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คํานํา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556 
เป็นรายงานสรุปผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
ในรอบปี ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 โดยมีรายละเอียดตามตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบท่ี 1 ถึง องค์ประกอบท่ี 9 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) พร้อมท้ังได้วิเคราะห์จุดแข็งและแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนารายองค์ประกอบไว้ในรายงานฉบับนี้ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะนําผลจากการประเมินคุณภาพภายในและข้อเสนอแนะของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ังภาคีเครือข่าย เป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ัวท้ังองค์กร 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายยุทธศาสตร์และพันธกิจอย่างยั่งยืนต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

จากการตรวจประเมินการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนําเสนอจุดเด่น 
แนวทางส่งเสริมจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางแก้ไข โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับผล
การตรวจประเมินดังนี้   

1. ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพตาม
องค์ประกอบ (สกอ.+สมศ.) โดยในภาพรวมอยู่ในระดับดี ผลการประเมินคือ 4.23 โดยจําแนกเป็น  

1.1 ผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดีมาก จํานวน 6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1, 3, 5, 6, 7 
และ 8  

1.2 ผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดี จํานวน 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 2, 4 และ 9  
2. ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐาน (สกอ.+สมศ.) โดยในภาพรวมอยู่ในระดับดี ผลการประเมินคือ 4.23 จําแนกเป็น  
2.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต จัดอยู่ในระดับดี  
2.2 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร 

อุดมศึกษา จัดอยู่ในระดับดีมาก 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการ 

อุดมศึกษา จัดอยู่ในระดับดี 
2.3 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมการเรียนรู้จัดอยู่ในระดับดี  

3. ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด้านการบริหารจัดการและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการ
บริหารจัดการ (สกอ.+สมศ.) โดยในภาพรวมอยู่ในระดับดี ผลการประเมินคือ 4.23 โดยจําแนกเป็น  

3.1 ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดอยู่ในระดับดีมาก 
3.2 ด้านกระบวนการภายใน จัดอยู่ในระดับดีมาก 
3.3 ด้านการเงิน จัดอยู่ในระดับดีมาก 
3.4 ด้านบุคลากร การเรียนรู้ และนวัตกรรม จัดอยู่ในระดับพอใช้ 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 

1.1 ช่ือหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จัดต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2519  
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พุทธศักราช 2518  โดยใช้ชื่อว่า “คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”  
หัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า  “หัวหน้าคณะ” ต่อมามีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ   พุทธศักราช 2538  คณะ
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงเปลี่ยนการเรียกชื่อหัวหน้าหน่วยงาน จากหัวหน้าคณะเป็น  
“คณบดี”  โดยจัดแบ่งหน่วยงานในคณะเป็นภาควิชารวม  11  ภาควิชา  ได้แก่  ภาควิชาภาษาไทย  
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี  ภาควิชานาฏศิลป์  
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาสังคมวิทยา  ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ภาควิชาภูมิศาสตร์และ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
 ในปีการศึกษา  2541  สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีได้ประกาศเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน วิชาการ
ของคณะจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงดําเนินการปรับเปลี่ยนการ
บริหารงานวิชาการจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชารวมท้ังสิ้น  11  โปรแกรมวิชา  ได้แก่  โปรแกรมวิชาการ
พัฒนาชุมชน  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
(ค.บ.)  โปรแกรมวิชาดนตรี (ศศ.บ.)  โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์   โปรแกรมวิชาศิลปกรรมและ
โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา (ค.บ.)   
 ปี  พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศการแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏรําไพ
พรรณี  กําหนดให้มี 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในแต่ละคณะให้มีหน่วยงานเพียง
หน่วยงานเดียว  คือ  สํานักงานเลขานุการคณะ  มีผลให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดําเนินการ
บริหารงานวิชาการแบบโปรแกรมวิชาต่อไป 
 ในปี พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ตามประกาศในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
 ปี พ.ศ. 2548  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งในจํานวน 6 คณะของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรณี  (คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์  และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)  ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์  ระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  ท้ังภาคปกติและ ภาค 
กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคพิเศษ (ศศ.ม.) ขณะเดียวกันก็ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่ 
คือ หลักสูตรนิติศาสตร์เป็นรุ่นแรกให้กับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.  ตามลําดับในปีเดียวกัน  ท้ังนี้มี
การปรับเปลี่ยนคําว่า “โปรแกรมวิชา” เป็น “หลักสูตรวิชา”  และ  “หัวหน้าโปรแกรมวิชา” เป็น  “ประธาน
สาขาวิชา”    

ปี พ.ศ. 2550 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้แบ่งส่วนราชการในสํานักงานคณบดี                      
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี(ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2550 ออกเป็น  5 ส่วนงาน ได้แก่            
งานบริหารงานท่ัวไป   งานการเงินและพัสดุ  งานนโยบายและแผน  งานบริการการศึกษา และศูนย์ภาษา  
โดยให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชนนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน  ขณะเดียวกันคณะได้ปรับเปลี่ยน
แนวทางในการพัฒนาคณะไปพร้อม ๆ กัน  โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
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บริบทในสังคมเพ่ือดําเนินภารกิจตามบทบาทท่ีกําหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป โดยในปี พ.ศ. 2554 ได้เพ่ิม
หน่วยงานศูนย์อาเซียนศึกษา และศูนย์วิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน  

ปี พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  
 
1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

ปรัชญา 
 คุณธรรมนําทาง เสริมสร้างปัญญา พัฒนาท้องถ่ิน 
 

วิสัยทัศน์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะชั้นนําของภาคตะวันออกในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ินและความเปลี่ยนแปลงของวิถีโลก 
 
พันธกิจ 

1. (ผลิตบัณฑิต) ผลิตบัณฑิตท่ีเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ปัญญาและเป็นพลังในการพัฒนาท้องถ่ิน 
2.  (วิจัย) วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ิน 
3.  (บริการวิชาการ) ให้บริการวิชาการแก่ท้องถ่ินและสืบสานแนวพระราชดําริ 
4.  (ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ินภาคตะวันออกและ

บูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท้ังคุณธรรมและความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและท้องถ่ิน 
2.  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจยั  และการบริการทางวิชาการแก่ท้องถ่ิน 
3.  ส่งเสริม  อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย  และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและสามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

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

1.1  คุณภาพบัณฑิต/เน้นประสิทธิภาพ คุณภาพการเรียนการสอน เน้นการผลิตบัณฑิตท่ี 
 พึงประสงค์สนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 

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

 สนองกับความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาคตะวันออก 
1.9  ส่งเสริมให้หลักสูตร/สาขาวิชา เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้ในชุมชนมาช่วยในการปรับปรุง 

                    และพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการ 
                    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

2.  นโยบายทางด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1  ส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับ 

 คณะครุศาสตร์ 
2.2  จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาท่ีคณะมนุษยศาสตร์และ 

 สังคมศาสตร์รับผิดชอบ 
2.3  ให้คําปรึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทาง 

 การศึกษา 
 

3.  นโยบายทางด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 3.1 สร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ 
 3.2 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
 3.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
 3.4 เน้นความเข้มแข็งทางการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสากลเทียบได้กับมาตรฐานของ สกอ. 
 3.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ   
      สังคมศาสตร์เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 3.6 จัดให้บุคลากรทุกระดับของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีส่วนร่วมและบูรณาการ 

การประกันคุณภาพการศึกษาเข้ากับการปฏิบัติงาน 
 3.7 พัฒนาห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ ให้สนับสนุนและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

 4. นโยบายด้านการบริการวิชาการสู่ท้องถ่ินและสังคม 
 4.1 ส่งเสริมให้มีโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถ่ินและชุมชน สอดคล้องกับความต้องการของ 

ท้องถ่ิน 
 4.2 สนับสนุนให้หลักสูตรทุกหลักสูตรจัดการบริการทางวิชาการท่ีหลากหลาย 
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 4.3 สนับสนุนงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกบริการวิชาการแก่ท้องถ่ินและ 
ชุมชน 

 4.4 นําผลของการศึกษาวิจัยไปฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.5 ส่งเสริมอาจารย์สนับสนุนให้ชุมชนและท้องถ่ินนําภูมิปัญญาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ    

ชุมชนท้องถ่ิน 
 4.6 สนับสนุนให้มีงาน/โครงการสนับสนุนโครงการพระราชดําริ 
 4.7 จัดศูนย์บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 
 

 5. นโยบายด้านงานวิจัยและงานริเริ่มสร้างสรรค์ 
 5.1 ส่งเสริมความร่วมมือด้านงานวิจัยและงานริเริ่มสร้างสรรค์กับหน่วยงานท้ังภายในและ 

ภายนอกคณะ 
 5.2 สนับสนุนให้อาจารย์ทํางานวิจัย 
 5.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 
 5.4 เผยแพร่ข่าวสารงานวิจัย การขอทุน แหล่งเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยให้คณาจารย์และ 

บุคลากรได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 
 5.5 ส่งเสริมให้อาจารย์นํางานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถ่ิน 
 5.6 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีโอกาสเผยแพร่งานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 5.7 สนับสนุนการจดสิทธิบัตรงานวิจัยหรือนวัตกรรม 
 5.8 สร้างขวัญและกําลังใจแก่นักวิจัยของคณะท่ีมีผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 

 6. นโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 6.1 ส่งเสริมนักศึกษาและบุคลากรของคณะเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ 

หน่วยงานภายในและภายนอกคณะ 
 6.2 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
 6.3 ส่งเสริมให้ทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 6.4 สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมตลอดจนเผยแพร่ผลงานด้าน 

ศิลปวัฒนธรรมท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
 6.5 สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการดําเนินการด้านศิลปวัฒนธรรม 
 6.6 ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม 
 

  7. นโยบายทางด้านการบริหารจัดการ 
7.1 จัดระบบการบริหารองค์กร โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักการกระจายอํานาจ  การให้ 

 เกียรติซ่ึงกันและกัน 
7.2 พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดค่านิยมไปสู่แนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล้องไปใน 

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

 เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
7.9 จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีคณะจะเกิดความเสียหาย 
7.10 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย 
7.11 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมในการติดตาม 

   ตรวจสอบการทํางานของคณะ 
 

8. นโยบายทางด้านการเงิน และงบประมาณ 
8.1 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหลักสูตร/สาขาวิชา/คณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือ 

 ประหยัดงบประมาณ 
8.2 บริหารงบประมาณด้วยความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
8.3 จัดระบบการตรวจสอบ ประเมินผลโครงการ/งบประมาณในแต่ละโครงการตลอดจนความ 

 คุ้มค่าตามต้นทุนการผลิต 
 

9.  นโยบายด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 
9.1 กําหนดนโยบายความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างสถาบันการศึกษาภายในและ 

 ภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ 
9.2 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระดับจังหวัดและระดับชาติ 
9.3 นําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีมาตรฐานสู่สากลและมีเครือข่ายความร่วมมือ 

 กับสถาบันอ่ืน ๆ  
 

10. นโยบายทางด้านการพัฒนานักศึกษา 
 10.1 ส่งเสริมความมีระเบียบวินัยและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
 10.2 สนับสนุนองค์กรของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เข้มแข็งและเป็น 

ผู้นําในสังคมได้ 
 10.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 10.4 สนับสนุนให้นักศึกษา ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน องค์กร เพ่ือพัฒนา 

วิสัยทัศน์ให้กว้างไกล 
 10.5 ส่งเสริมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาของคณะ 
 10.6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง 

ประสงค์ 
 10.7 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภท เช่น กิจกรรมวิชาการ กิจกรรม 

กีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 
นันทนาการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม   

 10.8 สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสประกวด แข่งขัน เพ่ือรับรางวัลระดับท้องถ่ินและ 
ระดับประเทศ 
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 10.9 ส่งเสริมระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือดูแลนักศึกษา ให้มีการพัฒนาการในทางท่ีเหมาะสม 
และประสบความสําเร็จในการศึกษา  

 10.10 บริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และสังคม 
อุดมปัญญา 

 10.11 สนับสนุนให้จัดทําแผนพัฒนาคณะเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามแผนนโยบาย 3 ดี 
 

11.  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
11.1  จัดให้มีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพท้ังในระดับ

คณะและสาขาวิชา 
11.2  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการ 
       ดําเนินงานของคณะและสาขาวิชา อันจะนําไปสู่การพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุด

แข็งและพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของคณะและสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง 
11.3  สนับสนุนให้มีกิจกรรมสร้างความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร 
        ของคณะ 
11.4  ส่งเสริมให้มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ 
        กระบวนการบริหารการศึกษา 
11.5  สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

และให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการ
โดยนักศึกษา 

11.6  สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือวางแผนและประกอบการตัดสินใจ 

11.7  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอกคณะ 
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1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณบดี 

คณะกรรมการประจําคณะ 
 

หัวหน้าสํานักงานคณบดี ประธานสาขาวชิา รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าศูนย์ภาษา 

- สาขาวชิาดนตรี 
- สาขาวชิาภาษาจีน 
- สาขาวชิาภาษาไทย 
- สาขาวชิาศิลปกรรม 
- สาขาวชิาการพัฒนาชุมชน 
- สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
- สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
- สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
- สาขาวชิาการปกครองท้องถิ่น 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

- ฝ่ายธุรการ 
- ฝ่ายการเงินและพัสดุ 
- ฝ่ายบริการการศึกษา 
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

- ฝ่ายวิจัย 
- ฝ่ายประกันคุณภาพ 
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ฝ่ายบริการวิชาการ
และชุมชนสัมพันธ์ 

- ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
- ฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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1.4 รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน  

ทําเนียบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.  นายสมนึก  บุญจิต   พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2523 
 2.  นายสมศักด์ิ  อัศเวศน์   พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2531 (2  วาระ) 
 3.  นายลัทธิ  นองเนือง  พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2535  
 4.  นายอุรพงศ์  คันธวัลย์   พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2538 
 5.  ผศ.สมศักด์ิ  อัศเวศน์   พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2542 

6.  ผศ.ประเสริฐ   มาสุปรีดิ์  พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546 
7.  ผศ.นันทนีย์  กมลศิริพิชัยพร  พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2548 
8.  ผศ.ประเสริฐ  มาสุปรีดิ์   พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552 
9.  รศ.บรรจบ               วงษ์พิพัฒน์พงษ์  พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556 
10. ผศ.กรรณิการ์ เผือกนําผล  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน 

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง 
1 ผศ.กรรณิการ์       เผือกนําผล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2 นายชัชวาลย์         มากสินธิ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
3 ดร.เชษฐ์ณรัช        อรชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4 น.ส.ปรอยฝน        วงศ์ชาวจนัทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5 น.ส.เอ้ือมพร         รุ่งศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
6 น.ส.ธฤษวรรณ      บัวศรีคํา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
7 น.ส.นภา              จันทร์ตร ี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
8 น.ส.วกุล              จุลจาจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 
9 รศ.พรทิพา            นิโรจน ์ ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
10 ผศ.ดร.ชัยยนต์       ประดิษฐศิลป์ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
11 ผศ.อาภากร          มินวงษ์ ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
12 น.ส.รุจิกา             บุญเชิด ประธานสาขาวิชาภาษาจีน 
13 น.ส.เบญจพร         ประจง ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม 
14 นายชัชวาล           อยู่ดี ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
15 น.ส.ธฤษวรรณ       บัวศรีคํา ประธานสาขาวิชาภาษาไทย 
16 ผศ.วารินทร์           สุภาภรณ์ ประธานหลักสาขาวิชาดนตรี 
17 ว่าท่ีเรือโทเอกชัย     กิจเกษาเจริญ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
18 น.ส.วงธรรม           สรณะ ประธานสาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
19 ว่าท่ีร้อยตรีชูวงศ์     อุบาลี ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
20 น.ส.อินทรา           บ่อพลอย หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
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หน้าท่ี  

1. กําหนดแผนและแนวทางการดําเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ และการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. พิจารณาภารกิจของคณะ เพ่ือกําหนดการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การติดตามและ

รายงานผล 
4. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
5. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. พิจารณาหลักสูตรของคณะ เพ่ือนําเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
7. ออกระเบียบและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารและดําเนินการของคณะตามท่ีมหาวิทยาลัย

มอบหมายหรือเพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
8. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือดําเนินการใด ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบริหารคณะ 
9. ติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
10. ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี 
11. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจกรรมของคณะ 

 
ผู้บริหารคณะ 

1. คณบดี    ประธาน 
2. รองคณบดี    รองประธาน 
3. หัวหน้าสํานักงานคณบดี  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 

คณบดี 

มีอํานาจหน้าท่ี 
  มีหน้าท่ีควบคุมควบคุมกํากับดูแล ติดตามประเมินผลการพัฒนา การปรับปรุงหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การส่งเสริมและสนับสนุนกลไกและการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยประสานงานกับหลักสูตรวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ  

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
1. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของคณะฯ 
2. สร้างเครือข่ายงานประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. สร้างศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 
4. จัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี โดยควบคุมติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผน 

และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะ 
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5. ควบคุมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
6. จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
7. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและประเมินผลความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง โดยรายงาน

ผลต่อผู้บริหาร 
8. ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการประเมินและปรับปรุง

การควบคุมภายใน 
9. จัดวางระบบกลไกด้านการประชาสัมพันธ์ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจท่ีคณบดีมอบหมาย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

มีอํานาจหน้าท่ี 
1. รับผิดชอบ ควบคุมคุณภาพงานด้านวิชาการ/การจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. ดูแล/รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถ่ินสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท้ังด้านการศึกษาต่อ การทําผลงานวิชาการ การพัฒนาด้านวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวัดผลประเมินผล โดยกํากับติดตามให้ปฏิบัติตามแผน มีการรายงานผล
และปรับปรุงแผน 

4. จัดโครงการจัดการความรู้และรวบรวมความรู้มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

5. ติดตามให้มีการนําความรู้ท่ีได้จาการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอนและการทํางาน 
6. กําหนดระบบกลไกการประกันคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
7. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในส่วนตัวบ่งชี้/

องค์ประกอบท่ีได้รับมอบหมาย 
8. ลงนามอนุญาต การเพ่ิมถอนการลงทะเบียน/อาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษา/การขอเปลี่ยน

อาจารย์ผู้สอน/การขออนุญาตเปลี่ยนห้องเรียน/การขออนุญาตเปลี่ยนเวลาและวิชาสอนของ
อาจารย์ 

9. บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์ 
10. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์กับหน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
11. ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจท่ีคณบดีมอบหมาย 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

มีอํานาจหน้าท่ี 
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้านและเป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ.รวมท้ังกํากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามแผน 
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2. ประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาและนําผลไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรม 

3. จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและแผนบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการประเมินความสําเร็จของแผนและนําผลไปปรับปรุง
แผนบูรณาการ 

4. คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีหรือกิจกรรมเด่นให้ได้รับประกาศเกียรติคุณเพ่ือเสริมสร้าง
แรงจูงใจ 

5. จัดทําโครงการจิตอาสา กําหนดระยะเวลาการดําเนินโครงการและมอบประกาศเกียรติคุณ 
สําหรับนักศึกษาท่ีทํากิจกรรมครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

6. รับผิดชอบติดตามดูแลนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
7. รับผิดชอบ ควบคุมความประพฤติ การแต่งกาย บุคลิกภาพ ค่านิยม และงานระเบียบวินัยของ

นักศึกษา 
8. ควบคุมดูแลจัดส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน/ประกวด เพ่ือรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
9. จัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาและจัดบริการข้อมูลข่าวสาร รวมท้ังจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์แก่นักศึกษา 
10. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
11. ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจท่ีคณบดีมอบหมาย 

หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

มีอํานาจหน้าท่ี 
1. รับผิดชอบเก่ียวกับงานด้านธุรการ  ได้แก่  งานสารบรรณและอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  
2. ควบคุมดูแล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของคณะ 
3. จัดหาและบริการเก่ียวกับวัสดุ  ครุภัณฑ์  และสื่อการเรียนของคณะ 
4. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ และสื่อการสอนของคณะ 
5. ควบคุม ดูแล และพัฒนาอาคารสถานท่ี และบริเวณท่ีคณะรับผิดชอบ 
6. จัดประชุมและทําหน้าท่ีประชาสัมพันธ์เก่ียวกับงานของคณะ 
7. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจท่ีคณะมอบหมาย 
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1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  

หลักสูตรท่ีเปิดสอน 

ในปีการศึกษา  2556  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรจํานวน 9 หลักสูตร   
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
7.   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
8.   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม 
9.   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 

ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

*นายชัยยนต์   
ประดิษฐศิลป์ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหาร 
ร.ม. การปกครอง 
ร.ด. รัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2523 
2533 
2541 

2 อาจารย ์ *นางสาวอุไรวรรณ   
วุฒิเกษ 

อ.บ. อังกฤษ-ภูมิศาสตร์ 
- M.P.A. Public 
Administration 
ปร.ด. สังคมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Iowa State University 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2524 
2527 

 
2554 

3 อาจารย ์ *นายนักรบ  เถียรอํ่า ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ร.ม. เศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจัดการ 
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2547 
2550 

 
2553 

4 อาจารย ์ นายจําลอง  แสนเสนาะ 
 

รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
ร.ม. เศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2552 
2554 

5 อาจารย ์ *นางสาวขวัญศิริ   
เจริญทรัพย ์

ร.บ. การปกครอง 
มน.ม. มานุษยวิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2540 
2544 
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อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

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

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

2537 
 

2543 
 

2544 
2 อาจารย ์ *นางสาวเกษชลี   

วัฒนรังษี 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ 
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

ม.เชียงใหม่ 
ม.รามคําแหง 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

2528 
2532 
2537 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

วค.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
University of Tasmania 
 
 
University of Tasmania 

2519 
2526 
2539 

 
 

2539 
4 อาจารย ์ *นางสาวเอ้ือมพร   

รุ่งศิร ิ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกยีรติ
นิยมอันดับ 2) 
M.B.A. Business 
Administration 

ม.หอการค้าไทย 
 
Woodbury University, USA 

2545 
 

2551 

5 อาจารย ์ *นางสาวปรอยฝน 
  วงศ์ชาวจันท์ 

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

ม.ราชภัฏจันทรเกษม 
 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2547 
 

2555 
 

 
อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

1 อาจารย ์ *นางสาวธฤษวรรณ   
บัวศรีคํา 

ค.บ. ภาษาไทย 
ศศ.ม. ภาษาไทย 

ม.ราชภัฏรําไพพรรณี 
ม.เกษตรศาสตร์ 

2548 
2551 

2 อาจารย ์ *นางสาวถิรวรรณ   
ศรีรัตนโชติชัย 

ศศ.บ. ภาษาไทย 
ศศ.ม. ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2544 
2551 

3 รอง
ศาสตราจารย ์

นางแน่งน้อย  ดวงดารา กศ.บ. ภาษาไทย 
ค.ม. การสอนภาษาไทย 

วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2515 
2526 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาวสุเรขา   
สุพรรณไพบูลย ์

กศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย 
กศ.ม. ภาษาและวรรณคดีไทย 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2514 
2524 

5 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสุประวีณ์   
น่วมเศรษฐี 

กศ.บ. ภาษาไทย 
 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 2518 
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อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

*นางอาภากร  มินวงษ์ ศศ.บ. สังคมศาสตร์ 
อ.ม. ปรัชญา 

ม.เกษตรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2517 
2525 

2 รอง
ศาสตราจารย ์

นางพรทิพา  นิโรจน์ ศศ.บ. สังคมศาสตร์ 
สค.ม. สังคมวิทยา 

ม.สงขลานครินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2524 
2529 

3 อาจารย ์ *นางสาวรัตนา   
เพ็ชรสูงเนิน 

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 
พช.ม. การพัฒนาชุมชน 

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 
ม.ธรรมศาสตร์ 

2543 
2550 

4 อาจารย ์ *นายณัฎฐวุฒิ   
ทรัพย์อุปถัมภ ์

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 
พช.ม. การพัฒนาชุมชน 

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 
ม.ธรรมศาสตร์ 

2546 
2549 

5 อาจารย ์ นายชัชวาลย์  มากสินธ์ ศศ.บ. นิเทศศสาตร์ 
พช.ม. การพัฒนาชุมชน 

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ม.ธรรมศาสตร์ 

2548 
2550 

 
อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี 

ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

*นายประสาน   
ธัญญะชาต ิ

กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ 
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2526 
2548 

2 อาจารย ์ *นางนวรัตน์  นักเสียง กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ 
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2530 
2551 

3 อาจารย ์ นายพิสุทธ์ิ  การบุญ กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ 
ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2539 
2551 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายวารินทร์   
สุภาภรณ ์

กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2524 
2542 

5 อาจารย ์ นายโอภาส  โอทาน คบ. ดนตรีศึกษา ม.ราชภัฏรําไพพรรณี 2544 
 

 
อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

1 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

*นางชลพรรณ   
ออสปอนพันธ์ 

ร.บ. บริหารรัฐกิจ 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2537 
2541 

2 อาจารย ์ ว่าท่ีเรือตรเีอกชัย   
กิจเกษาเจรญิ 

วท.บ. พืชศาสตร์ 
 
รป.ม. นโยบายสาธารณะ 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
(บางพระ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2536 
 

2544 
3 อาจารย ์ *นางสาวทิพวรรณ   

พละสุขสมบัต ิ
ร.บ. การปกครอง 
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2547 
2551 

4 อาจารย ์ *นางสาวนภา  จันทร์ตร ี ศศ.บ. พัฒนาชุมชน 
ศศ.ม. พัฒนาสังคม 
รป.ม. การบริหารท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถาบันฯพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2542 
2545 
2551 

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

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2537 
2546 
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อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

1 อาจารย ์ *ว่าท่ีร้อยตรีชูวงศ์  อุบาล ี ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
ร.ม. บริหารรัฐกิจ 

สถาบันราชภฏัสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2547 
2550 

2 อาจารย ์ *นายสินธุชัย  ศุกรเสพย ์ ศศ.บ. รัฐศาสตร์การปกครอง 
ร.ม. การเมืองการปกครอง 
อ.ม. ประวัติศาสตร์ 

ม.รามคําแหง 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2530 
2555 
2539 

3 อาจารย ์ นางสาวจุตินันท์   
ขวัญเนตร 

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 
ร.ม. เศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2547 
2550 

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

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2539 
2546 

5 อาจารย ์ นายภาคิไนย์   
ชมสินทรัพย์มั่น 

ศศ.บ. ศาสนาและปรัชญา 
ร.ม. การปกครอง 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 
2554 

 
อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

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

มหาวิทยาลัยบูรพา 
Guangxi University 

2550 
2556 

 
2 อาจารย ์ *นายปฏิภาณ   

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

มรภ.เชียงราย 
Zhengzhou University 

2552 
2555 

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

Tian Tin foreign studies 
University 

2551 

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

HUAQIAQ  University 2550 

5 อาจารย ์ *นางสาวชมพูนุช   
ฉัตรรตันเวช 

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

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวฯ 
Guangxi University 

2551 
2554 

 
อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 

ลําดับ ตําแหน่ง ชื่อ คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

1 อาจารย ์ *นางสาวเบญจพร   
ประจง 

ศป.บ. ภาพพิมพ ์
ศป.ม. ภาพพิมพ ์

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2544 
2548 

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

มรภ.รําไพพรรณี 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

2547 
2552 

3 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

*นายกฤตศักดา   
เรือนนาค 

ค.บ. ศิลปศึกษา 
ค.ม. ศิลปศึกษา 

มรภ.รําไพพรรณี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2528 
2537 

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

มรภ.รําไพพรรณี 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

2540 
2552 

5 อาจารย ์ *นายธนวัฒน์  กันภัย ศป.บ. ทัศนศิลป์-เซรามิกส์ 
ค.ม. ศิลปกรรม 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2553 
2555 
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1.6 จํานวนนักศึกษา  
 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ในปีการศึกษา 2556  (1 มิ.ย.56 – 31 พ.ค. 57) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษา  
รวมท้ังสิ้น 2,049  คน  ประกอบด้วย นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี จํานวน 1,609 คน นักศึกษา            
ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี จํานวน 406 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 34 คน จําแนกได้ดังนี้ 
 

ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปี 2556 

สาขาวิชา 
ชั้นปี 

รวม 
ปี1 (56) ปี 2 (55) ปี 3 (54) ปี 4 (53) ปี 5 (52) 

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

รวมทุกช้ันปี 523 415 337 302 32 1609 

** ข้อมูลจากงานทะเบียน กองบริการการศึกษา ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2557 
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ตารางสรุปจํานวนนักศึกษา ภาค กศ.ปช. 

