแสดงการ
สร�างระบบการมีส-วนร-วมของ
ผู�เรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ� 
๑.๑๖.๑-๒.๒ แผนปฏิบัติ
ราชการประจาํป  (Action 
Plan) พ.ศ.๒๕๕๕ คณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 

� 3 ผลการประเมินของผู�เรียน
และบุคลากรเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ที่สอดคล�องกับอัตลักษณ�                     
ไม-ต่ํากว-า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมินความเห็นของผู� เรียนและ
บุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของคณะที่
สอดคล�องกับอัตลักษณ� อยู-ในระดับมากคือ 
๔.๑๐ โดยมีนักศึกษาที่ตอบแบบ สอบถาม 
จํานวน ๒๕๐ คน อาจารย� จํานวน ๕๗ คน 
และพนักงานสายสนับสนุน จํานวน ๗ คน 
(๑.๑๖.๑-๓.๑) 

๑.๑๖.๑-๓.๑ สรุปผลผลการ
ประเมินของผู�เรียนและ
บุคลากรเก่ียวกับการปฏิบตัิงาน
ของสถานศึกษาทีส่อดคล�อง
กับอัตลักษณ� 

� 4 ผลการดําเนินงานก-อให�เกิด
ผลกระทบที่เป$นประโยชน�
และ/หรือสร�างคุณค-าต-อ
สังคม 

จ า ก ก า ร ที่ ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ
สังคมศาสตร�กําหนดทิศทางในการดําเนินงาน
ตามอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตย-อม
ฉลาดจัดการ” ซ่ึงเดิมเป$นคติธรรมประจํา
มหาวิทยาลัยที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสั งฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได�
พระราชทานไว�เม่ือวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๓๓ และชาวรําไพพรรณีได�ถือคติธรรม

๑.๑๖.๑-๔.๑ รายงาน
การศึกษาความพึงพอใจของ
หัวหน�าหน-วยงานต-อบัณฑิต
ผู�สําเร็จการศึกษาจากคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร�
ประจําป การศึกษา ๒๕๕๓ 
๑.๑๖.๑-๔.๒ โครงการสอนง
พระราชดาํริค-ายอาสาพัฒนา
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
เป$นแนวปฏิบัติในการผลิตบัณฑิตให�มีความรู� 
ความสามารถควบคู-กับการมีคุณธรรมและ
รู�จักการบริหารจัดการตนเองและผู� อ่ืนได�
อย- า งดี  ทํ า ให� ผลการดํ า เนิน งานบรรลุ
เปBาหมายก-อให�เกิดประโยชน�และสร�างคุณค-า
ต-อท�อง ถ่ินในภาคตะวันออก โดยคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�สามารถผลิต
บัณฑิตให�เป$นที่ยอมรับและพึงพอใจของ
หั ว ห น� า ห น- ว ย ง า น ทั้ ง ด� า น ค ว า ม รู� 
ความสามารถ ด�านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ    อยู-ในระดับมากคือ 
๔.๐๖ (๑.๑๖.๑-๔.๑) นอกจากนี้  คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ส-งเสริมให�
นักศึกษาได�มีส-วนร-วมในการนําความรู�ที่เรียน
ในห�องเรียนไปช-วยพัฒนาท�องถ่ินหรือชุมชน
ต-าง ๆ ตามความสนใจ โดยนักศึกษาได�สร�าง
เครือข-าย และปฏิสัมพันธ�กับชุมชน ซ่ึงจะ
ศึกษากรณีศึกษาที่เป$นปFญหากับชุมชนใน
พื้นที่นั้น ๆ และช-วยชุมชนแก�ไขปFญหานั้น ๆ 
ด�วย เช-น โครงการค-ายอาสาพัฒนาชนบทที่
นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน ได�ไปทํา
กิจกรรมส-งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนตํารวจ
ต ร ะ เ ว น ช า ย แ ด น  ( ต ช ด . )  ต า ม แ น ว
พระราชดําริ ทําให�นักเรียน ตชด. มีแหล-ง
เรียนรู� คือ ศาลาการเรียนรู�นอกห�องเรียน อีก
ทั้งยังเป$นสถานที่ให�ชุมชนใช�เป$นสถานที่จัด
เวทีชาวบ�านของชุมชน อีกทั้งยังเน�นสถานที่
ให�ชุมชนใช�เป$นสถานที่จัดเวที่ชาวบ�านของ
ชุมชน นักศึกษาได�ดําเนินการจัดโครงการที่
โรงเรียน ตชด. บ�านคลองมะลิ อําเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุ รี  ในวันที่  ๖ – ๘ มีนาคม 
๒๕๕๖ (๑.๑๖.๑-๔.๒) นอกจากนี้โครงการ
ธาราบําบัดแสนสุขสันต�โดยชมรม No Retire 
ที่ได�รับทุนจากบริษัทเคร่ืองดื่มกระทิงแดง
สร�างสระน้ําให�กับเด็กออทิสติกทําให�เด็กๆ ได�
มีโอกาสออกกําลังกายในน้ําและมีความสุขที่
ได�เล-นน้ํา (๑.๑๖.๑-๔.๓) 