สาขาวิชา 
รุ่นนักศึกษา 

รวม รุ่น 42 
(1/56) 

รุ่น 41 
(1/55) 

รุ่น 40 
(1/54) 

รุ่น 39 
(1/53) 

รุ่น 38 
(3/52) 

รุ่น 37 
(1/52) 

พัฒนาชุมชน หมู่ 1 23 29 30 4 - - 86 
พัฒนาชุมชน หมู่ 2 19 21 - - - - 40 
รัฐประศาสนศาสตร์ หมู่ 1 48 48 34 10 - - 140 
รัฐประศาสนศาสตร์ หมู่ 2 27 39 25 - - 1 92 
รัฐประศาสนศาสตร์ หมู่ 3 - 9 - - - - 9 
รัฐศาสตร์ 21 18 - - - - 39 

รวมทุกช้ันปี 138 164 89 14 - 1 406 

** ข้อมูลจากงานทะเบียน กองบริการการศึกษา ณ วันท่ี 18 เมษายน 2557 

 

ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาปริญญาโท 

สาขาวิชา 

รุ่นนักศึกษา 

รวม รุ่น 562 
(2/56) 

รุ่น 561 
(1/56) 

รุ่น 552 
(2/55) 

รุ่น 551 
(1/55) 

การปกครองท้องถ่ิน หมู่ 1 - - - 4 4 
การปกครองท้องถ่ิน หมู่ 2 - - - 30 30 

รวม - - - 34 34 
 

** ข้อมูลจากงานทะเบียน กองบริการการศึกษา ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2557
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1.7 จํานวนอาจารย์และบุคลากร  

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จํานวนบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีทั้งหมด  78  คน  แบ่งเป็นข้าราชการ  จํานวน 15 คน  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 47 คน  
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ  จํานวน 6 คน  เจ้าหน้าที่คณะ 7 คน  แม่บ้านประจําอาคาร(ตึก 3)  1  คน  ตึกดนตรี 1 คน และตึกศิลปกรรม 1 คน 

ข้อมูล ระบุ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 

ที่ ชื่อ- สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ สถานสภาพ วุฒิการศึกษา วันที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
จํานวน

นับ 

        1 นางพรทิพา  นิโรจน์ รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ ปริญญาโท 15-พ.ค.-24  1 คน 

2 นางเกศินี  กูลพฤกษี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ ปริญญาโท 15-พ.ค.-24  1 คน 

3 นายกฤตศักดา  เรือนนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ ปริญญาโท 30-ธ.ค.-30  1 คน 

4 นางอาภากร  มินวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ ปริญญาโท 16-พ.ค.-18  1 คน 

5 นายประสาน  ธัญญะชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ ปริญญาโท 24-ม.ค.-22  1 คน 

6 นางชลพรรณ ออสปอนพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ ปริญญาโท 1-พ.ย.-41  1 คน 

7 นายวารินทร์  สุภาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ ปริญญาโท 11-พ.ค.-25  1 คน 

8 นางกรรณิการ์  เผือกนําผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ ปริญญาโท 16-พ.ค.-21  1 คน 

9 นายชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ ปริญญาเอก 16-พ.ค.-21  1 คน 

10 นายเกียรติศักดิ์  จิระพงศ์ อาจารย์ ข้าราชการ ปริญญาโท 3-ก.พ.-35  1 คน 

11 นายปราโมทย์ สุวรรณา อาจารย์ ข้าราชการ ปริญญาโท 2-ก.พ.-41  1 คน 
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ที่ ชื่อ- สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ สถานสภาพ วุฒิการศึกษา วันที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
จํานวน

นับ 
12 นางสาวขวัญศิริ  เจริญทรัพย์ อาจารย์ ข้าราชการ ปริญญาโท 1-ธ.ค.-49  1 คน 

13 นางสาวอุไรวรรณ วุฒิเกษ อาจารย์ ข้าราชการ ปริญญาเอก 2-ก.พ.-41  1 คน 

14 นางสาวกนกวรรณ  อยู่ไสว อาจารย์ ข้าราชการ ปริญญาโท 1-ธ.ค.-49  1 คน 

15 ว่าที่เรือตรีเอกชัย  กิจเกษาเจริญ อาจารย์ ข้าราชการ ปริญญาโท 16-มิ.ย.-46  1 คน 

16 นางนิภา  วงษ์พิพัฒน์พงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท ก.ค.-20 1 คน 

17 นายอุรพงศ์  คันธวัลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-มิ.ย.-19  1 คน 

18 นางสุประวีณ์  น่วมเศรษฐี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาตรี 1-มิ.ย.-19  1 คน 

19 นางแน่งน้อย  ดวงดารา รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท   1 คน 

20 นางสาวสุเรขา  สุพรรณไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท   1 คน 

21 น.ส.เกษชลี  วัฒนรังษี อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ต.ค.-48  1 คน 

22 น.ส.เรืองอุไร   วรรณโก อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ธ.ค.-51  1 คน 

23 นายชัชวาลย์  มากสินธิ์ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 15-พ.ค.-52  1 คน 
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ที่ ชื่อ- สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ สถานสภาพ วุฒิการศึกษา วันที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
จํานวน

นับ 
24 นายชัชวาล  อยู่ดี อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

(สายวิชาการ) 
ปริญญาโท 1-มิ.ย.-49  1 คน 

25 น.ส.นภา  จันทร์ตรี อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-มิ.ย.-49  1 คน 

26 น.ส.วงธรรม  สรณะ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-มิ.ย.-49  1 คน 

27 น.ส.อุดมลักษณ์  ระพีแสง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-มิ.ย.-49  1 คน 

28 นางนวรัตน์  นักเสียง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-มิ.ย.-46  1 คน 

29 นายจิรเดช  อรชุน อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาเอก 7-มิ.ย.-47  1 คน 

30 น.ส.เบญจพร  ประจง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-มิ.ย.-49  1 คน 

31 น.ส.ปรอยฝน  วงศ์ชาวจันท์ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ต.ค.-49  1 คน 

32 นายณัฏฐวุฒ ิ ทรัพย์อุปถัมภ์ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ก.ค.-52  1 คน 

33 นายแสงอุทิศ   พรมเมือง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ก.ค.-52  1 คน 
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ที่ ชื่อ- สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ สถานสภาพ วุฒิการศึกษา วันที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
จํานวน

นับ 
34 น.ส.ราตรี   พิงกุศล อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

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

35 น.ส.วกุล   จุลจาจันทร์ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ก.ค.-52  1 คน 

36 น.ส.รัตนา   เพ็ชรสูงเนิน อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ก.ค.-52  1 คน 

37 น.ส.ปิยะพรรณ   มีสุข อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 15-ก.ค.-52  1 คน 

38 นายพรโชค    อู๋สมบูรณ์ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 4-ส.ค.-52 ลาศึกษาต่อ

ปริญญาเอก 

1 คน 

39 น.ส.ธฤษวรรณ   บัวศรีคํา อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 16-พ.ย.-52  1 คน 

40 น.ส.ทิพวรรณ   พละสุขสมบัติ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 2-ก.ย.-52  1 คน 

41 นายสุเทพ   สุสาสนี อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ธ.ค.-52  1 คน 

42 นายพิสุทธิ์   การบุญ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 15-ธ.ค.-52  1 คน 

43 ว่าที่ร้อยตรีชูวงศ์   อุบาลี อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

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

นับ 
44 นายกันติทัต   การเจริญ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

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

45 น.ส.รุจิกา  บุญเชิด อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-มิ.ย.-53  1 คน 

46 น.ส.ถิรวรรณ   ศรีรัตนโชติชัย อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 3-พ.ค.-53  1 คน 

47 น.ส.เอื้อมพร   รุ่งศิริ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 15-ต.ค.-53  1 คน 

48 นายนักรบ  เถียรอ่ํา อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาเอก 1-มี.ค.-54  1 คน 

49 นายศิริศักดิ์  ทิพย์ทวีชาญ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 27-ก.ค.-52  1 คน 

50 น.ส.วินิชยา   วงศ์ชัย อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-พ.ย.-54  1 คน 

51 นายธนวัฒน์  กันภัย อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 10-พ.ย.-54  1 คน 

52 น.ส.ชมพูนุช  ฉัตรรัตนเวช อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ธ.ค.-54  1 คน 

53 น.ส.พัชรินทร์  เจนจบธุรกิจ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 5-มิ.ย.-55 ลาศึกษาต่อ

ปริญญาเอก 

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

นับ 
54 นายปฏิภาณ  กิตตินันทวัฒน์ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

(สายวิชาการ) 
ปริญญาโท 4-พ.ย.-55  1 คน 

55 น.ส.จุตินันท์  ขวัญเนตร อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 4-ธ.ค.-55  1 คน 

56 นายสินธุชัย   ศุกรเสพย์ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-พ.ค.-56  1 คน 

57 นายจําลอง  แสนเสนาะ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ต.ค.-56 8 เดือน 1/2 คน 

58 นายภาคไินย์  ชมสินทรัพย์มั่น อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-ต.ค.-56 8 เดือน 1/2 คน 

59 น.ส.ชาฏิณี  คณาญาติ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 16-ต.ค.-56 8 เดือน 1/2 คน 

60 นายวุฒินันท์  สุพร อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-พ.ย.-56 7 เดือน 1/2 คน 

61 น.ส.สุวิชา  ถาวร อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 1-พ.ย.-56 7 เดือน 1/2 คน 

62 นายศุภศิระ  ทวิชัย อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาโท 3-ก.พ.-57  นับไม่ได ้

63 Miss Wang Ting Ting อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาตรี 1-มิ.ย.-53  1 คน 
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ที่ ชื่อ- สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ สถานสภาพ วุฒิการศึกษา วันที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
จํานวน

นับ 
64 Mr.Liao Zhang Long อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

(สายวิชาการ) 
ปริญญาตรี 1-มิ.ย.-53  1 คน 

65 Mr.Albert  Hodgkinson อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาตรี 2-ก.ย.-52  1 คน 

66 Mr.Jimmy  Arthur  Kew อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาตรี 2-ก.ย.-52  1 คน 

67 Mr.Justin  James  Pulleyblank อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาตรี 2-ก.ย.-52  1 คน 

68 Mr.James  Wood อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายวิชาการ) 

ปริญญาตรี 3-ก.พ.-57  นับไม่ได ้

69 น.ส.อินทรา  บ่อพลอย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานราชการ ปริญญาตรี 18-ก.ค.-48  1 คน 

70 น.ส.รัตนา  พิสุทธิพงศ์บูรณ์ นักวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายสนับสนุน) 

ปริญญาตรี 1-ต.ค.-42  1 คน 

71 น.ส.ธิติกาญจน์  ชมดวง นักวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายสนับสนุน) 

ปริญญาตรี 16-พ.ย.-48  1 คน 

72 นางพิชชานันท์  สุทธิสวัสดิ์ นักวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
(สายสนับสนุน) 

ปริญญาตรี 2-มี.ค.-52  1 คน 

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

ปริญญาตรี 2-มี.ค.-52  1 คน 

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

ปริญญาตรี 5-เม.ย.-53  1 คน 
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ที ่ ชื่อ- สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ สถานสภาพ วุฒิการศึกษา วันที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
จํานวน

นับ 

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

ปริญญาตรี 22-เม.ย.-57  1 คน 

76 นางมานิตา  ปราบพาล คนงานประจําอาคาร 3 ลูกจ้างประจํา ป.6 1-ต.ค.-49  1 คน 

77 นางศรีนวล  จันทเลิศ คนงานประจําอาคารดนตรี ลูกจ้างประจํา ป.6 1-ต.ค.-41  1 คน 

78 นางบุญปลอด  สิงห์คีรี คนงานประจําอาคารศิลปกรรม ลูกจ้างประจํา ป.6 1-ต.ค.-35  1 คน 

 
ประเภท จํานวน ตําแหน่ง จํานวน วุฒิการศึกษา 

ข้าราชการ 15 อาจารย์ 5 ป.โท 

อาจารย์ 1 ป.เอก 

ผศ. 7 ป.โท 

ผศ. 1 ป.เอก 

รศ. 1 ป.โท 

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 46.5 อาจารย์ 5 ป.ตร ี

อาจารย์ 36.5 ป.โท 

อาจารย์ 2 ป.เอก 

ผศ. 1 ป.ตร ี

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

นักวิชาการ 6 ป.ตร ี

แม่บ้านประจําอาคาร 3 ป.6 



30 | รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

1.8 ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี  
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาคารรวม  3  หลงั  ไดแ้ก่ 
1.  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3) แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.1   สํานักงานคณบดี    1 ห้อง 
  1.2   ห้องประชุม    2 ห้อง 
  1.3   ห้องทํางานของอาจารย์   6 ห้อง 
  1.4   ห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษา   3 ห้อง 
  1.5   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1 ห้อง 
  1.6   ห้องเรียน     7 ห้อง 
  1.7   ห้องสํานักงานองค์การนักศึกษา  1 ห้อง 
 
2.   อาคารศิลปะ  แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ดังนี้ 
   2.1   ห้องปฏิบัติการจิตรกรรม   1 ห้อง 
   2.2   ห้องปฏิบัติการประติมากรรม  1 ห้อง 
   2.3   ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์   1 ห้อง 
   2.4   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 1 ห้อง 
   2.5   ห้องทํางานของอาจารย์   1 ห้อง 
   2.6   ห้องพัสดุ    7 ห้อง 
   2.7   ห้องเรียน    2 ห้อง 
 
3.   อาคารดนตรี  แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ดังนี้ 
   3.1   ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล   3 ห้อง 
   3.2   ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย   1 ห้อง 
   3.3   ห้องทํางานของอาจารย์   3 ห้อง 
   3.4   ห้องเก็บเครื่องดนตรี   1 ห้อง 
   3.5   ห้องสมุดดนตรี    1 ห้อง 
   3.6   ห้องเรียน(บรรยาย)   2 ห้อง 
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งบประมาณปี 2556 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2556  จํานวน
เงินท้ังสิ้น 5,174,500 บาท  แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 3,797,200 บาท  งบรายได้ จํานวน 
1,377,300 บาท   

สรุปโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2556 
งบประมาณแผ่นดิน          
ได้รับการจัดสรร        3,797,200   บาท  
ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1 ประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

จัดประชุม/อบรม/สัมมนา 36,500 

คณะมนุษย ์

2 สนับสนนุการทําผลงานวิจัย พัฒนาคุณภาพและศักยภาพงานวิจัย
ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

200,000 

3 ทบทวนยุทธศาสตร์คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 35,000 

4 บริหารจัดการกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป พัฒนาบุคลากร 10,000 

5 บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

521,700 

6 บริหารการเปลี่ยนแปลงคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

บริหารการเปลี่ยนแปลงคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

115,000 

7 พัฒนาอาคารและปรับปรุงภูมิทศัน์ พัฒนาอาคารและปรับปรุงภูมิทศัน์ 1,460,000 

8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

370,000 

9 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

1. การจัดการความรู้ด้านการวิจยั 33,150 
2. การจัดการความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิต 

16,850 

10 บริหารจัดการหลักสูตร คบ. 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ร่วมผลิต) 

1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับการ
จัดการเรียนการสอน 

20,000 

ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

2. อบรมให้ความรู้ในการใช้
ภาษาอังกฤษในห้องเรียน 

15,000 

11 บริหารจัดการสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

1. ทบทวนแผนและพัฒนาสาขาวิชา 8,000 

2. ร่วมพัฒนาสาขาวชิา 12,000 

12 บริหารจัดการหลักสูตร คบ. สังคม
ศึกษา (ร่วมผลิต) 

พัฒนาบุคลากรหลักสูตรร่วมผลติ 
คบ.สังคมศึกษา 

25,000 
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ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
13 บริหารจัดการสาขาวิชาการพัฒนา

ชุมชน 
1. ทบทวนแผนและร่วมพฒันา
ยุทธศาสตร์ 

15,000 
การพัฒนา

ชุมชน 2. ร่วมคิด ร่วมพัฒนาสาขาวชิาการ
พัฒนาชุมชน 

5,000 

14 บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาไทย จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 20,000 

ภาษาไทย 15 บริหารจัดการหลักสูตร คบ. 
ภาษาไทย (ร่วมผลิต) 

จัดซ้ือ/จัดจ้างวสัดุอุปกรณ ์ 25,000 

16 บริหารจัดการสาขาวิชาศิลปกรรม 1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 10,000 

ศิลปกรรม 2. ปรับปรุงภูมิทัศนส์าขาวชิา
ศิลปกรรม 

10,000 

17 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวชิา
ภาษาจนี 

พัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
บุคลากรสาขาวิชาภาษาจนี 

20,000 ภาษาจนี 

18 บริการจัดการสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 20,000 รัฐประศาน
ศาสตร์ 

19 บริหารพัฒนาสาขาวิชาดนตรี 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 15,000 
ดนตรี 

2. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 5,000 
20 บริหารจัดการศูนย์ภาษา บริหารจัดการศูนย์ภาษา 20,000 ศูนย์ภาษา 

21 จัดซ้ือครุภัณฑ์ศิลปกรรม จัดซ้ือครุภัณฑ์ศิลปกรรม 154,000 ศิลปกรรม 

22 ส่งเสริมบทบาทชุมชนกับการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล 

ส่งเสริมบทบาทชุมชนกับการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล 

35,000 การพัฒนา
ชุมชน 

23 คืนความรู้สู่ชุมชนท้องถ่ิน คืนความรู้สู่ชุมชนท้องถ่ิน 35,000 รัฐประศาสน
ศาสตร์ 24 การเมืองภาคพลเมือง การเมืองภาคพลเมือง 35,000 

25 พัฒนาคุณภาพชุมชนด้านดนตรี 
คร้ังที่ 2 

พัฒนาคุณภาพชุมชนด้านดนตรี คร้ังที่ 
2 

27,000 ดนตรี 

26 ห้องเรียนภาษาไทยหรรษา ห้องเรียนภาษาไทยหรรษา 27,000 ภาษาไทย 

27 เสริมสร้างศักยภาพพัฒนาชุมชน 
จังหวัดจันทบุรี 

เสริมสร้างศักยภาพพัฒนาชุมชน 
จังหวัดจันทบุรี 

35,000 

การพัฒนา
ชุมชน 

28 สนองแนวพระราชดาํริค่ายอาสา
พัฒนาชนบท เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตนักเรียน ตชด. 

สนองแนวพระราชดาํริค่ายอาสา
พัฒนาชนบท เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
นักเรียน ตชด. 

25,000 

29 เยาวชนรู้รักษ์มาตุภูมิ สู่ความยัง่ยืน 
รุ่นที่ 3 

เยาวชนรู้รักษ์มาตุภูมิ สู่ความยัง่ยืน 
รุ่นที่ 3 

27,000 
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ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
30 พัฒนาทักษะทางดา้นภาษา 1. กิจกรรมค่ายภาษาจนี 85,000 

ศูนย์ภาษา 

2. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 85,000 

3. กิจกรรมภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาํวนั 

45,000 

4. กิจกรรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 45,000 

5. กิจกรรมภาษาเขมรเพื่อการ
สื่อสาร 

45,000 

31 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
ศิลปะภาพพิมพ ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างศิลปะ
ภาพพิมพ ์

27,000 ศิลปกรรม 

รวมงบประมาณแผ่นดิน 13,507,700  
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งบรายได้       ได้รับการจัดสรร  721,000    บาท  

ลําดับ โครงการ กิจกรรม  จํานวนเงิน  หมายเหตุ 
1 พัฒนาศัยภาพนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
1. กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ 2,500 

กิจการ
นักศึกษา 

2. กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 16,000 
3. กิจกรรมงานวันสมเด็จ 
(มนุษยศาสตร์วิชาการ) 

20,000 

4. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 15,000 
5. กิจกรรมผู้นํารุ่นใหม่หัวใจ
มนุษยศาสตร์ 

16,000 

6. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ์ 3,000 
7. กิจกรรมชมรมศิษย์เก่า 15,0000 

2 ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 1. กิจกรรมอบรมคุณธรรม 20,000 
2. กิจกรรมวันลอยกระทง 3,000 
3. กิจกรรมวันสงกรานต์ 15,000 
4. กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง 

4,500 

3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวชิา
ภาษาไทย 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 6,500 ภาษาไทย 

4 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวชิา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาดา้น
วิชาการ 

11,750 

ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
ชั้นปทีี่ 4 

กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชพี 5,700 

6 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวชิา
ภาษาจนี 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวชิา
ภาษาจนี 

2,900 ภาษาจนี 

7 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวชิา
รัฐประศาสนศาสตร์ 

1. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

39,000 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

2. กิจกรรมเสนอผลงานก่อนจบ
และปัจฉิมนิเทศ 

47,750 

8 พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในสถานประกอบการ 

1,200 ดนตรี 

2. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 2,600 
9 พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการ

พัฒนาชุมชน 
1. กิจกรรมรับขวัญน้อง เทียน
ส่องใจ ผูกสายใยพัฒนาชุมชน 

4,400 
การพัฒนา

ชุมชน 2. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ 

25,000 
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ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
10 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชา

การพัฒนาชุมชน 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาดา้น
วิชาการ 

5,000 
 

11 ทัศนศึกษาสาขาวชิาศิลปกรรม ทัศนศึกษาดูงาน 5,200 ศิลปกรรม 

12 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวชิา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 10,000 สังคมศาสตร์
เพื่อการ
พัฒนา 

13 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสตูร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาการปกครองท้องถ่ิน 

1. กิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิาการปกครอง
ท้องถ่ิน 

53,800 

รป.ม. 

2. กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์ 44,000 

14 บริหารจัดการ บริหารจัดการ 142,500  
15 จัดการเรียนการสอนและบริหาร

จัดการสาขาวชิาภาษาจีน 
จัดการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการสาขาวชิาภาษาจีน 

840,000 ภาษาจนี 

รวมงบประมาณรายได้ 721,000  
 

 
1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน  

1) อัตลักษณ์ 
 “บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ” ภาษาอังกฤษใช้ว่า “Graduates Manage Wisely” 
  หมายความว่า ผู้เป็นบัณฑิตซ่ึงเป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีนั้นเป็นผู้ท่ี
ได้รับการศึกษาอบรมบ่มเพาะทางด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับสูง จึงเป็นผู้ท่ีมีระดับสติปัญญาในการ
บริหารจัดการทุกสิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลัยซ่ึงเป็น
แหล่งความรู้ท่ีสําคัญของท้องถ่ินในจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออก มาเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน บัณฑิตและ
ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงได้รับการศึกษาอบรม ฝึกฝนเค่ียวกรําอย่างหนัก 
ได้รับการหล่อหลอมให้คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาทุกอย่างได้อย่างดีจนตกผลึก นําไปสู่ความมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างดียิ่ง จนประสบความก้าวหน้าในวิชาชีพอันเป็นประจักษ์ชัดโดยท่ัวไป ใน
ขณะเดียวกันก็นับได้ว่าสอดคล้องถึงการท่ีสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก(เจริญ สุวฑฒโน) ปัจจุบัน
อายุ 99 ปี พรรษา 78 ปี เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 
ทรงดํารงตําแหน่งเม่ือ พ.ศ.2532 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ประทานคติ
ธรรมประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2533 เป็นภาษาบาลีว่า “ปณฺฑิโต นิ
ปุณํ สํวิเธติ” ซ่ึงแปลว่า “บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ” 

 2) เอกลักษณ์ 
 “ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออก” ภาษาอังกฤษใช้ว่า “Wisdom of the East” 
  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินใน
ภาคตะวันออก ท่ีมีชื่อเสียงเกริกไกร มีหลักสูตรและสาขาวิชาการต่าง ๆ อันหลากหลายและลุ่มลึกสามารถผลิต
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บัณฑิตเพ่ือนําความรู้ดังกล่าวได้รับใช้ท้องถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ จนเป็นท่ียอมรับ
จากบุคคลท่ัวไปในภาคตะวันออกอย่างกว้างขวาง ท่ีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7 พระราชทานวังสวนบ้านแก้ว    
อันเป็นวังท่ีประทับและท่ีทรงงานส่วนพระองค์ จํานวน 720 ไร่ 3 งาน อันเปรียบประดุจปฐมบทของการสร้าง
องค์ความรู้อันทรงคุณค่ามหาศาลท้ังทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วัฒนธรรม 
สังคม การบริหารจัดการ ฯลฯ โดยพระองค์ทรงเปรียบประดุจองค์บรมครู ผู้ชี้นําการนําศาสตร์ต่าง ๆ เหล่านี้
มาสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี และภาคตะวันออกจนกระท่ังวังสวนบ้านแก้ว
ได้แผ่ก่ิงก้านสาขาอันโอฬารนําไปสู่ความเป็นวิทยาลัยครูจันทบุรี วิทยาลัยรําไพพรรณี สถาบันราชภัฏรําไพ
พรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในปัจจุบันซ่ึงได้มีการฝึกสอนในหลักสูตร และสาขาวิชาการต่าง ๆ 
อันเป็นความต้องการของเยาวชนและประชาชนในท้องถ่ิน สรรสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ และมีภูมิ
ธรรมออกไปรับใช้ประชาชนท้ังในระดับท้องถ่ินและในระดับชาติอยู่อย่างไม่จบไม่สิ้น ในห้วงระยะเวลา 40 ปี 
จนได้รับการกล่าวขวัญจากประชาชนว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป็นศักด์ิศรีทางวิชาการแห่งบูรพา
ทิศอย่างแท้จริง 

1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 

สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 
ในรอบปีการศึกษา 2555 และเป้าหมายสําคัญในปีการศึกษา 2556 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 

เป้าหมายสําคัญในปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนินการ 
     ควรมีการวิเคราะห์โครงการต่าง ๆ รวมเป็น
โครงการ/แผนงานท่ีมีการบูรณาการในแต่ละกิจกรรม 

 
 
     รวมกิจกรรมท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันไว้ในโครงการ
เดียวกัน 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
     1.  ควรมีการพัฒนาคณาจารย์ให้มีตําแหน่งทาง
วิชาการ และวุฒิระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
โดยให้ทุนสนับสนุน 
     2.  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ควรมีการ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาในสายการปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ 

 
     1.  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมการทํา
ผลงานทางวิชาการ 
     2.  สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 
     3. จัดงบประมาณให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนา 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
     ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา โดยการมีส่วนร่วมกับสโมสร
นักศึกษา 

 
แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โดยให้
ตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาเป็นกรรมการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา และร่วมจัดทําแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 

เป้าหมายสําคัญในปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบท่ี  4  การวิจัย 
     กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถนํา
ผลจากการวิจัยไปใช้ได้ หรือบูรณาการร่วมกันไว้ใน 
มคอ.3 อย่างชัดเจน 

 
     สนับสนุนทุนวิจัยสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน และ
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัยด้วย โดยกําหนดไว้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
     ควรสนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาดําเนินการพัฒนา
กระบวนการบริการทางวิชาการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

 
     จัดสรรงบประมาณการบริการวิชาการให้ทุก
สาขาวิชาโดยให้คํานึงถึงผลประโยชน์ท่ีผู้รับบริการจะ
ได้รับ 

องค์ประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
     หาแนวทางในการผลักดันและสนับสนุนให้
นักศึกษา และคณาจารย์ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ได้
สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
 

 
     สนับสนุนให้นักศึกษาสาขาอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
สาขาวิชาศิลปกรรมนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ 
 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
     1. ควรเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
     2. ควรแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ของคณะ โดยให้มีหน้าท่ีตรวจสอบการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์สถาบันกําหนด 

 
     1. แจ้งในท่ีประชุมกรรมการบริหารคณะให้
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 
     2. แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ ติดตามและ
รายงานผลความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 
     ควรมีการวิเคราะห์หาระบบประกันคุณภาพ
ภายในท่ีได้รับการยอมรับ 

 
 
     คณะใช้ระบบการประกันคุณภาพตามแนวทางการ
จัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4 
ข้ันตอนคือ PDCA 
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ส่วนที่ 2 : รายงานการประเมินตนเอง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีข้อมูลองค์ประกอบ  ตัวบ่งช้ี  ดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบ/ช่ือตัวบ่งช้ี 
ท่ีมาของ           
ตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน สกอ. 1.1 
องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร สกอ. 2.1 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก สกอ. 2.2 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ สกอ. 2.3 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน สกอ. 2.4 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สกอ. 2.5 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน สกอ. 2.6 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต สกอ. 2.7 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา   สกอ. 2.8 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี สมศ. ๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โทและเอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
สมศ. ๒ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  สมศ. ๓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๔  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่  
สมศ. ๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑๔  การพัฒนาคณาจารย์   สมศ. ๑๔ 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนาการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร สกอ. 3.1 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา สกอ. 3.2 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  สกอ. 4.1 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  สกอ. 4.2 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัย  

สกอ. 4.3 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔.๕  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   สมศ. ๕ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔.๖  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์   สมศ. ๖ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔.๗  ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ   สมศ. ๗ 
องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  สกอ. 5.1 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  สกอ. 5.2 
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องค์ประกอบ/ช่ือตัวบ่งช้ี 
ท่ีมาของ           
ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๘  ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน 
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย   

สมศ. ๘ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๙  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมนหรือองค์กรภายนอก   สมศ. ๙ 
องค์ประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  สกอ. 6.1 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖.๑๐  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม   สมศ. ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖.๑๑  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม   สมศ. ๑๑ 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.1  ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  สกอ. 7.1 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  สกอ. 7.2 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  สกอ. 7.3 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง   สกอ. 7.4 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๗.๑๒  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน   สมศ. ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๗.๑๓  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน   สมศ. ๑๓ 
องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ สกอ. 8.1 
องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สกอ. 9.1 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๙.๑๕  ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด   สมศ. ๑๕ 
องค์ประกอบท่ี  97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ สมศ. ๑๖.๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ สมศ. ๑๖.๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๑๗  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ขอ
สถาบัน 

สมศ. ๑๗ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๑๘.๑ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน
สถาบัน   

สมศ. ๑๘.๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๑๘.๒  ผลการชีน้ํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน   

สมศ. ๑๘.๒ 

องค์ประกอบท่ี  98  องค์ประกอบสํานักงาน  ก.พ.ร. 
ตัวชี้วัดท่ี  4.1.3  ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ   

ก.พ.ร. 4.1.3 
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องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน     

 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :    อ.ชัชวาลย์  มากสนิธ ์ โทรศัพท์  :  081-5598626 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :    อ.ชัชวาลย์  มากสนิธ ์ โทรศัพท์  :  081-5598626 

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์          

ที่สอดคล้องกับนโยบาย         
ของสภาสถาบนั  โดยการ          
มีส่วนร่วมของบุคลากร             
ในสถาบนั  และได้รับ             
ความเห็นชอบจากสภา
สถาบนั   โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบนั ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2              
(พ.ศ. 2551-2565)  และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่11  
( พ.ศ. 2555-2559) 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
จัดทําแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์(แผนกลยุทธ์) พ.ศ. 2556-2559 
ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน และ
เชื่อมโยงกับปรัชญา พ.ร.บ มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏ แผนพัฒนาการศึกษา (1.1-1.2)โดย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยึด
แนวทางของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเป็น
สําคัญและดําเนินการตามข้ันตอนการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ (1.1-1.3) โดยการมีส่วนร่วมของ
บุ ค ล า ก ร ใ น ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ซ่ึงมีการจัดทําคําสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1.1-1.4 
) ซ่ึงระบุหน้าที่ให้ครอบคลุมกระบวนการเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนของคณะ และ
คณะได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพการศึกษ“กระบวนการพัฒนา
แผน” เพื่อให้บุคลากรของคณะได้มีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผน(1.1-1.5) และแผนดังกล่าว
ได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณ ะม นุ ษ ยศ า สต ร์ แ ล ะ สั ง ค มศ า ส ต ร์ 
เรียบร้อยแล้ว 

1.1-1.1 เล่มแผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ปี 2556 -2559 
1.1-1.2 ผังแสดงความเชื่อมโยง
แผนกลยุทธ์ของคณะกับปรัชญา 
พันธกิจ แผนพฒันาการศึกษา ฯ  
1.1-1.3 ผังแสดงข้ันตอนการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ของคณะฯ                        
1.1-1.4 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวนแผนและ
จัดทําแผนกลยุทธ์คณะฯ 
1.1-1.5 เล่มสรุปโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ
การศึกษา “กระบวนการพฒันา
แผน” 
1.1-1.6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ 
คร้ังที่ 1/2556  วาระที่ 5.2 
หน้า 7  

 

���� 2 มีการถ่ายทอดแผน 
กลยุทธ์ระดับสถาบนั             
ไปสูทุ่กหน่วยงานภายใน 

     ภายหลังที่มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ และมี
การทบทวนแผนในแต่ละปีงบประมาณเพื่อ
แก้ไขปรับปรุงแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และ

1.1-2.1 เล่มแผนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
พ.ศ. 2556-2559 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
สังคมศาสตร์ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับคณะฯไปสู่ทุกหน่วยงานภายในคณะฯ
โ ด ย มี ก า รจั ด ทํ า เ ล่ ม แ ผ น พั ฒ น า ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1.1-2.1) 
แจกจ่ายให้กับทุกสาขาวิชา(1.1-2.2) เพื่อ
นําไปใช้เป็นแนวทางการจัดทําแผนระดับ
สาขาวิชาต่อไป และแจ้งให้บุคลากรภายใน
คณะได้รับทราบจากการประชุมอาจารย์ทั้ง
คณะ(1.1-2.3)นอกจากนี้ ยังนํามาเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของคณะด้วย (1.1-2.4) 

1.1-2.2 ใบรายชื่อรับเล่ม
แผนพัฒนาคณะ 
1.1-2.3 รายงานการประชุม
อาจารย์คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คร้ังที่ 1/2556 
วันที่ 4 มีนาคม 2556 วาระที่ 
4.11 หน้า 6 
1.1-2.4 Print out เว็บไซต์คณะ 
ในส่วนที่มีการแสดงการเผยแพร่
แผนกลยุทธ ์

���� 3 มีกระบวนการแปลง            
แผนกลยุทธ์เปน็แผนปฏิบัติ
การประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
คือ ด้านการเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ป ล ง แ ผ น พั ฒ น า ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2556-
2559  เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 
พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  (1.1-3.1) โดยกระบวนการ
แปลงแผนดังกล่าวเป็นไปตามระบบ ที่มีการ
ทําแผนที่กลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
(1.1-3.2)และผังแสดงความสอดคล้องของ
พันธ กิจ  4 พันธ กิจ  กับแผนปฏิบัติ การ
ประจําปี(1.1-3.3) 

1.1-3.1 แผนปฏิบัติการ
ประจําปี พ.ศ.2556 ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์                    
1.1-3.2 แผนที่กลยุทธ์ของคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ                
1.1-3.3 ผังแสดงการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของพันธกิจ 4 
พันธกิจ ในแผนปฏิบตัิการ
ประจําป ี

���� 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์  
แผนปฏิบัติการประจาํป ี
และค่าเปา้หมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้  เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตาม 
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําป ี

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
การดํ า เนิ นการจั ดทํ าแผนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2556-
2559 โดยในส่วนของปี 2556 มีการกําหนด
ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายความสําเร็จของ
แผนไว้อย่างชัดเจน  (1.1-4.1)  ในส่วนของ
แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 ก็เช่นเดียว มี
การกําหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย เพื่อวัด
คว ามสํ า เ ร็ จขอ งก า รดํ า เ นิ น ง า นต า ม
แผนปฏิบัติการประจําปี 2556 เช่นกัน (1.1-
4.2) 

1.1-4.1 ตารางแสดงตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ใน
ส่วนของปี 2556 
1.1- 4.2 ตารางแสดงตัวบ่งชี้
และค่าเปา้หมายของแผนปฏิบตัิ
การประจําปีงบประมาณ 2556         
 

���� 5 มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาํป ี
ครบ 4 พันธกิจ 

     ต า ม ที่ ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ได้มีการแปลงแผนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจําปีแล้ว ซ่ึงโครงการ
ต่างๆ ที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
ครอบคลุมครบ 4  พันธกิจ คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1.1-5.1) 

1.1-5.1 แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2556                   
1.1-5.2 ผลปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2556 รอบ 12 เดือน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
และได้ดําเนินการตามแผนครบทั้ง 4 พันธกิจ 
ซ่ึงมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปี  2556 รอบ 12 เดือน เ ม่ือสิ้น
ปีงบประมาณ (1.1-5.2) 

���� 6 มีการติดตามผล                           
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการประจาํป ี
อย่างน้อยปลีะ  2 คร้ัง และ
รายงานผลต่อผูบ้ริหาร          
เพื่อพิจารณา 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ ติดตามและ
รายงานผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 
( 1 . 1 -6 . 1 )  โ ด ย มี กา รนํ า เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ(1.1-6.2) เพื่อ
ติดตามการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมาย รอบ 6 
เดือน(1.1-6.3) และรอบ 12 เดือน (1.1-6.4) 
เม่ือมีการจัดทําผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
แ ล้ ว ค ณ ะ ยั ง ไ ด้ นํ า เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
กรรมการบริหารคณะ(1.1.6.5)เพื่อรับทราบ
ผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ 2556 

1.1-6.1 คําสั่งคณะมนษุย- 
ศาสตร์ฯ ที่ 144/2555 เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ 
ติดตามและรายงานผล
ความสําเร็จของการดําเนนิงาน
ตามแผนปฏิบัตงิานในรอบ
ปีงบประมาณ      
1.1-6.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
คร้ังที่ 2/2556 ลว. 19 มิ.ย.56 
หน้า 7 วาระที่ 5.4                    
1.1-6.3 รายงานผลปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2556 
(รอบ 6 เดือน)                       
1.1-6.4 รายงานผลปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2556 
(รอบ12 เดือน) 
1.1-6.5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
คร้ังที่ 4/2556 ลว.30 ต.ค.56 
หน้า 8 วาระที่ 5.5 

���� 7 มีการประเมินผล                 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ ์อย่างน้อย          
ปีละ 1 คร้ัง  และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารและสภา
สถาบนัเพื่อพิจารณา 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มี
การจัดทําผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
แผนพัฒนาคณะฯ (แผนกลยุทธ์) ประจําปี
งบประมาณ 2556 รอบ 12 เดือน(1.1-7.1)  
เสนอต่อกองนโยบายและแผนเพื่อพิจารณา
ดําเนินการต่อไป(1.1-7.2)  ในส่วนของคณะ
ได้มีการนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะด้วย(1.1-7.3) 

1.1-7.1 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนพัฒนาคณะ ประจาํปี
งบประมาณ 2556 รอบ 12 
เดือน 
1.1-7.2 บันทึกข้อความที่ มส.
328/2556 ลว.26 ต.ค.56 
1.1-7.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯคร้ัง
ที่ 1/2556 ลว 20 ธ.ค. 56 หน้า 
5 วาระที่ 5.1 

���� 8 มีการนําผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของสภาสถาบนัไปปรับปรุง 
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาํป ี

     หลั ง เ ส ร็ จ สิ้ น ก า รดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติ การ
ป ร ะ จํ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 5 6  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการนําผล
การดําเนินงานและร่างแผนพัฒนาคณะฯ ปี 

1.1-8.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ วนัที่ 
20 ธันวาคม 2556 
1.1-8.2 ตารางแสดงให้เป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่มี
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2557-2561 เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2556 
( 1 . 1 -8 . 1 )  ซ่ึ ง ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ มี ก า ร ใ ห้
ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงจัดทํา
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีให้มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงในการจัดทําแผนพัฒนา
คณะ (แผนกลยุทธ์ ปี 2557- 2561) ได้มีการ
จัดทํายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใหม่ (1.1-8.2) 
และมีการวิ เคราะห์รับฟังข้อคิดเห็นจาก
คณะกรรมการประจํ าคณะ และนํ ามา
ป รับป รุง ในการจัดทํ าแผนพัฒนาคณะ 
ยกตัวอย่างเช่น  
     ยุทธศาสตร์ที่  4  ศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนําในภาค
ตะวันออกพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กล
ยุทธ์ที่ 4.4 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน และคณะถ่ายทอดค่าเป้าหมาย ในปี 
2557-2561 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 2 
แห่ง (1.1-8.3) 
     และรวมทั้งการกําหนดโครงการบริการ
วิชาการด้านภาษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ประเทศเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่
ประชาคมอา เซียน ซ่ึ ง เป็นการ กําหนด
โครงการ/กิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
     อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม จ า ก ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนพัฒนาคณะ 
ปี 2557-2561 ส่งผลให้การจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ 2557 ต้องมีการ
พัฒนาปรับปรุงไปด้วย (1.1-8.4) เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะ (แผนกลุยุทธ์) 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

การปรับปรุงใหม่ของปี 2557-
2561 
1.1-8.3 ตารางแผนพฒันาคณะ 
ปี 2557-2561 ในส่วนแสดง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
1.1-8.4 แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2557 

 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัทําแผน และมีการส่งเสริมความรู้เร่ือง

กระบวนการจัดทาํแผนให้กับบคุลากรของคณะ 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรนําผลการประเมินคุณภาพ มาตรการ ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ 

ไปทบทวนวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานในรอบปีต่อไป(ทบทวนแผนกลยุทธ์) 
- ควรระบบการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผน ในระดับสาขาวิชา ให้ชัดเจน   
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องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  (สกอ. 2.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน     

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี  :   อ.ดร.เชษฐ์ณรัช  อรชุน โทรศัพท์  :  084-5277723 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   อาจารย์ถิรวรรณ  ศรีรัตนโชติชยั โทรศัพท์  :  081-8468586 

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีระบบและกลไกการเปิด

หลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและดําเนนิการ
ตามระบบที่กําหนด 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดําเนินการบริหารหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ.2548(2.1-1.1)และประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองแนวทาง
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  (2.1-
1.2) โดยใช้ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร 
(2.1-1.3) และระบบกลไกการปรับปรุง
หลักสูตร (2.1-1.4) ตามคู่มือการบริหาร
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ซ่ึงดําเนินการตามแนวทางประกาศ
ข้างต้น สําหรับปีการศึกษา2556 มีหลักสูตร
ที่เปิดสอนทั้งสิ้น 9 หลักสูตรเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร (2.1-1.5) ดังนี้  
1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการปกครองท้องถ่ิน 
2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์                     
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต       
สาขาวชิาภาษาไทย                                       
4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต            
สาขาวชิาภาษาจนี                              
5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต             
สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ                            

2.1-1.1  เอกสารประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
2.1-1.2  ประกาศคณะกรรม 
การการอุดมศึกษา เร่ือง
แนวทางการปฏิบัตติามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
2.1-1.3  คู่มือการบริหาร
หลักสูตร ข้ันตอนการขอเปิด
หลักสูตรใหม่ ข้ันตอนการเสนอ
ขอปรับปรุงหลักสูตร 
2.1-1.4  คู่มือการบริหาร
หลักสูตร ข้ันตอนการขอเปิด
หลักสูตรใหม่ ข้ันตอนการเสนอ
ขอปรับปรุงหลักสูตร 
 2.1-1.5  รายงานสรุปข้อมูล
การพิจารณาหลักสูตรโดยผา่น
ความเห็นชอบจาก สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต        
สาขาวชิาการพฒันาชุมชน                     
7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต          
สาขาวชิาดนตรี                                  
8) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต       
สาขาวชิาศิลปกรรม                             
9) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ                       
สาขาวชิารัฐศาสตร์ 

���� 2 มีระบบและกลไกการปิด
หลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนนิการ
ตามระบบที่กําหนด 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้
ระบบกลไกการปิดหลักสูตรตามคู่มือการ
บริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ข้ันตอนการปิดหลักสูตร (2.1-
2.1) ซ่ึงยึดตามแนวปฏิบัติที่ กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2.1-2.2) และ
ได้มีการดําเนินงานการปิดหลักสูตรตามระบบ
กลไกการปิดหลักสูตร โดยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการปิดหลักสูตร
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (2.1-2.3) 

2.1-2.1 คู่มือการบริหาร
หลักสูตร ข้ันตอนการขอปิด
หลักสูตร หน้า 132-133 
2.1-2.2 เอกสารประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
2.1-2.3 เอกสารการปิด
หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา (บนัทึกข้อความ) 

���� 3 ทุกหลักสูตรมีการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
(การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ            
หมายถึง ต้องมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้
ผลการดําเนนิงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวฒุิ
สาขาหรือสาขาวชิา เพื่อ
การประกันคุณภาพหลัก 
สูตรและการเรียนการ
สอน” กรณีที่หลักสูตรใด
ยังไม่มีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขา 
วิชา ให้ประเมินตาม             
ตัวบ่งชี้กลางที่กําหนด           
ในภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวชิาชีพต้อง

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 
คน ในระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (2.1-
3.1) และ 3 คนในระดับบัณฑิตศึกษา (2.1-
3.2) โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีการรายงานข้อมูลการพิจารณาหลักสูตรทุก
หลักสูตร(2.1-3.3) โดยมีคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร (2.1-3.4)  โดย
มีนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรเก่า (ยังไม่เข้า
ระบบ TQF หรือ ก่อนปีการศึกษา 2555) 
จํานวน 9 สาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่ได้
ดํา เนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2555 มี
จํานวน 9 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                         
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต             
สาขาวชิาภาษาไทย                                       
4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต            
สาขาวชิาภาษาจนี                                  

2.1-3.1 เอกสารประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
2.1-3.2 เอกสารประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
2.1-3.3 รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรทุก
หลักสูตร  
2.1-3.4 คําสั่งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทุกสาขาวชิา 
2.1-3.5 รายงานจัดทํา มคอ.3, 
มคอ.5, มคอ.7 
2.1-3.6 รายงานการทวนสอบ
รายวิชาในภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2556 
2.1-3.7 รายงานผลตาม สมอ.
07 ประจาํปีการศึกษา 2556 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 
(หมายเหตุ : สําหรับหลัก 
สูตรเก่าหรือหลักสูตร
ปรับปรุงทีย่ังไม่ได้
ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ก่อนปีการศึกษา 2555             
ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2548) 