ชนบทฯ 
๑.๑๖.๑-๔.๓ โครงการกระดาน
ดํากับกระทิงแดงป ที่ ๑๐ มอบ
ทุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

� 5 ผู�เรียน/บุคลากร/คณะ/
สถาบัน ได�รับการยกย-อง
หรือยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ ใน

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�พัฒนา
นักศึกษาให�สอดคล�องกับอัตลักษณ�ของ
คณะฯ และอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
พบว-านักศึกษา ชมรม No Retire นําโดย

๑.๑๖.๑-๕.๑ โครงการกระดาน
ดํากับกระทิงแดงป ที่ ๑๐ มอบ
ทุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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มี ข=อ เกณฑ1การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ� นายศุภรักษ�  ปุรา นักศึกษาสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร�ได�นําทีมเข�าร-วมโครงการ
กระดานดํากับกระทิงแดงป ที่ ๑๐ ซ่ึงเป$น
โครงการที่ส-งเสริมให�มีใจอาสาทํางานเพื่อ
สังคม โดยสามารถบริหารจัดการให�ทีมงาน
ประสบความสําเร็จได�รับทุนสนับสนุนจํานวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อทําโครงการธาราบําบัด 
แสนสุขสันต� จากบริษัทเคร่ืองดื่มกระทิงแดง 
(๑.๑๖.๑-๕.๑) 

 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

4 ข�อ 5 ข�อ 5 คะแนน บรรลุเปBาหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�จัดการศึกษาที่หลากหลายสาขาวิชา สามารถตอบสนองผู�เรียนได�

อย-างกว�างขวาง และสอดคล�องกับอัตลักษณ�ของคณะ ดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตตามแผนการปฏิบัติงาน
ที่กําหนดไว�ให�มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ�จนกระทั่งเกิดประโยชน�และสร�างคุณค-าแก-สังคมเป$นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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- ตัวบAงช้ีที่ ๑.๑๖.๑  :  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ1  (สมศ. ๑๖.๒) 
ชนิดของตัวบAงช้ี   : ผลผลิต 
วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมของค-าคะแนนที่ได�จากการประเมินบณัฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ�  
 

 จํานวนบัณฑิตทีไ่ด�รับการประเมินทั้งหมด 

 

เกณฑ1การให=คะแนน 
 ใช�ค-าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 

ผู=กํากับดูแลตัวบAงช้ี  :   อ.ปรอยฝน  วงศ�ชาวจันท� โทรศัพท1  :  089-4948820 
   

ผู=รับผิดชอบตัวบAงช้ี  :   ผศ.กรรณิการ�  เผือกนําผล โทรศัพท1  :  081-5900106 
        

 

ผลการดําเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได�มีการสรุปความพึงพอใจผู�ใช�บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร�และ

สังคมศาสตร�   ป การศึกษา ๒๕๕๔  โดยมีแบบสอบถามท่ีสอดคล�องกับคุณลักษณะตามอัตลักษณ�ท่ีกําหนดไว� 
คือ "บัณฑิตย-อมฉลาดจัดการ"  บัณฑิตท่ีจบจาก คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ส-วนใหญ-มีความสามารถ
ในการคิด วางแผน และตัดสินใจ โดยมีผลรวมค-าเฉลี่ยเท-ากับ ๗๕๓ ความสามารถในการวิเคราะห�ปFญหา และ
แก�ปFญหาเฉพาะหน�าได� โดยมีผลรวมค-าเฉลี่ยเท-ากับ ๗๖๔  และความสามารถในการคิดวิเคราะห� สังเคราะห�
เชิงเหตุผล โดยมีผลรวมค-าเฉลี่ยเท-ากับ ๗๕๓  ค-าเฉลี่ยภาพรวมเท-ากับ ๗๕๖.๖๗ จํานวนบัณฑิตท่ีได�รับการ
ประเมินท้ังหมดคือ ๑๙๒ คน คํานวณคAาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตเทAากับ ๓.๙๔ อยูAในระดับดี 
 