5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                  
6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต            
สาขาวชิาการพฒันาชุมชน          
7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต             
สาขาวชิาดนตรี                                       
8) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต           
สาขาวชิาศิลปกรรม                                
9) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ                       
สาขาวชิารัฐศาสตร์   
โดยแต่ละสาขาวิชาจัดทํา มคอ.3, มคอ.5 
มคอ.7 (2.1-3.5) และการทวนสอบรายวิชา 
(2.1-3.6) ส่วนการประเมินหลักสูตรที่ยังไม่
เข้าตามกรอบมาตรฐาน TQF ใช้แบบ
ประเมิน สมอ.07 (2.1-3.7) 

���� 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับให้มีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วน           
ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษาและมีการประเมิน 
หลักสูตรทุกหลักสูตร   
อย่างน้อยตามกรอบเวลา   
ที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตร   
ที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
จะต้องควบคุมกํากับ              
ให้การดําเนินงานตาม           
ตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 5 ข้อแรกและ
อย่างน้อยร้อยละ 80         
ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดใน          
แต่ละป ีทุกหลักสูตร 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมกํากับ
ให้มีการดํา เนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (2.1-4.1) 
และดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยแต่ละสาขาวิชา
ได้ควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่
กําหนดในแต่ละปี การศึกษาของสาขาวิชา  
(2.1-4.2) 

2.1-4.1 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.1-4.2 ผลประเมินตามตัวบง่ชี้
ผลการดําเนนิงานใน 5 ข้อแรก
จาก 12 ข้อประจําปีการศึกษา 
2556 

���� 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับให้มีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 
1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
และมีการพัฒนาหลักสูตร

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (2.1-5.1) 
ควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการให้มีการเปิด
หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร ปิดหลักสูตร 
และมีการพัฒนาหลักสูตร (2.1-5.2, 2.1-5.3) 
รวมทั้งให้มีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม

2.1-5.1 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.1-5.2 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
2.1-5.3 คําสั่งแต่งตั้ง
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ทุกหลักสูตรตามผล         
การประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
จะต้องควบคุมกํากับให้         
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์           
การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
และทุกหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดย
แต่ละหลักสูตรได้ รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา (2.1-5.4) 

คณะกรรมการวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
2.1-5.4 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 2 ข้อ 2 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- บุคลากรมีศักยภาพในการสร้างสรรค์กระบวนวิชาต่าง ๆ และเป็นที่ต้องการของสังคม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 : อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  (สกอ. 2.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนําเข้า 
 เกณฑ์การประเมิน  สถาบนัสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี ้

1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
2) แปลงค่าการเพิ่มข้ึนของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ข้ึน

ไป หรือ 
2) ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ   
 สูตรท่ี 1 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  = 

 

จํานวนอาจารยป์ระจาํที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 
×  100 จํานวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด ้ = 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
×  5 ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 

หรือ  สูตรท่ี 2 
1. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา = ร้อยละ

ของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกใน
ปีก่อนหน้า ปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา               
ที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนทีไ่ด ้ = 

 

ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมา 

×  5 ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมาที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :   อ.ดร.เชษฐ์ณรัช  อรชุน โทรศัพท์  :  084-5277723 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   น.ส.ชมพูนทุ  สอนสา โทรศัพท์  :  081-8699415 
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ผลการดําเนินการ  
 ปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจํานวนอาจารย์ประจาํทั้งหมด  63.5  คน  โดยมี
อาจารย์ประจาํที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.30   
 
หมายเหตุ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวชิาการ) 
               ทั้งหมด 68 คน   
               ปฏิบัติงานเกิน 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน จํานวนนบั = 1/2 (5 คน = 2.5 คน) 
               ปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน จํานวนนบั = 0 (2 คน) 
               ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ที่
สามารถคํานวณได้ 63.5 คน 
 

ข้อมูลดําเนินการ 
ลําดับท่ี รายการ จํานวน 

1  จํานวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด  รวมทั้งปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 63.5 
2  ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาทีผ่่านมา 6.50 
3  จํานวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า 
4 

 
 

การคํานวณ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  = 

 

จํานวนอาจารยป์ระจาํที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 
×  100 

จํานวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด 
 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 
4 

× 100 61.5 
    

 = 6.30  % 
   

คิดเป็นคะแนน = 
6.30 

× 5 30 
    

 = 1.05    คะแนน 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 % 6.30 1.05 บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
2.2.-1.1     เอกสารสรุปจํานวนบุคลากรสายวชิาการ  ประจาํปีการศึกษา 2556    
 จําแนกตามวฒุิการศึกษาตาํแหน่งทางวิชาการ  และสถานะการปฏิบัติงาน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 : อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  (สกอ. 2.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนําเข้า 
 เกณฑ์การประเมิน  สถาบนัสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี ้

1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
2) แปลงค่าการเพิ่มข้ึนของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน

มาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป หรือ 
2) ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ   
 สูตรท่ี 1 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่ดาํรงตําแหน่งทางวิชาการ  = 

จํานวนอาจารยป์ระจาํที่มีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

  
 ×  100 จํานวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

คะแนนทีไ่ด ้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่ดาํรงตําแหน่งทางวิชาการ  

×  5 ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่ดาํรงตําแหน่งทางวิชาการ 
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

หรือ  สูตรที่ 2 
1. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา =  

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วยร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา                
ที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 
คะแนนทีไ่ด ้ = 

ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําทีด่ํารงตาํแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมา 

 
 ×  5 

ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําทีด่ํารงตาํแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมาที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :   อ.ดร.เชษฐ์ณรัช  อรชุน โทรศัพท์  :  084-5277723 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   น.ส.ชมพูนทุ  สอนสา โทรศัพท์  :  081-8699415 
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ผลการดําเนินการ  
 ปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมด  63.5  คน  โดยมี
อาจารย์ประจาํที่มีตาํแหน่งทางวิชาการ  16  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.88 
 

หมายเหตุ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวชิาการ)  
               ทั้งหมด 68 คน   
               ปฏิบัติงานเกิน 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน จํานวนนบั = 1/2 (5 คน = 2.5 คน) 
               ปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน จํานวนนบั = 0 (2 คน) 
               ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวชิาการ)ที่
สามารถคํานวณได ้63.5 คน 
 

ข้อมูลดําเนินการ 
ลําดับท่ี รายการ จํานวน 

1  จํานวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด  รวมทั้งปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 63.5 
2  จํานวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดทีด่ํารงตําแหน่งอาจารย ์ 49.5 
3  จํานวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดทีด่ํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 
4  จํานวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดทีด่ํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ 2 
5  จํานวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดทีด่ํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์ - 
6  ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่ดาํรงตําแหน่งทางวิชาการของปีทีผ่่านมา 22.76 

 

การคํานวณ 
    กรณีใช้สูตรท่ี  1 
 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่ดาํรงตําแหน่งทางวิชาการ  = 

จํานวนอาจารยป์ระจาํที่มีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

  
×  100 จํานวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่ดาํรงตําแหน่งทางวิชาการ  = 
14 

× 100 63.5 
    

 = 22.05  % 
   

คิดเป็นคะแนน = 
22.05 

× 5 60 
    

 = 1.84   คะแนน 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
30% 22.05% 1.84 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลักฐาน 
2.3.-1.1    เอกสารสรุปจํานวนบุคลากรสายวิชาการ  ประจําปกีารศึกษา 2556 จําแนกตามวฒุิการศึกษา  ตําแหนง่

ทางวชิาการ  และสถานการณ์ปฏิบัติงาน 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ส่งเสริมให้ความรู้แก่อาจารย์เพื่อทําตําแหน่งทางวชิาการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- สนับสนนุให้อาจารย์ริเร่ิมทํางานวิจัยและผลิตผลงานทางวชิาการ โดยอาจเร่ิมจากงานวิจัยในชัน้เรียน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 :  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  (สกอ. 2.4) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

 เกณฑ์การประเมิน     

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :   อ.ดร.เชษฐ์ณรัช  อรชุน โทรศัพท์  :  084-5277723 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   ผศ.กรรณิการ์  เผือกนําผล โทรศัพท์  :  081-5900106 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีแผนการบริหารและ           

การพัฒนาคณาจารย ์
ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค         
การสอนและการวัดผล        
และมีแผนการบริหาร                 
และพัฒนาบุคลากร              
สายสนับสนนุที่ม ี
การวิเคราะห์ข้อมูล           
เชิงประจักษ ์

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
กา รจั ดทํ าแผนพัฒนาบุ คล ากร  กรอบ
ระยะเวลา 4 ปี คือ พ.ศ.2553-2556 (2.4-
1.1) และมีการแปลงมาเป็นแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2556 (2.4-
1.2) โดยในแผนมีโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรทั้ งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผล (2.4-1.3) ทั้งนี้ในการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรของคณะ มีการสํารวจ
ความต้องการ อาทิ การลาศึกษาต่อ การเข้า
สู่ตําแหน่งทางวิชาการ (2.4-1.4)เพื่อนําข้อมูล
มาวิเคราะห์ และนํามากําหนดวางแผนการ
พัฒนาบุคลากร ขณะที่บุคลากรสายสนับสนุน 
มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า 
ประสบการณ์ทํางาน เพื่อนํามาวิเคราะห์และ
กําหนดเป็น job description (2.4-1.5) ให้
ตรงกับความรู้ ความสามารถ และจะได้
สนับสนุนงบประมาณ ส่งเสริมให้ได้รับการ
อบรมความรู้ให้ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ อัน
จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

2.4-1.1 แผนพัฒนาบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2553 – 
2556 (4ปี) 
2.4-1.2 แผนพัฒนาบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2556  
2.4-1.3 แผนพัฒนาบุคลากร 
2556 แสดงในส่วนของ
โครงการ/กิจกรรม  
2.4-1.4 ตัวอย่างแสดงการ
สํารวจความต้องการในการลา
ศึกษาต่อ และการเข้าสู่ตาํแหน่ง
ทางวชิาการ  
2.4-1.5 การกําหนด job 
description ของบุคลากรสาย
สนับสนนุ 

���� 2 มีการบริหารและ 
การพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เม่ือ
ได้ กําหนดแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี 
2556 (2.4-2.1) แล้วดําเนินการการตามแผน
ที่วางไว้ กล่าวคือ  
- วางระบบบริหาร มีการแต่งตั้งคณะกรรม 
การบริหารคณะให้มีบทบาทหน้าที่ในการ

2.4-2.1 แผนพัฒนาบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2556  
2.4- 2.2 คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
กําหนดแผนและแนวทางการดําเนินงานของ
ค ณ ะ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ น โ ย บ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย และควบคุม ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน (2.4-2.2)  
- จัดสรรงบประมาณ เพื่อโครงการ/กิจกรรม 
ด้ า น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ข อ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2556 
(2.4-2.3) 
- ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเอง โดยเข้าร่วมกิจกรรมอบ รม ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นไปตาม
งบประมาณที่บุคลากรได้ รับการจัดสรร
รายบุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพ (2.4-2.4) 
- ด้านการศึกษาต่อ และการเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผน โดยเม่ือสิ้นปีงบประมาณได้มีการ
สรุปผลของการดําเนินงาน (2.4-2.5) 
- คณะดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ ในเร่ืองการ
วิจัยในชั้นเรียน และ การวัดผล ประเมินผล 
และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (2.4-2.6) 
- การติดตามและประเมินผล โดยให้บุคลากร
ที่กําหนดแผนการศึกษาต่อ และการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ แล้วไม่ได้ดําเนินการให้
เป็นไปตามแผน มีการรายงานผลและชี้แจง
เหตุผล เพื่อจะได้นําไปเป็นข้อมูลในการ
พัฒนา ปรับปรุง (2.4-2.7) 
- เม่ือสิ้นสุดงบประมาณ มีการสรุปผลการ
ดําเนินงานตาม 

ที่197/2556 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
2.4-2.3 แผนพฒันาบุคลากร 
2556 แสดงในส่วนของการ
จัดสรรงบประมาณในโครงการ/
กิจกรรม 
2.4-2.4  สรุปผลการอบรม 
สัมมนาของบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ 2556 
2.4-2.5  สรุปผลการการ
ดําเนินงานในส่วนของการลา
ศึกษาต่อ และการเข้าสู่ตาํแหน่ง
ทางวชิาการ  
2.4-2.6 เล่มสรุปโครงการ การ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้ ประจําปี
งบประมาณ 2556  
2.4-2.7 ตัวอย่างบันทึกข้อความ 
ชี้แจงผลการดําเนนิงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี 
2556 (รายบุคคล) 
2.4-2.8 สรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนพฒันาบุคลากร 
ประจําปี 2556 คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

���� 3 มีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ด ีและสร้างขวัญ
และกําลังใจให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนบัสนุน
สามารถทาํงานได้อยา่ง           
มีประสิทธิภาพ 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีโดยสนับสนุนให้
บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี (2.4 – 3.1) 
จัดสถานที่และเคร่ืองออกกําลังกายสําหรับ
บุคลากร(2.4-3.2) มีการจัดสวัสดิการให้กับ
บุคลากรโดยใช้ระ เบียบ ข้อบั ง คับและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  เช่น  
การเบิกค่าเช่าที่พัก การจ่ายเงินรางวัลทํา
ผลงานทางวิชาการ เป็นต้น(2.4-3.3)  มีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรขอรับรางวัลด้านการ
ปฏิบัติงานดีเด่น (2.4-3.4)  มีระบบพี่เลี้ยง
สอนงานให้กับบุคลากรใหม่ (2.4-3.5)  มีการ

2.4-3.1 การตรวจสุขภาพ
ประจําปี         
2.4-3.2 รูปถ่ายสถานที่และ
เคร่ืองออกกําลังกาย 
2.4-3.3 ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย       
2.4-3.4 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นเพื่อรับรางวลัยก
ย่องเชิดชูเกียรติ “เพชรรําไพ”                 
2.4-3.5 การแต่งตั้งอาจารย์พี่
เลี้ยงอาจารย์ใหม่                              
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
สร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานและจัด
สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม (2.4-3.6)      
มีช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา  รวมทั้งในระหว่าง
ผู้ร่วมงานด้วยกัน (2.4-3.7)  มีการเปิดโอกาส
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นและ
ร่วมมือในการทํางาน (2.4–3.8) มีการติดตาม
แหล่งเงินทุนวิจัยเพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
กําลังใจให้กับบุคลากร (2.4–3.9)  และมีการ
จัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นขวัญ
และกําลังใจในการวิจัย (2.4-3.10) 

2.4-3.6  ภาพถ่าย 
2.4-3.7  หมายเลขโทรศัพท์ 
สายตรงคณบด ีไลน์กลุ่ม 
2.4-3.8  รายงานการประชุม
แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
บุคลากรแสดงความคิดเห็น                    
2.4-3.9 เอกสารแจ้งเร่ืองแหล่ง
เงินทุนวิจัย                         
2.4-3.10 งบประมาณสนบัสนนุ
งานวิจยั 

���� 4 มีระบบการติดตามให้
คณาจารย์และบุคลากร 
สายสนับสนนุนาํความรู้ 
และทักษะทีไ่ด้จาก 
การพัฒนามาใช้ใน           
การจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาตลอดจน                 
การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          
มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียน รู้ของนักศึกษา  
รวมทั้ ง การป ฏิบั ติ ง านที่ เ ก่ี ย ว ข้อง โดย
คณะกรรมการวิชาการของคณะฯ (2.4-4.1)   
มีแนวปฏิบัติให้บุคลากรบันทึกรายงานผล
การไปราชการเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อนําความรู้ที่ได้มา
พัฒนาในการปฏิบัติงาน (2.4-4.2)  โดยเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพร้อมกับการส่งเอกสารการ
เบิกจ่าย (2.4-4.3) และมีการนําความรู้ที่ได้
จากการอบรมมาใช้ ในการปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้อง เช่นจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเร่ือง
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(2.4-4.4) รวมทั้งนําความรู้ที่ได้จากการเข้า
ร่วมโครงการ จัดการความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิต เร่ืองการจัดการความรู้ มคอ.3 มคอ.
4 มคอ.5 มคอ.6(2.4-4.5)  มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลและส่ง
เอกสารทางระบบนําส่งข้อมูล TQF RBRU 
(2.4-4.6) โดยเฉพาะการนําแนวปฏิบัติที่ดีใน
การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา มาใช้ในการปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน (2.4-4.6) 

2.4-4.1  คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิชาการ                   
2.4-4.2  แนวปฏิบัต”ิการ
ติดตามการนาํความรู้และทักษะ
ที่ได้จากการพฒันามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนาตนเอง” 
2.4-4.3  แบบรายงานผลการนาํ
ความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาไปใช ้
2.4-4.4 คู่มือการปฏิบัติงาน
เร่ืองการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
2.4-4.5 โครงการจัดการความรู้ 
ด้านการผลิตบณัฑิต เร่ืองการ
จัดการความรู้ มคอ.3 มคอ.4 
มคอ.5 มคอ.6 
2.4-4.6 ส่งเอกสารทางระบบ
นําสง่ข้อมูล TQF RBRU 

���� 5 มีการให้ความรู้          
ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ 
และบุคลากรสายสนบัสนุน 
และดูแลควบคุมให้ 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มี
การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน (2.4-5.1) ตาม
คู่ มื อจ รรยา บร รณ  ( 2 . 4 -5 . 2 )   แล ะ มี

2.4-5.1 รายงานการประชุมให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนนุ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
คณาจารย์และบุคลากร 
สายสนับสนนุถือปฏิบัต ิ

คณะกรรมการดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ (2.4-5.3) 

2.4-5.2 คู่มือจรรยาบรรณ 
2.4-5.3 คณะกรรมการวิชาการ 
  

���� 6 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผน 
การบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร      
สายสนับสนนุ 

     การประเมินผลสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ใช้การประเมิน คือ  ประเมินจากความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา บุคลากร 
ประจําปี 2556 ซ่ึงบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
คือ  แผนพัฒนาบุ คล ากรบรรลุ ผลกา ร
ดําเนินงาน ร้อยละ 80 จากค่าเป้าหมาย/
ตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในแผน (2.4-6.1) และ
บุคลากรของคณะประสบความสําเร็จ ได้รับ
การยกย่องเชิดชู เกียรติจากภายใน หรือ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย จํ านวน 3 ท่าน 
สําหรับปีงบประมาณ 2556 ซ่ึงเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของแผนที่กําหนดไว้ (2.4-6.2) 
ทั้งนี้ ได้ มีการรายงานผลความสําเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร ในที่ ป ระชุ มคณะ 
กรรมการบริหารคณะ (2.4-6.3) 

2.4 -6.1 ผลประเมิน
ความสําเร็จของตามตาม
วัตถุประสงค์ของแผนที่แสดงถึง
การบรรลุผลตามตัวชีว้ัดในแผน 
ร้อยละ 80 
2.4-6.2 ผลประเมินความสําเร็จ
ของตามตามวัตถุประสงค์ของ
แผนที่แสดงถึงบุคลากรได้รับ
รางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติ
จากภายใน หรือ ภายนอก
มหาวิทยาลยั จํานวน 3 คน 
ดังที่ได้กําหนดไว้ตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 
2.4-6.3 การรายงานผล
ความสําเร็จของแผนพฒันา
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี 2556 
ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ 

���� 7 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร 
สายสนับสนนุ 

     เม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปี 2556 และมีการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2556 (2.4-
7.1) แล้วนั้น และได้มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ (2.4-7.2) เพื่อรับทราบ และร่วมกัน
พิจารณาแนวทางการปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากร ในปีงบประมาณถัดไป ซ่ึงในการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในรอบปีถัดไปนั้น 
เป็นช่วงที่สิ้นสุดของแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะยาว 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้มีการ
จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะยาว
ข้ึน มา ให ม่  ใ ห้ สอดคล้ อ ง กั บแผนของ
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดเป็นแผนพัฒนา
บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5 ปี พ.ศ. 2557-2561 ซ่ึงการจัดทําดังกล่าว

2.4-7.1 สรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนพฒันาบุคลากร 
ประจําปี 2556 คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
2.4-7.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
2.4-7.3 แผนพฒันาบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2557-2561 
(2557-2561) 
2.4-7.4 แผนพัฒนาบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2557-2561 
(2557-2561) ในส่วนที่แสดง
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใหม่ 
(เทียบกับปี 2553-2556) 
2.4-7.5 แผนพัฒนาบุคลากร 
2557 -2561 ในส่วนที่แสดงให้
เห็นถึงวัตถุประสงค์ของแผน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ได้มีประเด็นที่ปรับปรุง ดังนี้  
1. ทบทวนและปรับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ใหม่ (2.4-7.4) 
2.  เพิ่ มโครงการส่ง เส ริมและสนับสนุน
ผู้บริหารยุคใหม่ (2.4-7.5) 
3. ให้บุคลากรทบทวนการศึกษาต่อ และ การ
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการอีกคร้ัง (2.4-7.6)  

และโครงการกิจกรรมที่เก่ียวกับ
การส่งเสริมผู้บริหารรุ่นใหม่ 
2.4-7.6 ตัวอย่างการสํารวจการ
ลาศึกษาต่อ และการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ ปี 2557-
2561  
 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีโครงการ และงบประมาณสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนมีโอกาสไป

ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 : ห้องสมดุ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  (สกอ. 2.5) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนําเข้า 

 

 เกณฑ์การประเมิน     

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :   อ.ดร.เชษฐ์ณรัช  อรชุน โทรศัพท์  :  084-5277723 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   น.ส.ชมพูนทุ   สอนสา โทรศัพท์  :  081-8699415 

 
ผลการดําเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการจัดการหรือจัดบริการ

เพื่อให้นักศึกษามีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใช้ ในอัตรา         
ไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเคร่ือง 

     สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทํารายงาน
จํานวนเค ร่ืองคอมพิว เตอ ร์ที่ ใ ห้บ ริการ      
นักศึกษาและจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 
Mac Address ประจําปีการศึกษา 2556 ซ่ึง
มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรา 2.62 FTES 
ต่อเคร่ือง (2.5-1.1) 

2.5-1.1 รายงานจาํนวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ      
นักศึกษาและจาํนวนนักศึกษา 
ที่ลงทะเบียน Mac Address 
ประจําปีการศึกษา 2556 

���� 2 มีบริการห้องสมุดและ 
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ            
มีการฝึกอบรมการใช้งาน 
แก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

     มีบริหารห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ ระบบ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (2.5-2.1) ระบบ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (2.5-2.2) ระบบ
ฐานข้อมูลออนไลน์ (2.5-2.3)  และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
(2.5-2.4) 

2.5-2.1 ระบบฐานข้อมูล
วิทยานพินธ์  
2.5-2.2 ระบบสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ  
2.5-2.3 ระบบฐานข้อมูล
ออนไลน ์
2.5-2.4 รายงานประเมินผล
โครงการอบรมการให้บริการ
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ปีการศึกษา 2556   

���� 3 มีบริการด้านกายภาพ 
ที่เหมาะสมต่อการจัด 
การเรียนการสอนและ 
การพัฒนานักศึกษา        
อย่างน้อยในดา้นห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

     สํานักวิทยริการฯ มีบริการด้านกายภาพ
ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานั ก ศึกษาอย่ า งน้ อย ในด้ าน
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา 
(2.5-3.1 - 2.5-3.2)และจุดติดตั้งอุปกรณ์
กระจายสัญญาณไร้สาย (2.5-3.3 - 2.5-3.4) 

2.5-3.1 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
2.5-3.2 ภาพถ่ายมุมอ่าน
หนังสือของห้องสมุด  
2.5-3.3 ภาพถ่ายป้ายแสดงจุด 
Wireless zone  
2.5-3.4 รายงานจุดตดิตั้ง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 

���� 4 มีบริการสิ่งอํานวย 
ความสะดวกทีจ่ําเปน็          
อ่ืนๆ อย่างน้อยใน 

     สํานักวิทยบริการฯ มีบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้าน
งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

2.5-4.1 ระบบบริการการศึกษา   
2.5.-4.2 ภาพถ่ายการให้บริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ด้านงานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัยและการรักษา 
พยาบาล  การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหาร และ
สนามกีฬา 

คอมพิวเตอร์ (2.5-4.1) การบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล (2.5-4.2) การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหาร (2.5-4.3) และ
สนามกีฬา (2.5-4.4) 

2.5-4.3 ภาพถ่ายร้านอาหาร 
2.5-4.4 ภาพถ่ายสนามกีฬา 

���� 5 มีระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบอย่างน้อย 
ในเร่ืองประปา  ไฟฟ้า 
ระบบกําจดัของเสีย  
การจัดการขยะ รวมทั้ง 
มีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย ในบริเวณอาคาร
ต่าง ๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

     สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ  มี ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ (2.5-5.1) 
อย่างน้อยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัด
ของเสีย การจัดการขยะ (2.5-5.2) รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคาร (2.5-5.3) 

2.5-5.1 ภาพถ่ายกล้องวงจรปิด
ที่ติดตั้งบริเวณอาคาร  
2.5-5.2 ภาพถ่ายระบบประปา, 
ไฟฟ้า, การจัดการขยะ  
2.5-5.3 ภาพถ่ายอุปกรณ์     
ดับเพลิงในอาคาร 
 

���� 6 มีผลการประเมินคุณภาพ
ของบริการ  ในข้อ 2 – 5  
ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5 

     ในปีการศึกษา 2556 สํานักวิทยบริการฯ 
มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-
5 ทุกข้อ (2.5-6.1) โดยผลการประเมินความ
พึงพอใจด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
- บริการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 
- บริการทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียน
การสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 
- บริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น
อ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 
- บริการด้านระบบสาธารณูปโภคและการ
รักษาความปลอดภัยของอาคาร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.72 
     และในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมาสํานัก
วิทยบริการฯ มีผลการประเมินคุณภาพของ
บริการในข้อ 2-5 ทุกข้อ (2.5-6.2) โดยผล
การประเ มินความพึ งพอใจด้ านต่ า ง  ๆ  
ดังต่อไปนี้ 
- บริการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 
- บริการทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียน
การสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 
- บริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น

2.5-6.1 รายงานการประเมินผล
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการให้บริการสิ่งอํานวย  
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน
ของมหาวิทยาลัย ประจําปี   
การศึกษา 2556 
2.5-6.2 รายงานการประเมินผล
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการให้บริการสิ่งอํานวย  
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน
ของมหาวิทยาลัย ประจําปี   
การศึกษา 2555 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
อ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 
- บริการด้านระบบสาธารณูปโภคและการ
รักษาความปลอดภัยของอาคาร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.68 

���� 7 มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพในข้อ 6 มาใช้            
เป็นข้อมูลในการพัฒนา 
การจัดบริการ                 
ด้านกายภาพทีส่นอง            
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

     สํานักวิทยบริการฯ ได้นําผลการประเมิน
คุณภาพในด้านต่าง ๆ ตามข้อ 6 มาใช้เป็น
ข้อ มูลในการพัฒนาการจัดบ ริการด้ าน
กายภาพ   โดยนําผลการประเมินเข้าวาระ
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย (2.5-7.1) และมีการปรับปรุง
การให้บริการให้ดีข้ึน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ รับบริการ ซ่ึงได้แจ้งผลการ
พัฒนาปรับปรุงในเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(2.5-7.2) และได้แจ้งเป็นมติการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีให้ทราบ (2.5-7.3) 

2.5-7.1 บันทึกข้อความแจ้ง
เร่ืองเพื่อนําเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั  
2.5-7.2 เอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั คร้ังที่ 6/2557 
2.5-7.3 บันทึกข้อความแจ้งมติ
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี คร้ังที่ 6/2557 
 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 :  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  (สกอ. 2.6) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
 

 เกณฑ์การประเมิน     
 

 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :   อ.ดร.เชษฐ์ณรัช  อรชุน โทรศัพท์  :  084-5277723 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   อ.เอ้ือมพร  รุ่งศิริ โทรศัพท์  :  089-4078844 

 
 

ผลการดําเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีระบบและกลไก               

การประกันคุณภาพ             
การจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเปน็สาํคัญ         
ทุกหลักสูตร 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ทุกหลักสูตร(2.6-1.1) และมีการกําหนดตัว
บ่งชี้ความสําเร็จของการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้ เ รียนเป็นสํา คัญ(2.6-1.2) ทั้ งนี้คณะได้
กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ เช่น วิชาเครือข่ายการเรียนรู้ใน
การพัฒนาชุมชน วิชาสุนทรียภาพของชีวิต 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 ภาษาจีน
ธุรกิจ เป็นต้น ซ่ึงวิชาต่างๆ เหล่านี้ เน้นการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้ เ รียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีการนําเสนอ
ผลงาน จัดโครงการโดยได้มีการระบุไว้ใน
แผนการสอนและการประเมินผลใน มคอ.3 
(2.6-1.3) 

2.6-1.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
2.6-1.2 ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 
2.6-1.3 มคอ.3 
 

���� 2 ทุกรายวิชาของทุก
หลักสูตร มีรายละเอียด
ของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม      
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอน 
ในแต่ละภาคการศึกษา 
ตามที่กําหนดใน 
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

     ทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ มีการเปิดสอนทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท จํานวน 316 วิชา 
โดยมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาใน
หลักสูตร (2 .6-2.1)  รายวิชา เต รียมฝึก
ประสบการณ์ (2.6-2.2) และรายวิชาฝึก
ประสบการณ์ (2.6-2.3) ที่มีการเปิดสอนในปี
การศึกษา 2556 ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา โดยอาจารย์ผู้ สอนแจกราย 
ละเอียดของรายวิชา และแผนการสอนให้
ผู้เรียนในคาบแรก 

2.6-2.1 ประมวลการสอนหรือ 
มคอ.3 ในหลักสูตร 
2.6-2.2 ประมวลการสอน 
รายวิชาเตรียมฝึกประสบ การณ์
หรือ มคอ.4 
2.6-2.3 ประมวลการสอน 
รายวิชาฝึกประสบการณ์หรือ 
มคอ.4 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชา 

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้              
ด้วยตนเอง และ              
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
จากการปฏิบัตทิั้งในและ
นอกห้องเรียนหรือ 
จากการทําวิจัย 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น  
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ การจําลอง
กา รจั ด กิ จ ก รรมนํ า เ ที่ ย ว  ใ น ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 (2.6-3.1)  
     สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดโครงการ
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน จันทบุรี ใน
รายวิชาเครือข่ายการเรียนรู้ในการพัฒนา
ชุมชน(2.6-3.2) 
     สาขาวิชาภาษาจีน มีการเรียนรู้จาก
กรณีศึกษาและจัดอภิปรายกลุ่ม ในรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาจีน (2.6-3.3)  
     สาขาวิชาดนตรี ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
จากเคร่ืองดนตรีจริง ในรายวิชาปฏิบัติ
เคร่ืองสายไทย (2.6-3.4)  
     สาขาวิชาศิลปกรรม มีการจัดการสอน
โดยการอภิปราย และการนําเสนอผลงานใน
รายวิชาการพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น  (2.6-
3.5)  
     สาขาวิชาภาษาไทย ฝึกปฏิบัตินักศึกษา
โดยให้จัดทําหนังสือสําหรับเด็กประเภทสาร
คดี ในรายวิชาการจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก 
(2.6-3.6)  
     สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการลงพื้นที่
เก็บข้อมูล ในรายวิชา รัฐธรรมนูญพรรค
การเมือง และสถาบันทางการเมือง (2.6-3.7)  
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีการจัด
สัมมนา ในรายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ (2.6-3.8)  
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มีการจัดอภิปราย ตามหัวข้อต่ างๆ ใน
รายวิชาสัมมนาการจัดการความขัดแย้งใน
ท้องถ่ินไทย 
 (2.6-3.9)  
     ร ว ม ถึ ง ก า ร ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรียนรู้นอก
สถานที่ กล่าวคือ นักศึกษาจะได้รับการฝึก
ประสบการณ์จากหน่วยงาน และองค์กร
ต่างๆ (2.6-3.10) ซ่ึงถือเป็นการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงได้เป็นอย่างดี 

2.6-3.1 มคอ.3 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยว 2   
2.6-3.2 มคอ.3 วิชาเครือข่าย
การเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชน 
2.6-3.3 มคอ.3 ความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับภาษาจนี 
2.6-3.4 มคอ.3 รายวิชาปฏิบัติ
เคร่ืองสายไทย 
2.6-3.5 มคอ.3 วิชาการพิมพ์
ซิลค์สกรีนเบื้องต้น   
2.6-3.6 มคอ.3 วิชาการจัดทาํ
หนังสือสําหรับเด็ก 
2.6-3.7 โครงการลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูล และมคอ.3 รายวิชา
รัฐธรรมนูญพรรคการเมือง และ
สถาบนัทางการเมือง  
2.6-3.8 มคอ.3 สัมมนาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
2.6-3.9 มคอ.3 สัมมนาการ
จัดการความขัดแย้งในท้องถ่ิน
ไทย 
2.6-3.10 มคอ.4 ของสาขาวิชา
ต่างๆ  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์

ทางวชิาการหรือวิชาชีพ 
จากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามา มีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียน 
การสอนทุกหลักสูตร 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ เช่น ในรายวิชาเตรียม
ฝึกประสบการณ์ของทุกสาขา (2.6-4.1) 
(2.6-4.2) นอกจากนี้ในหลายสาขาวิชาได้
เชิญผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหน่ วยงานหรือชุมชนภายนอก มา
บรรยายพิเศษ เช่น 
     สาขาวิชาภาษาจีนเชิญวิทยากรจาก
สถาบันขงจื่อ บรรยายทางวิชาการเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่อาเซียน เร่ืองสภาวะด้านความ
ร่วมมือด้านการเงินในปัจจุบัน-อนาคต (2.6-
4.3)  
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เชิญผู้ทรง 
คุณวุฒิปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ให้กับ
นั ก ศึ กษาชั้ นปี ที่  4  และยั ง ร่ วมพู ด คุ ย 
แลกเปลี่ยนกับ คณาจารย์และนักศึกษาถึงทิศ
ทางการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษา 
อังกฤษธุรกิจอีกด้วย (2.6-4.4) 
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ได้เชิญวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญภายนอก เป็น
อาจารย์พิเศษ ในรายวิชา สัมมนาการจัดการ
ความขัดแย้งในท้องถ่ินไทย (2.6-4.5) 
     นอกจากนี้  นักศึกษาจากหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
เชิงปฏิบัติการ แนะนําอบรมการสร้างผลงาน
ทางวิชาการ ซ่ึงได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก ร่วมบรรยาย ทั้ งนี้
นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้จากโครงการ
ไปประยุกต์กับการทํางานในอนาคตของ
นักศึกษาได้เป็นอย่างดี (2.6-4.6) 

2.6-4.1 มคอ.4 
2.6-4.2 รายชื่อสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ปี
การศึกษา 2556 คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
2.6-4.3 หนังสือเชิญวิทยากร
จากสถาบนัขงจื่อ 
2.6-4.4 หนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิของสาขาวชิา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
2.6-4.5 หนังสือเชิญวิทยากร
ของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
2.6-4.6 โครงการประชุม
วิชาการเชิงปฏิบัติการ แนะนํา
อบรมการสร้างผลงานทาง
วิชาการ ในรายวิชาการ
ปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
(การปกครองท้องถ่ิน) 

���� 5 มีการจัดการเรียนรู้                
ที่พัฒนาจากการวิจยั            
หรือจากกระบวนการ 
จัดการความรู้เพื่อพัฒนา        
การเรียนการสอน 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนากระบวนการเรียน
การสอน โดยมีการจัดสรรงบประมาณทุน
วิจัย (2.6-5.1) ให้กับคณาจารย์ของคณะ เพื่อ
พัฒนาและบูรณการงานวิจัยและการเรียน
การสอน อาทิ งานวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่
ได้ รับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 
(CIPPA MODEL) ในรายวิชาทฤษฎีและ

2 . 6 -5 . 1  แผน งบ ป ระมา ณ
ประจําปี 2556 
2.6-5.2 งานวิจัย เร่ือง ความพึง
พอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 
(CIPPA MODEL) ในรายวิชา
ทฤษฎีและหลั กกา รพัฒนา
ชุมชน  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
หลักการพัฒนาชุมชน (2.6-5.2) และงานวิจัย 
เร่ือง การศึกษาการสร้างงานศิลปะภาพพิมพ์
โดยใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถ่ินจันทบุรี ใน
รายวิชาภาพพิมพ์พื้นฐาน (2.6-5.3) 

2.6-5.3 งานวิจัย เร่ือง 
การศึกษาการสร้างงานศิลปะ
ภาพพิมพ์โดยใช้วัสดุธรรมชาติ
ในท้องถ่ินจันทบุรี ในรายวชิา
ภาพพิมพ์พื้นฐาน 

���� 6 มีการประเมินความพงึ
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิง่สนับสนุน
การเรียนรู้ ทุกรายวิชาทุก
ภาคการ ศึกษาโดยผล การ
ประเมินความพงึพอใจแต่
ละรายวชิาต้องไม่ต่ํากวา่ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดให้
มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในทุกรายวิชา และมีการประเมินความ
เพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณ์และ
สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ผ่านระบบ On-line 
ทั้งนี้ผลการประเมินในภาคการเรียนที่ 1 และ 
2 ของปีการศึกษา 2556 จากคะแนนเต็ม 5 
นั้น คณาจารย์ส่วนใหญ่ได้คะแนนเกินกว่า 
3.51 (2.6-6.1) 

2.6-6.1 รายงานผลปฏิบัติ การ
สอนของอาจารย์จากการ
ประเมินความคิดเห็นของผู้เรียน 

���� 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือ            
การประเมินผลการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ตามผล             
การประเมินรายวชิา 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดให้
ผู้สอนทุกหลักสูตรประเมินการจัดการเรียนรู้
ของตนเอง (2.6-7.1) และนําผลการประเมิน
การพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนมาเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนการสอน
ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาถัดไป 

2.6-7.1 มคอ.5 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
- จัดอบรมคณาจารย์ให้มีความเข้าใจแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงการเรียนการสอน โดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสาํคัญและมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่พฒันาจากวิจัย 
 



66 | รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต             
(สกอ. 2.7) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

 เกณฑ์การประเมิน     

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :    อ.ดร.เชษฐ์ณรัช  อรชุน โทรศัพท์ : 084-5277723 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :    อาจารย์ชมพูนุช ฉัตรรัตนเวช โทรศัพท์ : 080-9353483 

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการสํารวจคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของ  
ผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
สําหรับทุกหลักสูตร              
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร 

     หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ทุกหลักสูตรยังไ ม่ครบรอบ
ระยะเวลาการปรับปรุง แต่ได้มีการสํารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนา (2.7-1.1)  จากการศึกษาพบว่า
หั ว ห น้ า ห น่ ว ย ง า น มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ
คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึ งประสง ค์ระดับ
ป ริ ญ ญ า ต รี  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ค่า
คะแนน 3.97 (2.7-1.2) และระดับปริญญา
โทมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนน 4.23 
(2.7-1.3) 

2.7-1.1 รายงานสรุปการศึกษา
คุณภาพบัณฑติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
และอัตลักษณ์บัณฑิต 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
ปีการศึกษา 2555  
2.7-1.2 รายงานผลการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีมี่
ต่อคุณลักษณะและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา 2555 
2.7-1.3 รายงานผลการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีมี่
ต่อคุณลักษณะและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท   
ปีการศึกษา 2555 

���� 2 มีการนําผลจากข้อ 1  
มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธผิล
ทางการเรียนทีส่่งเสริม
ทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑติ             
ที่พึงประสงค์ตาม            

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้ผลจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ
บัณฑิตจากการสํารวจและนําผลมาปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษา และผลสัมฤทธิทางการเรียน
ที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต (2.7-2.1) สําหรับปีการศึกษา 
2556 ยังไม่ถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตร แต่

2.7-2.1 หลักสูตร มคอ.2 ของทุก
สาขาวชิา ฉบับปรับปรุงปี 2555 
2.7-2.2 แผนการเรียนของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง)  
2.7-2.3 มคอ.3 รายวิชาการ
พัฒนาประชาธปิไตยในสังคมไทย 

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

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ความต้องการของ                
ผู้ใช้บัณฑิต 

มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เช่น 
การปรับแผนการเ รียนของหลักสูตร รัฐ
ประศาสนศาสตร์ (2.7-2.2) ปรับปรุง
กิจกรรมการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น หลักสูตรรัฐศาสตร์
ได้ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย 
โดยเน้นกิจกรรมให้นักศึกษาลงพื้นที่เรียนรู้ใน
ชุมชน (2.7-2.3) 

���� 3 มีการส่งเสริมสนบัสนุน
ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอ้ือต่อ             
การพัฒนาคุณลักษณะ 
ของบัณฑิต 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส่งเสริม และสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล 
(2.7-3.1) มีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณ
คณะให้เอ้ือต่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา (2.7-
3.2) มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้บริการนักศึกษา 
(2.7-3.3) และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ (2.7-3.4) 

2.7-3.1 รายชื่อคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  
2.7-3.2 รูปภาพสภาพแวดล้อม
บริเวณคณะและรูปห้องเรียนที่
เอ้ือต่อการพัฒนาและการเรียนรู้
แก่นักศึกษา  
2.7-3.3 รูปภาพห้องคอมพิวเตอร์ 
2.7-3.4 แผนปฏิบัติราชการ 
(Action Plan) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

���� 4 มีระบบและกลไก          
การส่งเสริมให้นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวชิาการใน        
ที่ประชุมระหวา่งสถาบนั 
หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
ระบบกลไกการส่ง เสริมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบันหรือที่
ประชุมระดับชาติ  ตามคู่มือการบริหาร
หลักสูตร  (2 .7 -4 .1 )  โดย มีการแจ้ ง ใ ห้
นักศึกษารับทราบเก่ียวกับข้อมูลการประชุม
วิชาการที่ เ กิด ข้ึนทั้งในและนอกสถาบัน  
(2.7-4.2) และสนับสนุนให้นักศึกษาส่ง
ผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ (2.7-4.3) 
 

2.7-4.1คู่มือบริหารหลักสูตร 
(หน้า 144-145) 
2.7-4.2 ประชาสัมพันธป์ระชุม
งานวชิาการรําไพพรรณีคร้ังที่ 7 
“การเตรียมความพร้อมของ
ท้องถ่ิน เพื่อก้าวสู่อาเซ่ียน”  
วันที่ 20 ธ.ค.2556 ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ 
2.7-4.3 รายชื่อนักศึกษาที่เข้า
ร่วมเสนอบทความวิจยัภาค
บรรยายการประชุมวิชาการวิจัย
รําไพพรรณีคร้ังที่ 7  

���� 5 มีกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาที่จดัโดย
สถาบนั 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
ร่วมมือกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คือ โครงการบริจาคโลหิตเพื่อแม่ 
ถวายเป็นพระราชกุศล (14 ส.ค. 56) (2.7-
5.1) และโครงการรณรค์ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม “เด็กรําไพฯ..ไม่โกง” (27 พ.ค. 
57) (2.7-5.2) สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา ซ่ึงจัดโดยคณะและสาขาวิชาจํานวน 1 

2.7-5.1 รายงานผลโครงการ
บริจาคโลหิตเพื่อแม่ ถวายเปน็
พระราชกุศล (14 ส.ค. 56) 
2.7-5.2 รายงานผลโครงการ
รณรค์ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม “เด็กรําไพฯ..ไม่โกง” 
(27 พ.ค. 57) 
2.7-5.3 รายงานผลโครงการสบื
สานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ํา
พระ รดน้ําผู้ใหญ่ (10 เม.ย. 57) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
โครงการ คือ โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ สรงน้ําพระ รดน้ําผู้ใหญ่ (10 เม.ย. 
57) (2.7-5.3)  

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระหว่างสถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติมากข้ึน 

  -  คณะมีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
  -  นักศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาเอง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา (สกอ. 2.8 ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 

 เกณฑ์การประเมิน     

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี  :   อ.ปรอยฝน  วงศ์ชาวจันท ์ โทรศัพท์  :  089-4948820 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   อ.ธฤษวรรณ  บัวศรีคํา โทรศัพท์  :  092-9874041 

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการกําหนดพฤติกรรม

ด้านคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมไว้เปน็ลายลักษณ์
อักษร 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
กําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ที่ ต้ อ ง ส่ ง เ ส ริ ม ไ ว้ ใ น
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “กตัญญู    
มีจิตสาธารณะ” ที่ เป็นลายลักษณ์อักษร 
(2.8-1.1) มีการกําหนดใช้ต่อเนื่ องในปี
การศึกษา 2556 (2.8-1.2) 

2.8-1.1  ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
เร่ืองการกําหนดคุณธรรม 
จริยธรรมของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
2.8-1.2  บันทึกข้อความ เร่ือง
ทบทวนพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับนักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2556 

���� 2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษา
ที่ต้องการส่งเสริมตาม 
ข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร 
คณาจารย์นักศึกษาและ
ผู้เก่ียวข้องทราบอย่าง
ทั่วถึงทั้งสถาบัน 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ถ่ายทอด เผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับคณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา 
ให้ทราบโดยติดป้ายประกาศหน้าตึกคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2.8-2.1) 
และมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
(2.8-2.2) 

2.8-2.1  ป้ายประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
เร่ืองการกําหนดคุณธรรม 
จริยธรรมของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
2.8-2.2 หน้าเว็บไซต์
มหาวิทยาลยัที่มีการเผยแพร่
พฤติกรรม ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับนักศึกษา   

���� 3 มีโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนด             
ในข้อ 1 โดยระบุตัวบง่ชี้
และเป้าหมายวัด
ความสําเร็จ 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
การจัดโครงการที่มีการพัฒนาพฤติกรรมของ
นักศึกษาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดย
มีโครงการกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาปริญญา
ตรีจํานวน 2 โครงการ โดยมีการระบุตัวบ่งชี้
และเป้าหมายความสําเร็จที่ชัดเจน  
1. โครงการบริจาคโลหิตเพื่อแม่กลุ่ม 
เป้าหมายนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย

2.8-3.1 โครงการจัดกิจกรรม
บริจาคโลหิตเพื่อแม่ วันพุธที่ 14 
สิงหาคม 2556 
2.8-3.2 รายงานการดาํเนิน
โครงการบริจาคโลหิตเพื่อแม่ 
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 
2.8-3.3 โครงการรณรงค์
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ราชภัฎรําไพพรรณีจํานวน 400 คน 
เป้าหมาย  
     เชิงปริมาณ นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยร้อยละ 80  
     เชิง คุณภาพ นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี มีความพึง
พอใจต่อโครงการไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80(2.8-
3.1) และ(2.8-3.2) 
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “เด็ก
รําไพ...ฯไม่โกง”  
กลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษามหาวทิยาลัยราช
ภัฎรําไพพรรณี จํานวน 2,000 คน                  
เป้าหมาย 
       เชิงคุณภาพ  นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
       เชิงปริมาณ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (2.8-3.3) และ(2.8-
3.4)   

“เด็กรําไพฯ...ไม่โกง” วันอังคาร
ที่ 27 พฤษภาคม 2557 และวัน
พุธที่ 4 มิถุนายน 2557 
2.8-3.4 รายงานการดาํเนิน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม “เด็กรําไพฯ...ไม่โกง” 
วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 
2557 และวันพุธที่ 4 มิถุนายน 
2557 
 
 

���� 4 มีการประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3  
โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย          
ร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี ้

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ดําเนินการประเมินผลและสรุปผลโครงการ
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่กําหนด และมีผลการประเมิน
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ   
ตัวบ่งชี้  มีผลการประเมินโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย โดยมีผล
การประเมินบรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 
จํานวน 2 โครงการ ไดแก่ โครงการบริจาค
โลหิตเพื่อแม่ และโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม “เด็กรําไพฯ...ไม่โกง” (2.8-4.1) 

2.8-4.1  ผลการประเมินตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนักศึกษา ระดับปริญญา
ตรี จํานวน 2 โครงการ 

���� 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรม        
ที่เก่ียวกับนักศึกษา           
ได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณ            
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาต ิ

     นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั งคมศาสต ร์  ได้ รับการยกย่องชม เชย 
ประกาศเกียรติคุณ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
โดยอง ค์กรระดับชาติ   โดยปี  2556 มี
นั ก ศึ ก ษ า ใ น ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ได้รับการยกย่องชมเชยและ
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม
(รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  คือ  
         นายศุภรักษ์  ปุรา  (2.8-5.1) และ 

2.8-5.1  หนังสือ ที่ ศธ 0508/ 
ว096 แจ้งผลการคัดเลือก
นักศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดบัอุดมศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2556   
2.8-5.2  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
รายชื่อนักศึกษา และ
สถานศึกษาที่ได้รับรางวลั
พระราชทาน ประจําปีการศึกษา 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
(2.8-5.2)   2556 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้วัดหลายแห่ง ทําให้การเดินทางเพื่อไป
บําเพ็ญกุศล หรือการทํากิจกรรมที่เป็นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไม่เป็นปัญหามากนัก 
แนวทางที่จะช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมนี้พัฒนาเป็นที่ยอมรับและนําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันได้ ทางคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เห็นความสําคัญโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ในรายวิชาต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี (สมศ. ๑) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ 
 

   

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
× 100 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

 
 

หมายเหตุ 
ไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่แล้ว ผู้ท่ีศึกษาต่อใน

ระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ท่ีเกณฑ์ทหาร 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ  100  เท่ากับ  5  คะแนน 

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :   อ.ดร.เชษฐ์ณรัช  อรชุน โทรศัพท์  :  084-5277723 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   อ.ดร.นักรบ  เถียรอํ่า โทรศัพท์  :  080-551-2525 
 

ผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินงานช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๖  มีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๓๑๐ คน  

ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสํารวจจํานวน ๒๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๖  โดยจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปีไม่รวมผู้ท่ีมีงานทําอยู่ก่อน จํานวน ๑๖๖ คน จํานวนบัณฑิตท่ีตอบ
แบบสํารวจท้ังหมดไม่รวมบัณฑิตท่ีศึกษาต่อและมีงานทําอยู่ก่อนจํานวน ๒๐๙ คน ดังนั้นบัณฑิตปริญญาตรีท่ี
ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปีคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๓  คิดคะแนนตามเกณฑ์ได้เท่ากับ ๓.๙๗  
อยู่ในระดับดี 
 
ข้อมูลการดําเนินการ 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
1  จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งหมด  310 
2  จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจ  295 
3  จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีไ่ด้งานทาํ  113 
4  จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท  1 
5  จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  2 
6  จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ  53 
7  จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา  75 
8  จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ  8 
9  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ได้

งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
15,095 

10  ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทาํ 95.16 
 

 
การคํานวณ 
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จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
× 100 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

 
 

ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป ี

= 
166 

× 100 209 
    

 = 79.43  % 
   

คิดเป็นคะแนน = 
79.43 

× 5 100 
    

 = 3.97    คะแนน 
 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 79.43 3.97 บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
๒.๑ – ๑.๑ สรุปผลการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทาํของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี            

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- จํานวนบัณฑิตของคณะทีไ่ด้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี มีจํานวนตามที่คณะ
ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากการผลติบัณฑิตตรงตามสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการ 

- เพิ่มความเข้มข้นในทักษะกระบวนการวิชาการ และทักษะวชิาชพีแบบสหวิทยาการ 
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ตัวบ่งช้ี ๒.๒ : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ. ๒) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  ผลผลิต 
สูตรการคาํนวณ 
 

  

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต 
 

 จํานวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 
 

 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี  :   อ.ดร.เชษฐ์ณรัช  อรชุน โทรศัพท์  :  084-5277723 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   อ.ดร.นักรบ  เถียรอํ่า โทรศัพท์  :  080-551-2525 
 

ผลการดําเนินการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับปริญญาตรี จํานวน 

๓๑๐ คน และปริญญาโทจํานวน ๑๔ คน รวมท้ังหมด ๓๒๔ คน จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามระดับปริญญาตรี
จํานวน ๒๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๗ และจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามระดับปริญญาโทจํานวน ๓ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒๑.๔๒  รวมจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๒๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๘ ซ่ึงเกินร้อยละ ๒๐ 
ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเท่ากับ ๙๕๗.๑๑  ค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติเท่ากับ ๓.๙๗  อยู่ในระดับคุณภาพดี 

ข้อมูลการดําเนินการ 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีจัดเก็บข้อมูล)   310 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีจัดเก็บข้อมูล)   14 
3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีจัดเก็บข้อมูล)   - 
4 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
238 

5 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF  เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5 ) 

3.97 

6 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

3 

7 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF  เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5 ) 

4.23 

8 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

- 

9 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF  เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5 ) 

- 
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ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
10 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  โท  เอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
241 

11 ผลรวมคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 957.11 
12 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  โท  เอกตามกรอบ TQF  เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5 ) 
3.97 

 

การคาํนวณ 
 

  

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต 
 

 จํานวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 
 

 
 

 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

= 
957.11  

241  
    

 = 3.97  คะแนน 
 
 
 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.51 3.97 3.97 บรรลุเป้าหมาย 
 

 
รายการหลักฐาน 
๒.๒ – ๑.๑ รายงานสรุปการศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 และอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- คณะควรพัฒนานักศึกษาในด้านความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเอง การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี โดยเฉพาะในประเด็นการใช้ภาษาต่างประเทศ
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ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ :  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่     
          (สมศ. ๓) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ 
 

  

ผลรวมถ่วงน้าํหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
× 100 จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ(proceedings) 
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ(proceedings) 

หรือ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและ 
เวียดนาม 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5

ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้องไปแสดงใน
ต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  
 

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :   อ.ดร.เชษฐ์ณรัช  อรชุน โทรศัพท์  :  084-5277723 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   อ.ดร.นักรบ  เถียรอํ่า โทรศัพท์  :  080-5512525 
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ผลการดําเนินการ 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ท้ังหมด ๑๕ คน โดยมีผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์ในปี ๒๕๕๖ จํานวน ๓๖ ชิ้น 
คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๓ เม่ือเทียบบัญญัติไตรยางศ์ได้ ๑๓.๖๗ คะแนน เทียบเท่ากับ ๕ คะแนน อยู่ในเกณฑ์
ระดับคุณภาพดีมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ ชื่องานวิจัย แหล่งตีพิมพ์ ปีท่ีตีพิมพ์ ค่าน้ําหนัก 

1 พระฐิติพันธ์ุ  สุขวฒฺฑโก  
(โพธ์กระสังข์) 

ความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดเขาสุกิม จังหวัด
จันทบุรี 

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีท่ี 7 
ฉบับท่ี 3 เดือนมิถุนายน 2556 
– เดือนกันยายน 2556 

2556 0.5 

2 อภิญญา  จรุงพัฒนานนท์ การพัฒนาเด็กแบบองค์รวมในทัศนะ
ของผู้ปกครองเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดไผ่ล้อม อําเภอเมือง จังหวัด
ตราด 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 
7 “การเตรียมความพร้อมของ
ท้องถิ่นเพ่ือก้าวเข้าสู่อาเซียน” 

2556 0.5 

3 พระบัญชา  พลประสิทธ์ิ พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานของ
นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนมะขาม
สรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 
7 “การเตรียมความพร้อมของ
ท้องถิ่นเพ่ือก้าวเข้าสู่อาเซียน” 

2556 0.5 

4 กิ่งทอง  กิจจานนท์ ความสุขของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 
7 “การเตรียมความพร้อมของ
ท้องถิ่นเพ่ือก้าวเข้าสู่อาเซียน” 

2556 0.5 

5 วไลภรณ์  สูตภูมิ การปรับตัวของผู้ประกอบการอัญมณี
และเครื่องประดับ ในทัศนะของ
ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ
จังหวัดจันทบุรี 

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 
7 “การเตรียมความพร้อมของ
ท้องถิ่นเพ่ือก้าวเข้าสู่อาเซียน” 

2556 0.5 

6 นางสาวกาญจนา   
อายุเจริญ 

รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดสวัสดิการ
สําหรับคนพิการท่ีนอกเหนือจากเบ้ีย  
ความพิการขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในอําเภอนายายอาม จังหวัดจันบุรี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

7 นายกําจัด  บุญโกย ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริการตลาดนัดของเทศบาลตําบล
มะขามเมืองใหม่ ตําบลมะขาม อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

8 นางสาวชลาลัย  จันทราวดี ผลกระทบของนโยบายการกระจายอํานาจ
การปกครองสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล
คลองนารายณ์ อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

9 นายเฉลิมเกียรติ   
พลอยพานิชเจริญ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
โอนย้ายของพนักงานส่วนท้องถิ่น        ใน
จังหวัดจันทบุรี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

10 นายกิตติวัฒน์  ทิพย์วัลย์ การพัฒนาเกษตรทางเลือกทัศนะในของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
สะตอ อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ ชื่องานวิจัย แหล่งตีพิมพ์ ปีท่ีตีพิมพ์ ค่าน้ําหนัก 

11 ว่าท่ีเรือตรี ชาญณรงค์   
ธนะกูล 

ความพึงพอใจของประชาชนและ
มาตรการการบริการของเทศบาลตําบล
เนินสูง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

12 นางสาวฐิตารีย์   
เกี่ยวคุ้มภัย 

การก่อรูปและการขยายตัวขององค์กร
ประชาสังคมท้องถิ่นในภาคตะวันออก : 
กรณีศึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

13 นายณฐพร  ถนอมวงษ์ การบริหารจัดการองค์กรประชาสังคม
ท้องถิ่น : กรณีศึกษาระบบการบริหาร
จัดการชมรมของอาสนวิหารพระนางมา
รีอาปฏิสนธินิรมล 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

14 นายทรงศักด์ิ  ทองขํา เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการ
ขยายตัวของตลาดการค้าลําไยแห่งใหม่
ในเขตจังหวัดจันทบุรี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

15 นายทองพูน  กองจินดา การยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ใน
ทัศนะของเกษตรกรรายย่อยในพ้ืนท่ีการ
ปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบล
คมบาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

16 นายนริทธ์  สุขอําไพจิตร ความต้องการของประชาชนท่ีมีต่อการ
ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาล
ตําบลทับช้าง อําเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

17 ร้อยตํารวจตรี ปัญญาวัฒน์   
กระทุ่มเขต 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการนํานโยบายชุมชน
ท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัด
จันทบุรี : กรณีศึกษาการขับเคล่ือนของ
สภาองค์กรชุมชนตําบล 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

18 นายพงศกร  ปาณัณณพ ผลกระทบของการบริหารจัดการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสนาม
ไชยท่ีมีต่อการบริการสุขภาพของ
ประชาชนในเขตตําบลสนามไชย อาํเภอนา
ยายอาม จังหวัดจันทบุรี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

19 นายพิเชษฐ์  คนซ่ือ ผลกระทบของบ่อนการพนันบริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ในอําเภอโป่งนํ้า
ร้อนจังหวัดจันทบุรี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

20 นายประเดิม  แพทย์รังษี การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาล
ตําบลท่าหลวง อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

21 นายบุญญฤทธ์ิ  
โชคอุดมพร 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองตราด อําเภอเมือง จังหวัด
ตราด 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

22 นายทวี  ปิยะโอสถสรรค์ เศรษฐศาสตร์การเมืองของความขัดแย้ง
ในการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลอาชีพ
ท้องถิ่นในภาคตะวันออก : กรณีศึกษา 
สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ ชื่องานวิจัย แหล่งตีพิมพ์ ปีท่ีตีพิมพ์ ค่าน้ําหนัก 

22 นายทวี  ปิยะโอสถสรรค์ เศรษฐศาสตร์การเมืองของความขัดแย้ง
ในการบริหารจัดการกีฬาฟุตบอลอาชีพ
ท้องถิ่นในภาคตะวันออก : กรณีศึกษา 
สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

23 นายมงคล  วิภาตนาวิน ความต้องการของประชาชนท่ีมีต่อการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมือง
ตราด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

24 นายมหคุณาภรณ์   
ชัยวีรกุล 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง 
จังหวัดจันทบุรี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

25 นายเมธี  รัตนสุวรรณ์ รูปแบบและกระบวนการทุจริตซ้ือเสียง
เลือกต้ังกํานันผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราช -
บัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น (ฉบับท่ี 
11) พ.ศ. 2551 ในการรับรู้ของ
ประชาชน : กรณีศึกษาประชาชนเขต
ตําบลตะกาดเง้า อําเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

26 นางสุภาภรณ์  บุญทากลาง ผลกระทบและการจัดการขยะในทัศนะ
ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเกาะ
ช้าง อําเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

27 นายภากร  สงเคราะห์ ทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับปัจจัย
ทรัพยากรและกระบวนการเคล่ือนไหว
ของกลุ่มกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรตําบลวังแซ้ม : กรณีศึกษา
กลุ่มเกษตรกรวังแซ้ม อําเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

28 นายบันเทิง  ผลอําพันธ์ุ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการท่ีดีของท้องถิ่นในเขต 
องค์การบริหารส่วนตําบคลองนารายณ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

29 นายปริญญา  นกสุนทร มาตรการในการจัดการขยะในทัศนะ
ของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

30 นายจตุรงค์  พานิชชานุรักษ์ ความต้องการและมาตรการของ
ประชาชนท่ีมีต่อการจัดบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบล
คลองนารายณ์ อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

31 นายพงษ์ปกรณ์  สิงหเขต
วิทยบุญ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะพลาสติก
ออกจากขยะชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
บ้านเพ จังหวัดระยอง 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

 
 



80 | รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ ชื่องานวิจัย แหล่งตีพิมพ์ ปีท่ีตีพิมพ์ ค่าน้ําหนัก 

32 นายศักดา  เจริญผล ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีมีผล
ต่อการกําหนดความเหมาะสมของราคา
ค่างานก่อสร้าง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี  ในทัศนะของ
บุคลากรด้านช่างโยธา 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

33 น.ส.ศิมาพร  จันทร์วงษ์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการก่อรูป
ประชาสังคมท้องถิ่นในทัศนะของคน
พิการ : กรณีศึกษาชมรมผู้พิการตําบล
สะตอ อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

34 นายสุชิน  รุดดิษฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดําเนินนโยบายการบริหารจัดการท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสะตอน อําเภอสอย
ดาว จังหวัดจันทบุรี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

35 นายสุริวงษ์  รัตนชูศรี การประเมินผลโครงการบูรณาการขยาย
ผลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะท่ีดี โดย
พลังเบญจภาคี จังหวัดจันทบุรี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

36 นายเดชฤทธ์ิ  ศุภพร บทบาทของวัดในฐานะท่ีเป็นพ้ืนท่ี
สาธารณะของชุมชนท้องถิ่น : 
กรณีศึกษาวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) 
ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีท่ี 1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 

2556 0.25 

 
สรุปผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

รายการ ค่าน้ําหนัก จํานวน 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.25 31 7.75 
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
(proceedings) 

0.50 5 2.5 

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
(proceedings) หรือ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

0.75   

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 1.00   
รวม 36 10.25 

 
การคํานวณ 
 

  

ผลรวมถ่วงน้าํหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
× 100 จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 
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ร้อยละผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ = 
10.25 

× 100 15 
    

 = 68.33  % 
   

คิดเป็นคะแนน = 
68.33 

× 5 25 
    

 = 13.67    คะแนน 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 68.33 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
๒.๓ – ๑.๑ รายชื่อนักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษา ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๒.๓ – ๑.๒ ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี ๒๕๕๖ 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ
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ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑๔ :  การพัฒนาคณาจารย์  (สมศ. ๑๔) 
ชนิดของตวับ่งชี(   :  ผลผลิต 
สูตรการคาํนวณ 

  

ผลรวมถ่วงน้าํหนักของอาจารยป์ระจํา 
 

 อาจารย์ประจาํทั้งหมด 
 

 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
กําหนดระดับค่าน้าํหนักระดับคุณภาพของอาจารย ์ดังนี ้

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ  

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 

ศาสตราจารย ์ 6 8 10 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารยเ์ป็น  6  เท่ากับ  5  คะแนน 

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี  :   อ.ปรอยฝน  วงศ์ชาวจันท ์ โทรศัพท์  :  089-4948820 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี  :   น.ส.ชมพูนทุ   สอนสา โทรศัพท์  :  081-8699415 

 

ผลการดําเนินการ 

ที่ 
ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา จํานวน

นับ 
หมายเหตุ 

อ. ผศ. รศ. ศ. ตรี โท เอก 
1 นางพรทิพา  นิโรจน ์   �   �  5  
2 นางเกศิน ี กูลพฤกษี  �    �  3  
3 นายกฤตศักดา  เรือนนาค  �    �  3  
4 นางอาภากร  มินวงษ ์  �    �  3  
5 นายประสาน  ธัญญะชาต ิ  �    �  3  
6 นางชลพรรณ ออสปอนพันธ ์  �    �  3  
7 นายวารินทร์  สุภาภรณ์  �    �  3  
8 นางกรรณิการ์  เผือกนําผล  �    �  3  
9 นายชัยยนต ์ ประดิษฐศิลป ์  �     � 6  
10 นายเกียรติศักดิ์  จิระพงศ์ �     �  2  
11 นายปราโมทย ์สุวรรณา �     �  2  
12 นางสาวขวัญศิริ  เจริญทรัพย์ �     �  2  
13 นางสาวอุไรวรรณ วุฒิเกษ �      � 5  
14 นางสาวกนกวรรณ  อยู่ไสว �     �  2  
15 ว่าที่เรือตรีเอกชัย  กิจเกษาเจริญ �     �  2  
16 นายอุรพงศ์  คันธวัลย ์  �    �  3  
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ที่ 
ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา จํานวน

นับ 
หมายเหตุ 

อ. ผศ. รศ. ศ. ตรี โท เอก 
17 นางนิภา  วงษ์พิพัฒน์พงษ ์  �    �  3  
18 นางสุประวีณ ์ น่วมเศรษฐ ี  �   �   1  
19 นางแน่งน้อย  ดวงดารา   �   �  5  
20 นางสาวสุเรขา  สุพรรณไพบลูย ์  �    �  3  
21 น.ส.เกษชล ี วัฒนรังษ ี �     �  2  
22 น.ส.เรืองอุไร   วรรณโก �     �  2  
23 นายชัชวาลย ์ มากสินธิ ์ �     �  2  
24 นายชัชวาล  อยู่ดี �     �  2  
25 น.ส.นภา  จันทร์ตรี �     �  2  
26 น.ส.วงธรรม  สรณะ �     �  2  
27 น.ส.อุดมลักษณ ์ ระพีแสง �     �  2  
28 นางนวรัตน ์ นักเสียง �     �  2  
29 นายจิรเดช  อรชุน �      � 5  
30 น.ส.เบญจพร  ประจง �     �  2  
31 น.ส.ปรอยฝน  วงศ์ชาวจันท ์ �     �  2  
32 นายณัฏฐวฒุ ิ ทรัพย์อุปถัมภ์ �     �  2  
33 นายแสงอุทิศ   พรมเมือง �     �  2  
34 น.ส.ราตรี   พิงกุศล �     �  2  
35 น.ส.วกุล   จุลจาจันทร์ �     �  2  
36 น.ส.รัตนา เพ็ชรสูงเนิน �     �  2  
37 น.ส.ปิยะพรรณ   มีสุข �     �  2  
38 นายพรโชค    อู๋สมบูรณ์ �     �  2  
39 น.ส.ธฤษวรรณ   บัวศรีคํา �     �  2  
40 น.ส.ทิพวรรณ   พละสุขสมบัต ิ �     �  2  
41 นายสุเทพ   สุสาสน ี �     �  2  
42 นายพสิุทธิ ์  การบุญ �     �  2  
43 ว่าที่ร้อยตรีชูวงศ์   อุบาล ี �     �  2  
44 นายกันตทิัต   การเจริญ �     �  2  
45 น.ส.รุจิกา  บุญเชิด �     �  2  
46 น.ส.ถิรวรรณ   ศรีรัตนโชติชัย �     �  2  
47 น.ส.เอ้ือมพร   รุ่งศิริ �     �  2  
48 นายนักรบ  เถียรอํ่า �      � 5  
49 นายศิริศักดิ์  ทิพย์ทวชีาญ �     �  2  
50 น.ส.วินิชยา   วงศ์ชัย �     �  2  
51 นายธนวัฒน ์ กันภัย �     �  2  
52 น.ส.ชมพูนชุ  ฉัตรรัตนเวช �     �  2  
53 น.ส.พัชรินทร์  เจนจบธุรกิจ �     �  2  
54 นายปฏิภาณ  กิตตินนัทวฒัน ์ �     �  2  
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ที่ 
ตําแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา จํานวน

นับ 
หมายเหตุ 

อ. ผศ. รศ. ศ. ตรี โท เอก 
55 น.ส.จุตินนัท์  ขวัญเนตร �     �  2  
56 นายสนิธชุัย  ศุกรเสพย์ �     �  2  
57 นายจาํลอง  แสนเสนาะ �     �  1 8 เดือน 
58 นายภาคิไนย์  ชมสนิทรัพย์มัน่ �     �  1 8 เดือน 
59 น.ส.ชาฏิณี  คณาญาต ิ �     �  1 8 เดือน 
60 นายวฒุินนัท์  สุภร �     �  1 7 เดือน 
61 น.ส.สุวิชา  ถาวร �     �  1 7 เดือน 
62 นายศุภศิระ  ทวชิัย �     �  0 ไม่ถึง 6 เดือน 
63 Miss Wang Ting Ting �    �   0  
64 Mr.Liao Zhang Long �    �   0  
65 Mr.Albert  Hodgkinson  �    �   0  
66 Mr.Jimmy  Arthur  Kew �    �   0  
67 Mr.Justin James  Pulleyblank �    �   0  
68 Mr.James Wood �     �  0 ไม่ถึง 6 เดือน 

 
 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี น้ําหนัก ปริญญาโท น้ําหนัก ปริญญาเอก น้ําหนัก 

อาจารย ์ 5 0 41.5 2 3 5 98 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 1 10 3 1 6 37 
รองศาสตราจารย ์ 0 3 2 5 0 8 10 
ศาสตราจารย ์ 0 6 0 8 0 10 0 

รวม 145 
มีอาจารย์ประจําท้ังหมด (รวมลาศึกษาต่อ)  (คน) 63.5 

 
การคํานวณ 
 

  

ผลรวมถ่วงน้าํหนักของอาจารยป์ระจํา 
 

 อาจารย์ประจาํทั้งหมด 
 

 
 

การพัฒนาคณาจารย ์ = 
145 

 
63.5 

    

 = 2.28   
   

คิดเป็นคะแนน = 
2.28 

× 5 6 
    

 = 1.90    คะแนน 
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การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.50 2.28 1.90 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
๒.๑๔ – ๑.๑ ฐานข้อมูล อาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- คณาจารย์ในคณะต้องรับผิดชอบในรายวชิาศึกษาทั่วไป และมีภาระงานด้านอ่ืน ๆ มาก จึงทําให้ 
     ไม่สามารถจัดทําผลงานเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวชิาการได ้
- จัดจ้างบุคลากรหรือวิทยากรพิเศษ เพื่อลดภาระการสอน และให้อาจารย์ได้มีเวลาในการทํา 
     ผลงานทางวชิาการ หรือศึกษาต่อ 
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องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  (สกอ. 3.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

 เกณฑ์การประเมิน     
 

 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี  :   อ.ปรอยฝน  วงศ์ชาวจันท ์ โทรศัพท์  :  089-4948820 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   อ.ปรอยฝน  วงศ์ชาวจันท ์ โทรศัพท์  :  089-4948820          

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการจัดบริการให้

คําปรึกษาทางวชิาการ 
และแนะแนวการใช ้
ชีวิตแก่นักศึกษา 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
แต่งตั้ งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทําหน้าที่ ให้
คําปรึกษากับนักศึกษาในสาขาวิชาของตนเอง
ในเร่ืองการลงทะเบียน การชําระเงิน การ
เพิ่ม-ถอนวิชาเรียน การลาพักการเรียน การ
เทียบโอน การแก้ I และ แก้ F ตลอดจนดูแล
ความประพฤติของนักศึกษา หรือปัญหาต่าง 
ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียน (3.1-1.1) ตาม
แนวปฏิบัติงานของคณะ ด้านภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา (3.1-1.2) และยังมีการให้
คําปรึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอนจาก
อาจารย์ประจําวิชาต่าง ๆ ซ่ึงจะระบุวัน เวลา 
และสถานที่ ให้นักศึกษาเข้าพบปรึกษาปัญหา
ต่าง ๆ เก่ียวกับวิชาที่ เรียนได้ตลอดเวลา 
ตัวอย่างรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2 ที่ระบุไว้ในแนวการสอน (3.1-1.3) 

3.1-1.1 คําสั่งแตง่ตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา ปีการศึกษา 2556 
3.1-1.2 คู่มือนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย 
3.1-1.3 แนวการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

���� 2 มีการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ 
ต่อนักศึกษา 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
การบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา เช่น การรับสมัครงาน การประกวด
การแข่งขันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
คณะ ผ่านการประชาสัมพันธ์จากหลากหลาย
ช่องทาง ทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ (3.1-2.1) 
เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ค ณ ะ ม นุ ษ ย์ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ ( 3.1-2.2)  แ ล ะ facebook 
นั ก ศึ กษ า คณ ะ มนุ ษ ย์ ฯ  (3.1-2.3) ห า ก
นักศึกษามีข้อสงสัย หรือมีปัญหาในเร่ือง  

3.1-2.1 ภาพถ่ายบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ของคณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
3.1-2.2  print out เว็บไซต์
ของคณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
3.1-2.3 print out facebook 
นักศึกษาคณะมนษุย์ฯ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ต่าง ๆ ก็สามารถโพสข้อความไว้ในกลุ่ม 
facebook ของคณะฯ ได้  โดยผู้บริหาร 
อาจารย์ ก็จะเข้ามาตอบข้อสงสัย หรือให้
คําปรึกษาในเร่ืองนั้น ๆ ได้ รวมถึงนักศึกษา
สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ 
ในกลุ่มได้ด้วยเช่นกัน เพื่อเผยแพร่ให้กับ
สมาชิกในกลุ่มคณะฯ ได้รับทราบข่าวสารได้
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