ข=อมูลการดําเนินการ 
รายการ จํานวน 

จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีไ่ด�รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ� 187 
ค-าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ� 735 
จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทที่ได�รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ� 5 
ค-าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ� 21.67 
จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกที่ได�รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ� - 
ค-าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ� - 
จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งหมด  (ป การศึกษาที่จัดเก็บข�อมูล) 367 
จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด  (ป การศึกษาที่จัดเก็บข�อมูล) 6 
จํานวนผู�สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด  (ป การศึกษาที่จัดเก็บข�อมูล) - 
ค-าคะแนนที่ได�จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลกัษณ� 3.94 
จํานวนบัณฑิตทีไ่ด�รับการประเมินทั้งหมด 192 
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การคํานวณ 
 

 ผลรวมของค-าคะแนนที่ได�จากการประเมินบณัฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ�  
 

 จํานวนบัณฑิตทีไ่ด�รับการประเมินทั้งหมด 

 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ� = 
756.67 

 
192 

    

 = 3.94    คะแนน 
   

 

การประเมินตนเอง 
เปMาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปMาหมาย 

3.51 3.94 3.94 บรรลุเปBาหมาย 
 
รายการหลักฐาน 
๑.๑๖.๒ – ๑.๑ สรุปผลการพัฒนาบณัฑิตตามอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระดับปริญญาตรี 

ป การศึกษา ๒๕๕๔ 
๑.๑๖.๒ – ๑.๒ สรุปผลการพัฒนาบณัฑิตตามอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระดับปริญญาโท 

ป การศึกษา ๒๕๕๔ 
๑.๑๖.๒ – ๑.๓ สรุปภาพรวมอัตลักษณ�มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 

ป การศึกษา ๒๕๕๔ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข=อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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ภาคผนวก 
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ข=อมูลพื้นฐาน (Common data set) ป7การศึกษา 2555 
 

ลําดับ ชื่อข=อมูลพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 
องค1ประกอบที่ 2  

1 จํานวนหลักสูตรที่เปGดสอนทั้งหมด 5 
2 - -ระดับอนุปริญญา - 
3 - -ระดับปริญญาตรี 3 
4 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
5 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 2 
6 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - 
7 - -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู-ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน - 

8 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 2 
9 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
10 - -ระดับปริญญาเอก - 

11 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน - 

12 จํานวนศูนย�จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด - 

13 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - 
14 - -ระดับอนุปริญญา - 
15 - -ระดับปริญญาตรี - 
16 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
17 - -ระดับปริญญาโท - 
18 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2555  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   187 
 

ลําดับ ชื่อข=อมูลพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 
19 - -ระดับปริญญาเอก - 
20 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  และแจ�งให�คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ - 
21 - -ระดับอนุปริญญา - 
22 - -ระดับปริญญาตรี - 
23 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
24 - -ระดับปริญญาโท - 
25 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
26 - -ระดับปริญญาเอก - 

27 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได�รับอนุมัติตามกรอบ TQF 5 

28 - -ระดับอนุปริญญา - 
29 - -ระดับปริญญาตรี 3 
30 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
31 - -ระดับปริญญาโท 2 
32 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
33 - -ระดับปริญญาเอก - 
34 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได�รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ-งชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถ�วน 5 
35 - -ระดับอนุปริญญา - 
36 - -ระดับปริญญาตรี 3 
37 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
38 - -ระดับปริญญาโท 2 
39 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
40 - -ระดับปริญญาเอก - 
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ลําดับ ชื่อข=อมูลพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 
41 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปGดสอนทั้งหมด - 
42 - -ระดับอนุปริญญา - 
43 - -ระดับปริญญาตรี - 
44 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
45 - -ระดับปริญญาโท - 
46 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
47 - -ระดับปริญญาเอก - 
48 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปGดสอนและได�รับการรับรองหลักสูตรจากองค�กรวิชาชีพทั้งหมด - 
49 - -ระดับอนุปริญญา - 
50 - -ระดับปริญญาตรี - 
51 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
52 - -ระดับปริญญาโท - 
53 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
54 - -ระดับปริญญาเอก - 

55 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม-ได�รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต-เป$นไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ�วน 

- 

56 - -ระดับอนุปริญญา - 
57 - -ระดับปริญญาตรี - 
58 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
59 - -ระดับปริญญาโท - 
60 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
61 - -ระดับปริญญาเอก - 
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ลําดับ ชื่อข=อมูลพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 

62 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได�รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ-งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ-านเกณฑ�การ
ประเมิน 5 ข�อแรก และอย-างน�อยร�อยละ 80 ของตัวบ-งชี้ที่กําหนดในแต-ละป ) 

5 

63 - -ระดับอนุปริญญา - 
64 - -ระดับปริญญาตรี 3 
65 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
66 - -ระดับปริญญาโท 2 
67 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
68 - -ระดับปริญญาเอก - 

69 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได�รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ-งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ-านเกณฑ�การ
ประเมินครบทุกตัวบ-งชี้ 

5 

70 - -ระดับอนุปริญญา - 
71 - -ระดับปริญญาตรี 3 
72 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
73 - -ระดับปริญญาโท 2 
74 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
75 - -ระดับปริญญาเอก - 

76 
จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร-วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข�องกับ
วิชาชีพของหลักสูตร 

1 

77 - -ระดับอนุปริญญา - 
78 - -ระดับปริญญาตรี 1 
79 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
80 - -ระดับปริญญาโท - 
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ลําดับ ชื่อข=อมูลพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 
81 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
82 - -ระดับปริญญาเอก - 

83 จํานวนนักศึกษาปFจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 2055 

84 - -จํานวนนักศึกษาปFจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - 

85 - -จํานวนนักศึกษาปFจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1986 

86 - -จํานวนนักศึกษาปFจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 

87 - -จํานวนนักศึกษาปFจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 69 

88 - -จํานวนนักศึกษาปFจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 69 

89 - -จํานวนนักศึกษาปFจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) - 

90 - -จํานวนนักศึกษาปFจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

91 - -จํานวนนักศึกษาปFจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก - 

92 จํานวนอาจารย�ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต-อ 61.5 

93 จํานวนอาจารย�ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต-อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท-า - 

94 - -จํานวนอาจารย�ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต-อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท-า 10 

95 - -จํานวนอาจารย�ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต-อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท-า 47.5 

96 - -จํานวนอาจารย�ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต-อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท-า 4 
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ลําดับ ชื่อข=อมูลพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 

97 
ร�อยละของอาจารย�ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกป การศึกษาที่ผ-านมา (กรณีที่เลือกใช�เกณฑ�ประเมินเป$นค-าการเพิ่มขึ้น
ของร�อยละฯ) 

- 

98 จํานวนอาจารย�ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน-งอาจารย� 47.5 

99 - -จํานวนอาจารย�ประจํา (ที่ไม-มีตําแหน-งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท-า 9 

100 - -จํานวนอาจารย�ประจํา (ที่ไม-มีตําแหน-งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท-า 35.5 

101 - -จํานวนอาจารย�ประจํา (ที่ไม-มีตําแหน-งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท-า 3 

102 จํานวนอาจารย�ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน-งผู�ช-วยศาสตราจารย� 11 

103 - -จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน-งผู�ช-วยศาสตราจารย� ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท-า 1 

104 - -จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน-งผู�ช-วยศาสตราจารย� ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท-า 9 

105 - -จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน-งผู�ช-วยศาสตราจารย� ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท-า 1 

106 จํานวนอาจารย�ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน-งรองศาสตราจารย� 3 

107 - -จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน-งรองศาสตราจารย� ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท-า - 

108 - -จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน-งรองศาสตราจารย� ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท-า 3 

109 - -จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน-งรองศาสตราจารย� ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท-า - 

110 จํานวนอาจารย�ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน-งศาสตราจารย� - 

111 - -จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน-งศาสตราจารย� ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท-า - 

112 - -จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน-งศาสตราจารย� ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท-า - 
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113 - -จํานวนอาจารย�ประจําตําแหน-งศาสตราจารย� ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท-า - 