���� 3 มีการจัดกิจกรรม             
เพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวชิาการและ 
วิชาชีพแก่นักศึกษา 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
การจัดโครงการปัจฉิมนักศึกษา (3.1-3.1) 
เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษาระดับคณะ โดยเชิญทั้งรุ่น
พี่แต่ละสาขามาร่วมเสวนาให้ความรู้ในเร่ือง
ประสบการณ์ทํางาน และมีเจ้าหน้าที่จัดหา
งานมาให้ความรู้ในการสมัครงาน นอกจากนี้
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเชิญ
วิทยากรที่เป็นศิษย์เก่าของสาขาวิชามาให้
ความ รู้ทั้ งด้ านวิ ชาการและวิ ชาชีพแ ก่
นักศึกษารุ่นปัจจุบัน และให้นักศึกษาที่ มี
ประสบการณ์จากการฝึกงานมาแลกเปลี่ยน
เ รียน รู้ ซ่ึ ง กันและ กัน  รวมทั้ ง ถ่ ายทอด
ประสบการณ์ให้รุ่นน้องได้นําไปเป็นแนวทาง
ในการทํางานต่อไป (3.1-3.2) และสาขาวิชา
ศิลปกรรมได้จัดโครงการสัมมนาการฝึก
ประสบการณ์ วิ ช าชีพ ศิลปกรรมใ ห้ กับ
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้นําความรู้ที่ได้
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาถ่ายทอด
ให้ กับ เพื่ อน  ๆ  และ รุ่นน้อง เพื่ อพัฒนา
ประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
(3.1-3.3) 

3.1-3.1 รายงานผลโครงการ
ปัจฉิมของคณะมนุษย์ฯ 
วันที่ 18 ก.พ. 2557 
3.1-3.2 รายงานผลโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลงัฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ วันที่ 13 ก.พ. 
2557 
3.1-3.3 รายงานผลโครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ วนัที่ 7 
ก.พ. 2557 

���� 4 มีการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ 
ต่อศิษย์เก่า 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่าทางเว็บไซต์ข่าวสารศิษย์เก่า/ศิษย์
ปั จ จุ บั น ข อ ง ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ (3.1-4.1) โดยมีข้อมูลของการ
รับสมัครงานต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อ
นั ก ศึ ก ษ า ที่ พึ่ ง จ บ ก า ร ศึ ก ษ า  ก า ร
ประชาสัมพันธ์ เ ก่ียวกับงานของคณะฯ 
เพื่ อ ใ ห้ ศิษย์ เ ก่ า ได้ เ ข้ ามา มีส่ วน ร่วมกับ

3.1-4.1 Print-outเว็บไซต์
ข่าวสารศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจบุัน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
กิจกรรมที่คณะจัดข้ึน 

���� 5 มีการจัดกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร่วมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเชิญชวน
ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมชมการแสดง บูธ
วิชาการ และรับฟังการเผยแพร่งานวิจัย ใน
งานวันสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ
109 ปี ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวศิษย์เก่าสามารถ
นําเอาความรู้ต่างๆที่ได้จากการเข้าร่วมงาน
ไปพัฒนาตนเองหรือต่อยอดความรู้เดิมของ
ตนเองได้ (3.1-5.1) 

3.1-5.1 รายงานผลกิจกรรมงาน
วันสมเด็จพระนางเจา้รําไพ
พรรณี ครบ109 ป ี

���� 6 มีผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการ  ในข้อ 
1–3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม  5 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผล
การประเมินคุณภาพของการให้บริการตาม
ระบบกลไกการให้คําปรึกษา และบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร ประจําปีการศึกษา 2556 
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 (ร้อยละ 89.20) 
โดยพิจารณา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านให้บริการ
การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.58 ( ร้อยละ 
91.60) ด้านบริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 
(ร้อยละ 88.60) และด้านการจัดบริการให้
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 (ร้อยละ 87.40) 
(3.1-6.1) 

3.1-6.1 รายงานผลความพงึใจ
ของนักศึกษาต่อการให้บริการ
ตามระบบและกลไกการให้
คําปรึกษา และบริการให้ข้อมูล
ข่าวสาร ปีการศึกษา 2556 

���� 7 มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการ
มาใช้เป็นข้อมูล                    
ในการพัฒนาการจัดบริการ         
ที่สนองความต้องการ            
ของนักศึกษา 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
นํ า ผลการประ เ มินความพึ งพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการตามระบบ
และกลไกการให้คําปรึกษาและบริการให้
ข้อมูลข่าวสาร เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนากิจการนักศึกษา (3.1-7.1) เพื่อมา
พัฒนาปรับปรุง เร่ืองการให้คําปรึกษาด้าน
การใช้ชีวิตส่วนตัว การแก้ปัญหาในการดํารง
ชีพ และการมีบริการข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึง
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดจากผลการประเมิน ซ่ึง
คณะกรรมการมีแนวทางในการพัฒนาโดย
การให้อาจารย์ที่ปรึกษาเก็บประวัตินักศึกษา 
มีการนัดพบนักศึกษาอย่างน้อยเทอมละ 2 
คร้ัง เพื่อพูดคุยสอบถามปัญหาทั่วไป หรือให้
นักศึกษาที่มีปัญหาที่นอกเหนือจากการเรียน

3.1-7.1 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนางาน
กิจการนักศึกษา คณะมนษุย์ฯ 
ที่ 201/2556 
3.1-7.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนางาน
กิจการนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
สามารถติดต่อขอคําปรึกษาได้โดยตรง และ
ด้านข้อมูลข่าวสาร ให้สโมสรนักศึกษาคณะฯ 
จั ดทํ ากลุ่ มส โมสรนั ก ศึ กษาคณะฯ ใน 
facekbook เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วยิ่ ง ข้ึน โดยการ
ประชาสั มพันธ์ ใ ห้นัก ศึกษาทั้ ง คณะได้
รับทราบและเข้าร่วมกลุ่ม (3.1-7.2) 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีการตดิต่อสื่อสารและทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษยปั์จจุบันอย่างต่อเน่ือง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

 เกณฑ์การประเมิน     

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :   อ.ปรอยฝน วงศ์ชาวจันทร์ โทรศัพท์  :  089-4948820 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้:    อ.ศิริศักดิ์  ทิพย์ทวีชาญ โทรศัพท์  :  083-8238833 

                081-7626060 
                086-0429107 

       อ.ราตรี  พิงกุศล 
 อ.ทิพวรรณ  พละสุขสมบัต ิ

 
ผลการดําเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 สถาบนัจัดทาํแผน 

การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริม 
ผลการเรียนรู้ตาม          
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกด้าน 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
การจั ดทํ าแผนการจั ด กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ปีการศึกษา 2556 
ครบทั้ง 5 ด้าน (3.2-1.1) ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2556 และ 2557 
 

3.2-1.1 แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาทีส่่งเสริมผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ ปีการศึกษา 
2556 ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2556 และ 2557 

���� 2 มีกิจกรรมให้ความรู้ 
และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา               
แก่นักศึกษา 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “เตรียมความ
พร้อม รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา” เพื่อให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพแก่บุคลากรและนักศึกษา (3.2-2.1) 

3.2–2.1 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
“เตรียมความพร้อม รับการ
ตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา” 

���� 3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษา 
นําความรู้ดา้นการประกัน 
คุณภาพไปใช้  ในการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการ          
โดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 
ประเภทสําหรับระดบั
ปริญญาตรี และอย่างน้อย 
2 ประเภทสําหรับ             
ระดับบัณฑิตศึกษา             
จากกิจกรรมต่อไปนี ้

- กิจกรรมวิชาการ 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม ครบทั้ง 5 
ประเภท (3.2-3.1) คือ 
1 กิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 
     กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
       - โครงการปัจฉิมนักศึกษา ชั้นปีที่ 4  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (3.2-
3.2) 

3.2-3.1 แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาทีส่่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ ปีการศึกษา 
2556 ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2556 และ 2557   
3.2-3.2 โครงการปัจฉิม
นักศึกษา ชัน้ปีที่ 4  คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
3.2-3.3 โครงการ “กีฬาภายใน
สวนบา้นแก้วเกมส์ คร้ังที่ 40”  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือ
การส่งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 

      กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
     -  โครงการ “กีฬาภายในสวนบ้านแก้ว
เกมส์ คร้ังที่ 40” (3.2-3.3) 
     กิ จ ก ร รม เ ส ริ มส ร้ า ง คุณธ ร รมและ
จริยธรรม 
     -  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คณะมนุษยศาสตร์
และสั ง คมศาสต ร์  ร่ วม กับสํ า นั ก ศิ ลป 
วัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน (3.2-3.4) 
2 กิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา 
     กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 
       - โครงการกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
“รําไพ Green & Clean สดุดีองค์ราชา” 
(3.2-3.5) 
      กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
      - โครงการทําบุญวันข้ึนปีใหม่ (3.2-3.6) 

3.2-3.4 โครงการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมและพฒันา
คุณธรรมจริยธรรม คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ร่วมกับสํานักศิลปวฒันธรรม
และพัฒนาชุมชน 
3.2-3.5 โครงการกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ “รําไพ 
Green & Clean สดุดีองค์
ราชา” 
3.2-3.6 โครงการทําบุญวนัข้ึนปี
ใหม่   
 

���� 4 มีการสนับสนนุให้
นักศึกษาสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบนัและระหวา่ง
สถาบนั และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส่ง เสริมให้นักศึกษาสร้างภาคี เค รือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเค รือข่ายประกัน คุณภาพ
การ ศึกษา  ซ่ึ งประกอบไปด้ วยสมาชิ ก
เครือข่ายระหว่างสถาบัน และภายในสถาบัน 
(3.2-4.1) โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกันตาม
โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ คร้ังที่ 4 
ระหว่างวันที่   2 - 4 สิงหาคม 2556 (3.2-
4.2) 

3.2-4.1 บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 
3.2-4.2 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาระดบัชาติ 
คร้ังที่ 4 

���� 5 มีการประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
ดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและมีการประเมินผลความสําเร็จ
โครงการตามวัตถุประสงค์ของแผน ซ่ึงได้
กําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน 
ซ่ึงผลการประเมินพบว่า บรรลุเป้าหมาย  
(3.2-5.1) นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามโครงการในแผน
ทุกโครงการ (3.2-5.2) 

3.2-5.1 รายงานผลความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
3.2-5.2 รายงานผลการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิ
ปีการศึกษา 2556 

���� 6 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

     คณะกร รมกา รพัฒ น า ง า น กิ จก า ร
นั ก ศึ ก ษ า  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ (3.2-6.1) ได้นําผลการประเมิน

3.2-6.1 คณะกรรมการพัฒนา
งานกิจการนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
นักศึกษา มาพิจารณาในการประชุม เม่ือวันที่  30

พฤษภาคม 2557 เพื่ อป รับปรุงการจัด
กิจกรรมนักศึกษาในปีต่อไป (3.2-6.2) 

3.2-6.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนางาน
กิจการนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 

 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมนุษยศาสตร์มีจํานวนนักศึกษามาก และหลากหลายสาขาวิชา ทาํให้มีการดําเนินกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่หลายหลายกิจกรรม 
- มีคณาจารย์รุ่นใหม่ สามารถดูแล และให้คําปรึกษาการจัดกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างใกล้ชดิ 
- มีสโมสรนักศึกษาที่ขยันทาํงาน และสนใจในการทํางานกิจกรรม 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- เสริมสร้างกระบวนการทํางานให้กับนักศึกษา และการจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนนิกิจกรรม 
- เสริมสร้างชมรมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ให้มีความเข้มแข็งและมีแผนการ

ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน และนักศึกษาเกิดความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในทางปฏิบัติให้มากข้ึน 

- มุ่งสร้างความร่วมมือการดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษากับภายนอกมหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่  4  การวิจัย 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  (สกอ. 4.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 
7 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตาม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :    อ. ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุน โทรศัพท์  :  084-5277723 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :    น.ส.ชมพูนทุ  สอนสา โทรศัพท์  :  081-8699415 

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีระบบและกลไกบริหาร

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย         
ตามแผนดา้นการวิจัย              
ของสถาบัน และดําเนินการ 
ตามระบบที่กําหนด 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
วางระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  โดย คํานึ ง ถึงการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ โดย
ได้ กําหนดนโยบายและเป้าหมายในการ
พัฒนา ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานริเร่ิม
สร้างสรรค์ (4.1-1.1) มีการกําหนดไว้ ใน
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ค ณ ะ  ป ร ะ จํ า ปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 5 6  มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนา
งานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
งานวิจัย (4.1-1.2) ซ่ึงมีการระบุหน้าที่ของ
คณะกรรมการด้านการวิจัย ไว้อย่างชัดเจน 
และมีการดําเนินการ ตามหน้าที่ที่กําหนดไว้
อย่างต่อเนื่อง (4.1-1.3) อีกทั้งมีงบประมาณ
ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนที่กําหนด (4.1-1.4) 

4.1-1.1 นโยบายและ
เป้าหมายในการพฒันาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ในรายงาน
ประจําป ี2556 ด้านการ
พัฒนางานวิจัย 
4.1-1.2 คําสั่งคณะมนษุย- 
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
188/2556 เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการ
และพัฒนางานวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
4.1-1.3 บันทึกข้อความ เร่ือง
เชิญประชุมพจิารณาทุน 
4.1-1.4 แผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ 2556 

���� 2 มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรือ  
งานสร้างสรรค์กับการจัด 
การเรียนการสอน 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ทํางานวิจัยโดยการ 
บูรณาการกระบวนการวิจัยเข้ากับการเรียน
การสอน เช่น งานวิจัยของ อาจารย์ณัฏฐวุฒิ  

4.1-2.1 ผลงานวิจัย เร่ือง 
ความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ทรัพย์ อุปถัมภ์ เ ร่ือง ความพึงพอใจและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบโมเดลปปา (CIPPA 
MODEL) ในรายวิชาทฤษฎีและหลักการ
พัฒนาชุมชน (4.1-2.1) และงานวิจัยของ 
อาจารย์เบญจพร  ประจง เร่ือง การศึกษา
การส ร้า งงาน ศิลปะภาพพิมพ์ โดยวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถ่ินจันทบุรีในรายวิชาภาพ
พิมพ์เบื้องต้น (4.1-2.2) เป็นต้น และมีการนํา
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการนําเสนอผลงานใน
งานวันสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 
109 ปี (4.1-2.3) 

โมเดลปปา (CIPPA MODEL) 
ในรายวิชาทฤษฎีและหลักการ
พัฒนาชุมชน 
4.1-2.2 ผลงานวิจัย เร่ือง 
การศึกษาการสร้างงานศิลปะ
ภาพพิมพ์โดยวสัดุธรรมชาติใน
ท้องถ่ินจันทบุรีในรายวชิาภาพ
พิมพ์เบื้องต้น 
4.1-2.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
วันวิชาการ 

���� 3 มีการพัฒนาศักยภาพ           
ด้านการวิจัย หรือ  
งานสร้างสรรค์และ               
ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ประจาํ
และนักวิจัยประจํา 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
รวมถึงความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร
ของคณะ โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม และให้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
โดยในคร้ังนี้ทางคณะฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม
โครงการจัดการความรู้ เร่ือง “การเขียน
ข้อ เสนอโครงการวิ จั ย เพื่ อ ใ ห้ ได้ รับทุน
สนับสนุน” โดยกองนโยบายและแผนร่วมกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี เป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบ
โครงการนี้  ซ่ึงได้ดําเนินการแล้วในวันที่ 20 -
21 มีนาคม 2556 (4.1-3.1) ซ่ึงผู้ เ ข้า ร่วม
โครงการได้รับฟังการบรรยายหลักการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย จากผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ได้ มีการทบทวนตนเอง  ด้ านการเ ขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 
1) การหาประเด็นหรือโจทย์วิจัย  2) การระบุ
ที่มาและความสําคัญของปัญหาวิจัย  3) การ
สร้างกรอบแนวคิดการวิจัย และ 4) การเขียน
งบประมาณการวิจัย เม่ือทบทวนตนเองแล้วก็
นําข้อมูลมาแบ่งปันกันในกลุ่ม โดยมีวิทยากร
ประจํากลุ่มเป็นผู้กระตุ้นให้มีการดึงความรู้
และประสบการณ์ ของแต่ ละบุ คคลมา
แ ล ก เ ป ลี่ ย น กั น  ( 4.1-3.2) น อ ก จ า ก นี้
สถาบันวิจัยและพัฒนายังมีโครงการวิจัย

4.1-3.1 คําสั่งคณะมนษุย- 
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
188/2556 เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการ
และพัฒนางานวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (1) 
4.1-3.1 โครงการจัดการ
ความรู้ เร่ือง การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทนุสนบัสนุน (2) 
4.1-3.2 สารวิจัยรําไพพรรณี 
15 มีนาคม 2557 – 15 
เมษายน 2557 (ภาพข่าว 
โครงการจัดการความรู้ เร่ือง 
การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน
สนับสนนุ) 
4.1-3.3 บันทึกข้อความ ขอ
ความอนุเคราะห์ใช้ห้อง
ประชุมของคณะเพื่อจัด
กิจกรรม “วิจัยสัญจร” ของ
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
4.1-3.4 print-out หน้าเว็บ
ไชต์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
สัญจร ร่ ว ม กับคณะมนุ ษยศา สต ร์แล ะ
สังคมศาสตร์ในการเผยแพร่ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัย การประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย การ
เผยแพร่งานวิจัย แก่คณาจารย์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สนใจ (4.1-
3.3) และมีการเผยแพร่จรรยาบรรณของ
นักวิจัยและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับ
ง า น วิ จั ย ใ น ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์ฯ (4.1-3.4)  

���� 4 มีการจัดสรรงบประมาณ
ของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยแก่
คณาจารย์ ในปีงบประมาณ 2556 (4.1-4.1) 
โดยให้คณาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  
(4.1-4.2) เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 
(4.1-4.3) และคณาจารย์ในคณะฯ ยังได้รับ
ทุนอุดหนุน จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปี พ.ศ. 2556 
(4.1-4.4)  และงบประมาณจากหน่วยงาน
ภา ยนอก อีกหลา ยแหล่ ง ด้ ว ย กั น  เ ช่ น 
ทุนอุดหนุนวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอ
ของบประมาณประจําปีงบประมาณ 2556 
ตามมติคณะรัฐมนตรี (4.1-4.5) ทุนอุดหนุน
การวิจัยวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 
2556 ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (4.1-4.6) 
และทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ
ส่ง เสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (4.1-4.7) 

4.1-4.1 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2556 
4.1-4.2 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เร่ืองการให้ทุน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ประจาํปีการศึกษา 
2556 
4.1-4.3 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เร่ือง ผลการ
พิจารณาให้การสนบัสนุนทนุ
วิจัยฯ ปีงบประมาณ 2556 
4.1-4.4 ประกาศมหาวทิยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง ผล
การพิจารณาทนุอุดหนุนการ
วิจัย กองทุนวิจัย  
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพ
พรรณี คณะมนุษย ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ประจาํปี
งบประมาณ 2556 
4.1-4.5 ประกาศทนุอุดหนุน
วิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่
เสนอของบประมาณประจาํปี
งบประมาณ 2556 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
4.1-4.6 ประกาศกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม เร่ือง ผลการ
คัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
วัฒนธรรม ประจาํปี
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
งบประมาณ 2556  
4.1-4.7 ประกาศผลการ
พิจารณาทนุอุดหนุนการวิจยั
ภายใต้โครงการส่งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

���� 5 มีการสนับสนนุพันธกิจ   
ด้านการวิจัยหรือ               
งานสร้างสรรค์ตาม 
อัตลักษณ์ของสถาบัน            
อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี ้

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ 
หรือหน่วยวิจัยฯ หรือ             
ศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์            
ให้คําปรึกษาและสนับสนนุ
การวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนบัสนุน            
การวิจัยฯ 

- สิ่งอํานวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการ           
ที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น              
การจัดประชุมวชิาการ            
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor) 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
โดยมีห้องห้องปฏิบัติการวิจัย สําหรับให้
คณาจารย์ได้มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัย (4.1-5.1) และยังมีการสนับสนุนให้
อาจารย์ ในคณะฯ คือ อาจารย์วงธรรม  
สรณะ อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์  
ได้นํางานวิจัย เร่ือง เศรษฐศาสตร์การเมือง
ของเครือข่ายธุรกิจคาสิโนตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก ไป
นําเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติเร่ือง 
“Transforming Societies : Contestation 
and Convergences in Asia and the 
Pacific” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
นําเสนอในหัวข้อ “เครือข่ายชนชั้นนําทาง
เศรษฐกิจการเมือง และผลกระทบของบ่อน
คาสิโนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขต
จังหวัดภาคตะวันออก” (4.1-5.2) 

4.1-5.1 ห้องปฏิบัติการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
4.1-5.2 เอกสารรายงานผล
การนําเสนอผลงานวิจัย 

���� 6 มีการติดตามและประเมินผล
การสนับสนนุ ในข้อ 4 และ
ข้อ 5 อย่างครบถ้วน                
ทุกประเด็น 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ
และผลงานวิจัย (4.1-6.1) และได้ประเมิน
ความพึงพอใจในการสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัย โดยสอบถามจากอาจารย์ภายใน
คณะฯ จากผลการประเมินพบว่า มีความพึง
พอใจด้านการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75และความพึงพอใจด้าน

4.1-6.1 รายงานผลการ
ติดตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 2556 
4.1-6.2 รายงานผลการ
ประเมินการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
การจัดหาห้องปฏิบัติการวิจัยฯ เคร่ืองมือ
สนับสนุนการวิจัย และระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 (4.1-6.2) 

���� 7 มีการนําผลการประเมิน ไป
ปรับปรุงการสนบัสนนุ            
พันธกิจ ด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
นําผลการประเมิน ทั้งในส่วนของ สกอ. ที่ได้
ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานวิจัย
ของคณะฯ ว่า ควรมีการสร้างขวัญและ
กําลังใจในการกระตุ้นให้เกิดนักวิจัยหน้าใหม่
และนําผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการ
สอน ซ่ึงคณะได้นําข้อเสนอแนะไปจัดทําเป็น
แผนพัฒนาคุณภาพในปีงบประมาณ 2557 
(4 .1 -7 .1 )  โดยคณะยั งคง มีการจัดสรร
งบประมาณให้กับบุคลากรของคณะ เพื่อ
นําไปจัดทําเป็นวิจัยชั้นเรียนและส่งเสริมการ
ทําวิจัยแบบเป็นทีม โดยมีการกําหนดค่า
เป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้การดําเนินงาน
ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินผลการสนับสนุนการทําวิจัยของ
คณะฯ ปีงบประมาณ 2556 (4.1-7.2) ซ่ึงมี
การเสนอว่า ให้มีการคัดกรองงานวิจัยที่เป็น
การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างแท้จริง จึง
ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2557 จากการ
จัดสรรงบประมาณจากงบ 200,000 บาทได้
ผลงานวิจั ยชั้ น เ รียน  จํ านวน 19 เ ร่ือง  
(4.1-7.3) ซ่ึงเพิ่มมากข้ึนจากปีงบประมาณ 
2556 ในกรอบวงเงินงบประมาณที่เท่ากัน 

4.1-7.1 แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) 
ปีงบประมาณ 2557 
4.1-7.2 แบบประเมินผลการ
สนับสนนุการวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
4.1-7.3 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เร่ือง ผลการ
พิจารณาทนุอุดหนุนการวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

���� 8 มีระบบและกลไกเพื่อสร้าง
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
บนพืน้ฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน
หรือจากสภาพปัญหาของ
สังคม  เพื่อตอบสนอง               
ความต้องการของท้องถ่ินและ 
สังคมและดาํเนินการตาม
ระบบที่กําหนด  

  

 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- จุดแข็ง  ผู้บริหารคณะให้การสนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์ในคณะ  
- แนวทางเสริมจุดแข็ง สนบัสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีระบบพี่เลีย้งนักวิจัย 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ประมวลการสอนไม่ระบุการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยที่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะในการปรังปรุง 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรมีการประชุมชี้แจงผูส้อนก่อนจัดทําประมวลการสอน ใน

รายวิชาที่สามารถบูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนได้ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  (สกอ. 4.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ ดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :    อ. ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุน โทรศัพท์  :  084-5277723 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   อ.กนกวรรณ อยู่ไสว โทรศัพท์  :  097-0297298 

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีระบบและกลไกสนับสนนุ

การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์                 
ในการประชุมวชิาการหรือ 
การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรือ                    
งานสร้างสรรค์ใน                 
การประชุมวชิาการ 
หรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
กําหนดนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนา
งานวิ จั ยและง านส ร้า งสรร ค์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยได้ระบุอยู่
ในนโยบายข้อที่ 5 นโยบายด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ในรายงานประจําปี2556 
(4.2-1.1) และได้แจ้งให้คณาจารย์ผู้วิจัยได้รับ
ทราบทางเว็บไซต์ของคณะ (4.2-1.2) เพื่อ
ค ณ า จ า ร ย์ นั ก วิ จั ย จั ก ไ ด้ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสําคัญของงานวิจัยนอกเหนือจากภาระ
ง า น ส อ น  อี ก ทั้ ง ค ณ ะ ยั ง ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนา
ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข้ึนโดยกําหนด
บทบาทและหน้าที่ในการช่วยเหลือสนับสนุน 
ประชาสัมพันธ์ การขอ รับทุนสนับสนุน
งานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย และช่วยพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์ผู้วิจัยโดยการช่วยเป็นที่
ป รึกษา (4.2-1.3) เ ม่ือคณาจารย์นั กวิ จั ย
ต้องการเผยแพร่งานวิจัย คณะยังได้รับความ
ร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในการ
ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ(Abstract) 
โ ด ย ผู้ ท ร ง คุ ณ วุฒิ ท า งภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความอนุเคราะห์ให้
ประเมินบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่จะนําเสนอ
ใ น เ อ ก ส า ร ร ว บ ร ว ม บ ท ค ว า ม วิ จั ย