114 
ร�อยละของอาจารย�ประจําที่ดํารงตําแหน-งทางวิชาการของป ที่ผ-านมา (กรณีที่เลือกใช�เกณฑ�ประเมินเป$นค-าการเพิ่มขึ้น
ของร�อยละฯ) 

22.76 

115 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท-า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1441 

116 - -ระดับอนุปริญญา - 
117 - -ระดับปริญญาตรี 1441 
118 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
119 - -ระดับปริญญาโท - 
120 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
121 - -ระดับปริญญาเอก - 
122 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร�ที่จัดบริการให�นักศึกษา 14 

123 จํานวน Notebook และ Mobile Device ต-างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช� Wi-Fi กับสถาบัน 1125 

124 
ผลการประเมินคุณภาพการให�บริการห�องสมุดและแหล-งเรียนรู�อื่นๆ ผ-านระบบเครือข-ายคอมพิวเตอร� และมีการ
ฝ^กอบรมการใช�งานแก-นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.42 

125 
ผลการประเมินคุณภาพการให�บริการด�านกายภาพที่เหมาะสมต-อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาทิ ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ อุปกรณ�การศึกษา และจุดเชื่อมต-ออินเตอร�เน็ตในระบบไร�สาย  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

3.46 
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126 
ผลการประเมินคุณภาพในการให�บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป$นอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ-านระบบ
เครือข-ายคอมพิวเตอร� การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด�านอาหารและสนาม
กีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.44 

127 
ผลการประเมินคุณภาพในการให�บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟBา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ�ปBองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต-างๆ โดยเป$นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.55 

128 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข�อมูล สําหรับ สมศ1) 367 

129 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 345 

130 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได�งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม-นับรวมผู�ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 204 

131 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 36 

132 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก-อนเข�าศึกษา 81 

133 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได�ประจําอยู-แล�ว 14 

134 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต-อระดับบัณฑิตศึกษา 7 

135 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 2 
136 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ�ทหาร 7 

137 เงินเดือนหรือรายได�ต-อเดือน ของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค-าเฉลี่ย) 15,467 

138 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข�อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 367 

139 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข�อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 6 
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140 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข�อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - 

141 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได�รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห-งชาติ 187 

142 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ-มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) - 

143 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ�างที่มีต-อผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย  
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.04 

144 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได�รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห-งชาติ 5 

145 
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ-มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย  
(คะแนนเต็ม ๕) 

- 

146 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ�างที่มีต-อผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) 

5.00 

147 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได�รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห-งชาติ - 

148 
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ-มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) 

- 

149 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ�างที่มีต-อผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) 

- 

150 ผลรวมของค-าคะแนนที่ได�จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 775.92 

151 จํานวนบัณฑิตที่ได�รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 192 

152 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ�างที่มีต-อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) 

4.04 
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153 
จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เป$นผลจากวิทยานิพนธ� หรือบทความจากสารนิพนธ� หรือบทความจากศิลป
นิพนธ� [ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ-านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร-วมเป$นกรรมการพิจารณาด�วย] 

11 

154 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ�เผยแพร-สู-สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง - 

155 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) 11 

156 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

- 

157 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - 

158 จํานวนรวมของผลงานสร�างสรรค�จากศิลปนิพนธ�ที่เผยแพร- (ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) - 

159 - -จํานวนผลงานสร�างสรรค�จากศิลปนิพนธ�ที่ได�รับการเผยแพร-ระดับสถาบันหรือจังหวัด - 

160 - -จํานวนผลงานสร�างสรรค�จากศิลปนิพนธ�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับชาติ - 

161 - -จํานวนผลงานสร�างสรรค�จากศิลปนิพนธ�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับความร-วมมือระหว-างประเทศ - 

162 - -จํานวนผลงานสร�างสรรค�จากศิลปนิพนธ�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

163 - -จํานวนผลงานสร�างสรรค�จากศิลปนิพนธ�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับนานาชาติ - 

164 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ป การศึกษาที่เป$นวงรอบประเมิน) 14 

165 จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ� ที่ตีพิมพ�เผยแพร- (ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) - 
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166 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ�ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข�อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค-าน้ําหนักนี้ จะต�องไม-นับซ้ํากับค-านําหนักอื่นๆ) 

- 

167 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่
นับในค-าน้ําหนักนี้ จะต�องไม-ซ้ํากับที่นับในค-าน้ําหนักอื่นๆ) 

- 

168 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู-ในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความที่นับในค-าน้ําหนักนี้ จะต�องไม-ซ้ํากับที่นับในค-าน้ําหนักอื่นๆ) 

- 

169 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข�อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในค-า
น้ําหนักนี้ จะต�องไม-ซ้ํากับที่นับในค-าน้ําหนักอื่นๆ) 

- 

170 จํานวนรวมของผลงานสร�างสรรค�ที่เผยแพร- (ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) - 

171 - -จํานวนผลงานสร�างสรรค�จากศิลปนิพนธ�ที่ได�รับการเผยแพร-ระดับสถาบันหรือจังหวัด - 

172 - -จํานวนผลงานสร�างสรรค�จากศิลปนิพนธ�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับชาติ - 

173 - -จํานวนผลงานสร�างสรรค�จากศิลปนิพนธ�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับความร-วมมือระหว-างประเทศ - 

174 - -จํานวนผลงานสร�างสรรค�จากศิลปนิพนธ�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

175 - -จํานวนผลงานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับนานาชาติ - 

176 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ป การศึกษาที่เป$นวงรอบประเมิน) - 

177 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนดในหลักสูตร  

178 จํานวนนักศึกษารับเข�าทั้งหมด (รหัสเดียวกัน)  
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ลําดับ ชื่อข=อมูลพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 

179 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาที่สอบผ-านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป  - 

180 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในป การศึกษาเดียวกัน  

181 จํานวนรายวิชาที่เปGดสอนทั้งหมดในป การศึกษานั้น 316 

182 - -ระดับอนุปริญญา - 
183 - -ระดับปริญญาตรี 315 
184 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
185 - -ระดับปริญญาโท 1 
186 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
187 - -ระดับปริญญาเอก - 

188 จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผู�เรียนที่มีต-อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ 316 

189 - -ระดับอนุปริญญา - 
190 - -ระดับปริญญาตรี 315 
191 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
192 - -ระดับปริญญาโท 1 
193 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
194 - -ระดับปริญญาเอก - 

195 จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู�เรียนที่มีต-อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ที่น�อยกว-า 3.51 0 

196 - -ระดับอนุปริญญา - 
197 - -ระดับปริญญาตรี 0 
198 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
199 - -ระดับปริญญาโท 0 
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ลําดับ ชื่อข=อมูลพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 
200 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
201 - -ระดับปริญญาเอก - 

องค1ประกอบที่ 3  

202 
ผลการประเมินคุณภาพของการให�บริการให�คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช�ชีวิตแก-นักศึกษา  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

4.09 

203 ผลการประเมินคุณภาพของการให�บริการข�อมูลข-าวสารที่เป$นประโยชน�ต-อนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 3.98 

204 
ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ�ทางวิชาการและวิชาชีพแก-นักศึกษา  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

3.60 

องค1ประกอบที่ 4  

205 จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจําที่ได�รับการพัฒนาศักยภาพด�านงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค� 61.5 

206 จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจําที่ได�รับความรู�ด�านจรรยาบรรณการวิจัย 61.5 

207 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร - 

208 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�จากภายในสถาบัน 180,000 

209 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี - 
210 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ - 

211 - -กลุ-มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 180,000 

212 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�จากภายนอกสถาบัน 586,000 

213 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี - 
214 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ - 
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ลําดับ ชื่อข=อมูลพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 

215 - -กลุ-มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 586,000 

216 จํานวนอาจารย�ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม-นับรวมผู�ลาศึกษาต-อ) 58.5 

217 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี - 
218 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ - 

219 - -กลุ-มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 58.5 

220 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม-นับรวมผู�ลาศึกษาต-อ) - 

221 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี - 
223 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ - 

224 - -กลุ-มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� - 

225 จํานวนอาจารย�ประจําที่ลาศึกษาต-อ 3 

226 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี - 

227 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ - 

228 - -กลุ-มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 3 

229 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต-อ - 

230 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี - 

231 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ - 

232 - -กลุ-มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� - 
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ลําดับ ชื่อข=อมูลพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 

233 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ�ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข�อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค-าน้ําหนักนี้ จะต�องไม-ซ้ํากับที่นับในค-าน้ําหนัก
อื่นๆ) 

9 

234 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี - 

235 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ - 

236 - -กลุ-มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 9 

237 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับ
ในค-าน้ําหนักนี้ จะต�องไม-ซ้ํากับที่นับในค-าน้ําหนักอื่นๆ) 

- 

238 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี - 
239 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ - 

240 - -กลุ-มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� - 

241 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู-ในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความที่นับในค-าน้ําหนักนี้ จะต�องไม-ซ้ํากับที่นับในค-าน้ําหนักอื่นๆ) 

- 

242 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี - 
243 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ - 

244 - -กลุ-มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� - 

245 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข�อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในค-า
น้ําหนักนี้ จะต�องไม-ซ้ํากับที่นับในค-าน้ําหนักอื่นๆ) 

1 
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ลําดับ ชื่อข=อมูลพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 
246 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี - 
247 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ - 

248 - -กลุ-มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 1 

249 จํานวนผลงานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา) - 
250 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี - 
251 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ - 

252 - -กลุ-มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� - 

253 จํานวนผลงานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา) 3 

254 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี - 
255 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ - 

256 - -กลุ-มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 3 

257 
จํานวนผลงานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับความร-วมมือระหว-างประเทศ (ผลงานของอาจารย�ประจําและ
นักวิจัยประจํา) 

- 

258 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี - 
259 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ - 

260 - -กลุ-มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� - 

261 จํานวนผลงานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา) - 
262 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี - 
263 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ - 

264 - -กลุ-มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� - 
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ลําดับ ชื่อข=อมูลพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 
265 จํานวนผลงานสร�างสรรค�ที่ได�รับการเผยแพร-ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา) - 
266 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี - 
267 - -กลุ-มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ - 

268 - -กลุ-มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� - 

269 จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช�ประโยชน� 8 

270 จํานวนรวมของผลงานสร�างสรรค�ที่นําไปใช�ประโยชน� 1 

271 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได�รับการรับรองคุณภาพ 2 

272 - -บทความวิชาการที่ได�รับการตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติ - 

273 - -บทความวิชาการที่ได�รับการตีพิมพ�ในวารสารระดับนานาชาติ - 

274 
- -ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ-านตามเกณฑ�โดยผู�ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะต�องเกินร�อย
ละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

2 

275 
- -ตําราหรือหนังสือที่ใช�ในการขอผลงานทางวิชาการและผ-านการพิจารณาตามเกณฑ�การขอตําแหน-งทางวิชาการ
แล�ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู�ทรงคุณวุฒิตรวจอ-านตามเกณฑ�ขอตําแหน-งทางวิชาการ (ผลงานจะต�องเกิน
ร�อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

- 

องค1ประกอบที่ 5  

276 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 14 

277 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช�ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 8 

278 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช�ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 2 
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279 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช�ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย - 

องค1ประกอบที่ 6  

280 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม-ต่ํากว-า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 4.12 

องค1ประกอบที่ 7  

281 คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) - 

282 คะแนนการประเมินผลผู�บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต-งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 4.10 

องค1ประกอบที่ 97  

283 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล�องกับอัตลักษณ� (จากคะแนนเต็ม ๕) 4.10 

284 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได�รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ� 187 

285 ค-าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ� (คะแนนเต็ม ๕) 3.93 

286 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได�รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ� 5 

287 ค-าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ� (คะแนนเต็ม ๕) 4.33 

288 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได�รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ� - 

289 ค-าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ� (คะแนนเต็ม ๕) - 

290 ผลรวมของค-าคะแนนที่ได�จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ� 756.67 

291 จํานวนบัณฑิตที่ได�รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ� ทั้งหมด 192 

292 ค-าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ� (คะแนนเต็ม ๕) 3.94 
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293 
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน�น และจุดเด-น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

3.71 

องค1ประกอบที่ 98  

294 จํานวนนักศึกษาที่เข�าสอบภาษาต-างประเทศทั้งหมด - 

295 - -จํานวนนักศึกษาที่เข�าสอบภาษาเกาหลี - 
296 - -จํานวนนักศึกษาที่เข�าสอบภาษาเขมร - 
297 - -จํานวนนักศึกษาที่เข�าสอบภาษาจีนกลาง - 
298 - -จํานวนนักศึกษาที่เข�าสอบภาษาญี่ปุiน - 
299 - -จํานวนนักศึกษาที่เข�าสอบภาษาทมิฬ - 
300 - -จํานวนนักศึกษาที่เข�าสอบภาษาพม-า - 
301 - -จํานวนนักศึกษาที่เข�าสอบภาษาฟGลิปGโน - 
302 - -จํานวนนักศึกษาที่เข�าสอบภาษามาเลย� - 
303 - -จํานวนนักศึกษาที่เข�าสอบภาษามลายู - 
304 - -จํานวนนักศึกษาที่เข�าสอบภาษาลาว - 
305 - -จํานวนนักศึกษาที่เข�าสอบภาษาเวียดนาม - 
306 - -จํานวนนักศึกษาที่เข�าสอบภาษาอังกฤษ - 

307 - -จํานวนนักศึกษาที่เข�าสอบภาษาอินโดนีเซีย - 

308 - -จํานวนนักศึกษาที่เข�าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช�ในกลุ-มประเทศอาเซียนอื่นๆ - 

309 
จํานวนนักศึกษาที่สอบผ-านเกณฑ�การทดสอบความรู�ความสามารถด�านภาษาต-างประเทศที่กําหนดทั้งหมด (ได�คะแนน
ในระดับไม-ต่ํากว-าร�อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 
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310 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ-านเกณฑ�การทดสอบความรู�ความสามารถด�านภาษาเกาหลีที่กําหนด (ได�คะแนนในระดับไม-
ต่ํากว-าร�อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

311 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ-านเกณฑ�การทดสอบความรู�ความสามารถด�านภาษาเขมรที่กําหนด(ได�คะแนนในระดับไม-ต่ํา
กว-าร�อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

312 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ-านเกณฑ�การทดสอบความรู�ความสามารถด�านภาษาจีนกลางที่กําหนด (ได�คะแนนในระดับไม-
ต่ํากว-าร�อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

313 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ-านเกณฑ�การทดสอบความรู�ความสามารถด�านภาษาญี่ปุiนที่กําหนด (ได�คะแนนในระดับไม-ต่ํา
กว-าร�อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

314 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ-านเกณฑ�การทดสอบความรู�ความสามารถด�านภาษาทมิฬที่กําหนด (ได�คะแนนในระดับไม-ต่ํา
กว-าร�อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

315 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ-านเกณฑ�การทดสอบความรู�ความสามารถด�านภาษาพม-าที่กําหนด  (ได�คะแนนในระดับไม-ต่ํา
กว-าร�อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

316 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ-านเกณฑ�การทดสอบความรู�ความสามารถด�านภาษาฟGลิปGโนที่กําหนด  (ได�คะแนนในระดับไม-
ต่ํากว-าร�อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

317 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ-านเกณฑ�การทดสอบความรู�ความสามารถด�านภาษามาเลย�ที่กําหนด (ได�คะแนนในระดับไม-
ต่ํากว-าร�อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

318 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ-านเกณฑ�การทดสอบความรู�ความสามารถด�านภาษามลายูที่กําหนด (ได�คะแนนในระดับไม-ต่ํา
กว-าร�อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 
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319 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ-านเกณฑ�การทดสอบความรู�ความสามารถด�านภาษาลาวที่กําหนด (ได�คะแนนในระดับไม-ต่ํา
กว-าร�อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

320 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ-านเกณฑ�การทดสอบความรู�ความสามารถด�านภาษาเวียดนามที่กําหนด  (ได�คะแนนในระดับ
ไม-ต่ํากว-าร�อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

321 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ-านเกณฑ�การทดสอบความรู�ความสามารถด�านภาษาอังกฤษที่กําหนด (ได�คะแนนในระดับไม-
ต่ํากว-าร�อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

322 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ-านเกณฑ�การทดสอบความรู�ความสามารถด�านภาษาอินโดนีเซียที่กําหนด (ได�คะแนนในระดับ
ไม-ต่ํากว-าร�อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

323 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ-านเกณฑ�การทดสอบความรู�ความสามารถด�านภาษาตามกฎหมายที่ใช�ในกลุ-มประเทศ
อาเซียนอื่นๆ  (ได�คะแนนในระดับไม-ต่ํากว-าร�อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

 