4.2-1.1 รายงานประจําปี2556 
4.2-1.2 Print outเว็บไซต์ของ
คณะแจ้งให้คณาจารย์รับทราบ
นโยบายและเป้าหมายในการ
พัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
4.2-1.3คําสั่งคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ที่188/2556 
เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการและพฒันา
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
4.2-1.4 บันทึกข้อความจาก
สถาบนัวิจัยและพัฒนาเร่ืองขอ
ความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวฒุิ
ประเมินบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
(Abstract) 
4.2-1.5 ประกาศมหาวทิยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง 
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุน
เพื่อการนําเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวชิาการระดบัชาติ
หรือนานาชาติ พ.ศ. 2553 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี เร่ือง การสนับสนนุ
ค่าตอบแทนบทความวิชาการ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
(Proceedings) (4.2-1.4) ด้านการส่งเสริม 
สนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีโอกาสเผยแพร่
งานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ คณะ
มีการนําแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีมาใช้ในการดําเนินการสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย ได้แก่ ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ รํา ไพพรรณี  เ ร่ือง 
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ พ.ศ. 2553 รวมถึงการ
สนับสนุนค่าตอบแทนบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัย  เป็นต้น (4.2-1.5) และมีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งทุนและการเชิญ
ชวนให้คณาจารย์ของคณะเข้าร่วมนําเสนอ
ผลงานในการประชุมเชิงวิชาการทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
(4.2-1.6) 

หรือบทความวิจัย 
4.2-1.6 เอกสารเชิญชวนให้
คณาจารย์ของคณะเข้าร่วม
นําเสนอผลงานจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั และเอกสาร
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลแหล่งทุน 
 

���� 2 มีระบบและกลไก 
การรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็น
องค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจ
ได ้และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารจัดการและ
พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจํา
คณะ ซ่ึงได้ระบุหน้าที่ของคณะกรรมการ
อย่างชัดเจนในการรวบรวมงานวิจัยและ
ร่วมกันวิ เคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ (4.2-2.1) คณะกรรมการ
ชุดนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัย
แ ล ะ พั ฒ น า จั ด ใ ห้ มี ร่ ว ม กั น วิ เ ค ร า ะ ห์ 
สังเคราะห์งานวิจัย 5 เ ร่ืองซ่ึงได้นําไปใช้
เผยแพร่แบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ
วิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่7 วันที่ 19-21ธันวาคม 
2556(4.2-2.2 และ 4.2-2.3) และนอกจาก 
นั้นงานวิจัยที่มีคุณภาพของ ผศ. ชลพรรณ 
ออสปอนพันธ์ สังกัดหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัย
และพัฒนาจัดเวทีวิจัยโครงการถ่ายทอด
เทคโน โลยี ด้ านการวิ จั ยสู่ ก ารนํ า ไป ใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยนี้  
(4.2-2.4)  

4.2-2.1 คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ที่ 188/2556 เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการ
และพัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
4.2-2.2 รายงานผลการประเมิน
โครงการนิทรรศการวิชาการ
วิจัยรําไพพรรณีคร้ังที่ 7 แสดง
ผลงาน 5 เร่ืองที่ผ่านการ 
วิเคราะห์สังเคราะห์และภาพ
การนําเสนอแบบโปสเตอร์ 
4.2-2.3 บันทึกข้อความจาก
สถาบนัวิจัยและพัฒนาระบุ
ความต้องการงานวิจัยสาํหรับ
เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ
วิจัยรําไพพรรณีคร้ังที่ 7 ที่ควร
ผ่านการสังเคราะห์เท่านั้น 
4.2-2.4 สารวิจัยรําไพพรรณี
ประชาสัมพันธ์เวทีวิจัยโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวิจัย
สู่การนํา ไปใช้ประโยชน์ โดย
อาจารย์นักวิจัย ผศ.ชลพรรณ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ออสปอนพันธ์ เจ้าของงานวิจัย
และรูปเล่มงานวิจัยของผศ.ชล
พรรณ ออสปอนพันธ์ 

���� 3 มีการประชาสัมพนัธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เก่ียวข้อง 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส่งเสริมให้คณาจารย์นักวิจัยเผยแพร่งานวิจัย
ในเวทีวิชาการ “ประชุมวิจัยรําไพพรรณีคร้ังที่ 
7 วันที่ 19-21 ธันวาคม 2556” โดยได้รับ
ความร่วมมือและสนับสนุนจากสถาบันวิจัย
และพัฒนาในการประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับ
ที่ระบุข้ันตอนแสดงความประสงค์การเข้าร่วม 
และชี้ แจงข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ ในการ
เผยแพร่งานวิจัย เช่น การเขียนรูปแบบ
บทความวิจัย โดยคณาจารย์นักวิจัยสามารถ
ดาวน์ โหลดตัวอย่างได้จากเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (4.2-3.1) จากนั้น
คณะได้นําผลงานวิจัยที่ผ่านการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสัมภาษณ์ผศ. ชลพรรณ 
ออสปอนพันธ์ ไปจัดทําเป็นโปสเตอร์เพื่อ
นําเสนอให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
ผู้ เ ข้ า ร่วมงานได้ ศึกษา  ใน เวที วิ ชาการ 
“ประชุมวิจัยรําไพพรรณี คร้ังที่ 7 วันที่ 19-
21 ธันวาคม 2556” ในงานเดียวกันนี้คณะได้
ประเมินติดตามข้อมูลป้อนกลับที่แสดงความ
พึงพอใจในงานวิจัยจากผู้เข้าร่วมงาน และ
ได้ผลสรุประดับความพึงพอใจต่องานวิจัย
ดังนี้ ร้อยละ 83.00 ความน่าสนใจของ
ผลงานวิจัย ร้อยละ 84.20 ความรู้ที่ได้จาก
ผลงานวิจัย ร้อยละ 85.80 การนําผลงานวิจัย
ไป ต่ อ ยอดห รื อ ใช้ ป ร ะ โ ยช น์  ( 4.2-3.2) 
นอกจากนี้คณะยังมีอาจารย์นักวิจัยที่สามารถ
นํ า ค ว า ม รู้ จ า กกา ร วิ จั ย ไ ป เ ผยแพ ร่ยั ง
หน่วยงานต่างๆ เช่น 1.อ. วงธรรม สรณะ ได้
เผยแพร่งานวิจัยแก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดจันทบุรี 2. อ. ดร. ชัยยนต์ ประดิษฐ์
ศิลป์ และ อ. ดร. นักรบ เถียรอํ่า ได้เผยแพร่
งานวิจัยแก่องค์การบริหารส่วนตําบลตะกาด
เง้า 3. อ. ดร. นักรบ เถียรอํ่าได้เผยแพร่
งานวิจัยแก่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
4. ผศ. เกศินี กูลพฤกษี และ ผศ. กรรณิการ์ 
เผือกนําผลได้เผยแพร่งานวิจัยแก่ วารสาร

4.2-3.1 เอกสารประชาสัมพนัธ ์
เวทีวิชาการ “ประชุมวิจัยรําไพ
พรรณีคร้ังที่ 7 วันที่ 19-21 
ธันวาคม 2556” 
4.2-3.2 รายงานผลการประเมิน
โครงการนิทรรศการวิชาการ
วิจัยรําไพพรรณีคร้ังที่ 7 
4.2-3.3 เอกสารหลักฐานการ
ได้รับการเผยแพร่งานวิจัยออกสู่
สาธารณชนของคณาจารย์
นักวิจัยคณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร อีกด้วย (4.2-3.3) 

���� 4 มีการนําผลงานงานวิจยั 
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้          
ให้เกิดประโยชน ์และ           
มีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

     ตลอดปีการศึกษา 2556 คณาจารย์
นั ก วิ จั ย จ า ก ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์หลายท่าน อาทิ อ.วงธรรม 
สรณะ จากหลักสูตรรัฐศาสตร์ และอ.รัตนา 
เพ็ชรสูงเนิน จากหลักสูตรพัฒนาชุมชน ได้ลง
พื้นที่ทําวิจัยในหลากหลายพื้นที่ของจังหวัด
จันทบุรี และตราด ซ่ึงงานวิจัยของอาจารย์ทั้ง 
2 ท่านได้รับการยอมรับจากชาวบ้านในชุมชน 
งานวิจัยของอาจารย์ทั้ง 2 ท่านได้รับการ
รับรองการใช้ประโยชน์ได้จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น  ต .ตกพรม       
ต .  เกาะขวาง  ต .คลองนารายณ์  ต . ซ้ึ ง         
ต.ตะปอน ต.แก่งหางแมว ต.มาบไผ ซ่ึงอยู่ใน
เขตจังหวัดจันทบุรี และ ต.เกาะกูด ในจังหวัด
ตราด เป็นต้น (4.2-4.1) 

4.2-4.1 หนังสือขอบคุณจาก
หน่วยงานภายนอก และ
เอกสารรับรองการนําผลวิจยัไป
ใช้ประโยชน ์
 

���� 5 มีระบบและกลไก 
เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรือ             
งานสร้างสรรค์ทีน่ําไป         
ใช้ประโยชน ์และดาํเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้
ระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยได้รับ
ความร่วมมือและอนุเคราะห์จากสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณีให้นําแนวปฏิบัติที่ดี ซ่ึ งได้ผ่านการ
ทบทวนใน “โครงการการจัดการความรู้ 
(KM)ภายในหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 
2556 ในประเด็น การบริหารจัดการงานวิจัย
สู่การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา”เพื่ อการขอจดแจ้ งลิ ขสิทธิ์
งานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี(4.2-5.1) 
นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพื่อติดต่อประสานงานกับคณะวิชา
ต่างๆในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 
กําหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้อตกลง
ใ น ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า 
ดําเนินการนําผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
ของคณาจารย์ นักวิจัย จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร  
(4.2-5.2) อีกทั้งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ยังได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
และผลักดันงานวิจัยของอ.นวรัตน์ นักเสียง 

4.2-5.1 แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการ
ขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ 
4.2-5.2 คําสั่งสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ที0่38/2556เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
4.2-5.3 สารวิจัยรําไพพรรณี
ฉบับพิเศษประจาํปี 2556 
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารงานวิจัย
ของอ.นวรัตน์ นักเสียงได้รับการ
จดลิขสิทธิ ์
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ซ่ึงได้ทําการวิจัย เร่ืองเพลงกล่อมลูกจังหวัด
จันทบุรี ให้ได้รับลิขสิทธิ์ประเภททรัพย์สิน
ทางปัญญา ในปี2556 อีกด้วย(4.2-5.3) 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- มีการส่งเสริมการเผยแพร่งานวจิัยที่ได้มาตรฐาน 
- เพิ่มความรู้และศักยภาพด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ 
- มีงานวิจัยที่ทําร่วมกับชุมชน และเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในรูปแบบของเวทีวิชาการ และวารสารการ

วิจัย อีกทั้งงานวิจัยเหล่านั้นยังได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ได้จริงจากชุมชน ตลอดจนมีงานวิจัยที่ได้รับการจด
ลิขสิทธิ์ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา                            
และนักวิจัยประจํา  (สกอ. 4.3) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน   โดยการแปลงจาํนวนเงินต่อจาํนวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจาํเป็นคะแนนระหวา่ง 0-5 

1.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1.1  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น                
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

1.2  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น                  

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
1.3  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น                
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

สูตรการคํานวณ     
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 

      จํานวนเงินสนับสนนุงานวจิัยฯ  = 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

 
จํานวนอาจารยป์ระจาํและนักวจิัยประจํา 

 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

  คะแนนทีไ่ด้  = 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

×  5 จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯทีกํ่าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

สรุปคะแนนท่ีได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :   อ. ดร.เชษฐ์ณรัช  อรชุน โทรศัพท์  :  084-5277723 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   อาจารย์นภา  จันทร์ตรี โทรศัพท์  :  086-3778847 

 

ผลการดําเนินการ 
 ในปีงบประมาณ 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีอาจารย์ประจําทั้งหมด 63.5 คน ลาศึกษาต่อ  

2 คน รวมอาจารย์ตามเกณฑ์การคํานวณ 61.5 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายในสถาบัน คือ จากกองทุน
วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 240,000 บาท และจากหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นเงิน 442,500 บาท รวมเป็นเงิน 682,500 บาท  และได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก คือ จากสํานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย
แห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเงิน 320,000 บาท และจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นเงิน 
350,000 บาท รวมเป็นเงิน 670,000 บาท รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยทั้งสิ้น 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  105 
 

1,352,500 บาท สรุปเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์เท่ากับ 22,731.09 บาท อยู่ในระดับ
คะแนน 4.40 คะแนน 
 
 

ข้อมูลการดําเนินการ 
ลําดับท่ี รายการ จํานวน 

1  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 682,500 
2  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 670,000 
3  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 61.5 
4  จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) - 

 

การคํานวณ 

      จํานวนเงินสนับสนนุงานวจิัยฯ  = 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

 
จํานวนอาจารยป์ระจาํและนักวจิัยประจํา 

 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ = 
 682,500 + 670,000 
           61.5 

    

 = 21,991.87 
   

คิดเป็นคะแนน = 
21,991.87 

× 5 25,000 
    

 = 4.40    คะแนน 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

20,000 บาท 21,991.87 บาท 4.40 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
4.3-1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทนุวิจยั 

มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาํปงีบประมาณ 2556 
4.3-1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยของหน่วยงาน

ภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
4.3-1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ

ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
4.3-1.4 ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เร่ือง ผลการคัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั

วัฒนธรรมประจาํปงีบประมาณ 2556 ประเภททุนทั่วไป 
4.3-1.5 จํานวนอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - ให้อาจารย์ในคณะขอทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอกในทุก ๆ ปี 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๕ : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. ๕) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนําเข้า 
สูตรการคํานวณ 
 

  

ผลรวมถ่วงน้าํหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
× 100 อาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน 
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิ

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI 
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ 

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ใน subject category ที่ตพีิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

     

 กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ ดังนี้ 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) 
มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและ เวียดนาม 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5

ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้องไปแสดงใน
ต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  10 
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 การคิดคะแนนระดบัคณะ ให้นาํคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย และการคิดคะแนน
ระดับสถาบันให้นาํคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย 
 

 

ผลการดําเนินการ 
 ในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีอาจารย์ประจําทั้งหมด จํานวน  ๖๓.๕  คน   
อาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน  ๖๑.๕ คน  และอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ จํานวน  ๒  คน  มีผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI  โดยมีค่าน้ําหนัก ๐.๒๕ จํานวน ๖ ชิ้น คิดเป็น ๑.๕๐ คะแนน และมี
ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด โดยมีค่าน้ําหนัก ๐.๑๒๕ จํานวน ๓ ชิ้น และงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ โดยมีค่าน้ําหนัก ๐.๒๕ จํานวน ๔ ชิ้น รวมงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ จํานวน ๗ ชิ้น คิดเป็น ๑.๓๗๕ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จํานวน  ๖  ชิ้น   
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย แหล่งตีพิมพ์ ปีท่ีตีพิมพ์ ค่าน้ําหนัก 

1 ผศ.เกศินี  กูลพฤกษี 
ผศ.กรรณิการ์   

เผือกนําผล 

การศึกษาความสามารถในการ
วิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านเชิงความ
เรียงของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี 16 ฉบับเดือน
มกราคม-ธันวาคม 2556 

2556 0.25 

2 ผศ.ชลพรรณ   
ออสปอนพันธ์ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐาน
รากด้วยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติป่าแสม 
กรณีศึกษาอ่าวบางกะไขย จันทบุรี 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ 
“เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาท่ัว
ประเทศ” ประจําปี 2556  

2556 0.25 

3 รศ.พรทิพา  นิโรจน์ การประเมินประสิทธิภาพของการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
รําไพพรรณี ปีการศึกษา 2555 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
วิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 7 “ว่าด้วย
ความม่ันคงของภูมิภาคอาเซียน” 

2556 0.25 

4 เอกชัย  กิจเกษาเจริญ รูปแบบการเรียนรู้แหล่งท่องเท่ียว
โดยชุมชน กรณีชุมชนท่าแฉลบในเขต
เทศบาลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
วิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 6 “ว่าด้วย
ความม่ันคงของภูมิภาคอาเซียน” 

2556 0.25 

5 เอกชัย  กิจเกษาเจริญ 
เรืองอุไร  วรรณโก 
ณรงค์  โพธ์ิสามต้น 
นิพนธ์  วุฒิชัย 

การเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งด้านการจัดการท่องเท่ียว
ชุมชน กรณีชุมชนริมนํ้า อําเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
วิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 6 “ว่าด้วย
ความม่ันคงของภูมิภาคอาเซียน” 

2556 0.25 

6 นักรบ  เถียรอ่ํา บทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับการจัดการความขัดแย้ง
ชุมชนในท้องถิ่น 

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก 2556 0.25 

7 ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์ 
บรรจบ  วงษ์พิพัฒน์พงษ ์
พระฐิติพันธ์ุ สุขวฒฺฑ
โก (โพธ์ิกระสังข์) 

ความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา โรงเรียนมะยมวัดเขาสุ
กิม จังหวัดจันทบุรี 

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีท่ี 7 ฉบับ
ท่ี 3 มิถุนายน – กันยายน 2556 

2556 0.25 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :    อ. ดร.เชษฐ์ณรัช  อรชุน โทรศัพท์  :  084-5277723 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   รศ.พรทิพา  นิโรจน ์ โทรศัพท์  :  081-8057507 
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ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่  จํานวน ๗  ชิ้น   
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ชื่องานสร้างสรรค์ แหล่งเผยแพร่ ปีท่ีตีพิมพ์ ค่าน้ําหนัก 

1 แสงอุทิศ  พรมเมือง ช้างป่า 
ส่ือวัสดุ  สีอะครีลิคบนผ้าใบ 

นิทรรศการศิลปะเทิดพระ 
เกียรติ ชมรมสานศิลป์ถิ่นจันท์ 

2556 0.125 

2 สุเทพ  สุสาสนี สายลมของพ่อ 
ส่ือวัสดุ  สีชอล์คบนกระดาษ 

นิทรรศการศิลปะเทิดพระ 
เกียรติ ชมรมสานศิลป์ถิ่นจันท์ 

2556 0.125 

3 เกียรติศักด์ิ  จิระพงศ์ Untitle 
เทคนิค ถ่ายภาพ 

นิทรรศการศิลปะเทิดพระ 
เกียรติ ชมรมสานศิลป์ถิ่นจันท์ 

2556 0.125 

4 เบญจพร  ประจง สะพรั่ง 
ส่ือวัสดุ  สีอะครีลิค  
สีโปสเตอร์บนกระดาษ 

นิทรรศการศิลปะเทิดพระ 
เกียรติ ชมรมสานศิลป์ถิ่นจันท์ 

2556 0.25 

5 แสงอุทิศ  พรมเมือง ท่าเรือท่ีแหลมเสด็จ ศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่ม
อยุธยา ครั้งท่ี 8 

2556 0.25 

6 เบญจพร  ประจง ใจเอย 
 

 2556 0.25 

7 เกียรติศักด์ิ  จิระพงศ์ สุนทรียชีวี ศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่ม
อยุธยา ครั้งท่ี 8 

2556 0.25 

 
สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์   

รายการ 
ค่า 

น้ําหนัก 
จํานวน 

ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI 

0.25 7 1.75 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 0.50   

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 0.75   
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

1.00   

รวม 6 1.75 
  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

รายการ 
ค่า 

น้ําหนัก 
จํานวน 

ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  0.125 3 0.375 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  0.25 4 1.00 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.50   
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   0.75   
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00   

รวม 7 1.375 
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การคํานวณ 
 

  

ผลรวมถ่วงน้าํหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
× 100 อาจารย์ประจาํและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

 

 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ = 
3.125 

× 100 63.5 
    

 = 4.92  % 
   

คิดเป็นคะแนน = 
4.92 

× 5 10 
    

 = 2.46    คะแนน 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
10% 4.92 % 2.46 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
๔.๕ – ๑.๑ งานวิจยั เร่ือง การศึกษาความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างบทอ่านเชิงความเรียงของ

นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณ ีของ ผศ.เกศินี  กูลพฤกษี และ ผศ.กรรณิการ์  เผือกนําผล 

๔.๕ – ๑.๒ งานวิจยั เร่ือง การถ่ายทอดเทคโนโลยีสูชุ่มชนฐานรากด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติปา่แสม กรณีศึกษาอ่าวบางกะไขย จันทบุรี  ของ ผศ.ชลพรรณ  ออสปอนพันธ ์

๔.๕ – ๑.๓ งานวิจยั เร่ือง การประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของคณาจารย์
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ีปีการศึกษา 2555  ของ รศ.พรทิพา  นิโรจน ์

๔.๕ – ๑.๔ งานวิจยั เร่ือง การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งด้านการจัดการท่องเที่ยวชุมชน     
กรณีชุมชนริมน้าํ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ของ อ.เอกชัย  กิจเกษาเจริญ และคณะ 

๔.๕ – ๑.๕ งานวิจยั เร่ือง รูปแบบการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีชุมชนท่าแฉลบในเขตเทศบาล
บางกะจะ จังหวัดจนัทบุรี ของ อ.เอกชัย  กิจเกษาเจริญ 

๔.๕ – ๑.๖ งานวิจยั เร่ือง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการจดัการความขัดแย้งชุมชนในท้องถ่ิน  
ของ อ.ดร.นักรบ  เถียรอํ่า 

๔.๕ – ๑.๗ งานวิจยั เร่ือง ความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมะยมวัดเขาสุกิม จังหวดั
จันทบุรี  ของ ผศ.ดร. ชัยยนต์  ประดิษฐศิลป์  รศ.บรรจบ  วงษพ์ิพัฒน์พงษ์  พระฐิติพนัธุ์ สุขวฒฺฑ
โก (โพธิ์กระสังข์) 

๔.๕ – ๑.๘ ผลงานสร้างสรรค์ ช้างปา่  ของ อ.แสงอุทิศ  พรมเมือง 
๔.๕ – ๑.๙ ผลงานสร้างสรรค์ สายลมของพอ่ ของ อ.สุเทพ  สุสาสน ี
๔.๕ – ๑.๑๐ ผลงานสร้างสรรค์ Untitle ของ อ.เกียรติศักดิ์  จิระพงศ์ 
๔.๕ – ๑.๑๑ ผลงานสร้างสรรค์ สะพร่ัง ของ อ.เบญจพร  ประจง 
๔.๕ – ๑.๑๒ ผลงานสร้างสรรค์ ท่าเรือที่แหลมเสด็จ ของ อ.แสงอุทิศ  พรมเมือง 
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๔.๕ – ๑.๑๓ ผลงานสร้างสรรค์ ใจเอย ของ อ.เบญจพร  ประจง 
๔.๕ – ๑.๑๔ ผลงานสร้างสรรค์ สุนทรียชีวี ของ อ.เกียรติศักดิ์  จิระพงศ์ 
๔.๕ – ๑.๑๕ จํานวนอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- สนับสนนุให้อาจารย์ทํางานวิจัยอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของอาจารย์ประจํา 
- มหาวิทยาลยัควรเพิ่มงบประมาณด้านวิจยั 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๖ : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์  (สมศ. ๖) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  ผลผลิต 
สูตรการคาํนวณ 

  

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
× 100 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี  :   อ. ดร.เชษฐ์ณรัช  อรชุน โทรศัพท์  :  084-5277723 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   รศ.พรทิพา  นิโรจน ์ โทรศัพท์  :  081-8057507 

 

ผลการดําเนินการ 
ในปีการศึกษา  ๒๕๕๖   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีอาจารย์ประจําทั้งหมด  จํานวน  ๖๓.๕  

คน   อาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง  จํานวน  ๖๑.๕  คน   อาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ  จํานวน  ๒  คน  โดยมี
ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์  จํานวน  ๙  ชิ้น  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ ชื่องานวิจัย 
ปีท่ี 

นําไปใช้
ประโยชน ์

องค์กร/หน่วยงาน 
ท่ีนําไปใช้ประโยชน ์

1 อ.วงธรรม  สรณะ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาลตําบลตกพรม 
อ.เมือง จ.จันทบุร ี

2556 เทศบาลตาํบลตกพรม 
นําไปใช้ประโยชน์ คือนํา
ข้อมูลไปประกอบการพัฒนา
ในด้านสาธารณสุข ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตยภาคประชาชน 

2 อ.วงธรรม  สรณะ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาลตําบลเกาะ
ขวาง อ.เมือง จ.จันทบุร ี

2556 เทศบาลตาํบลเกาะขวาง 
นําไปใช้ประโยชน์ ในด้าน
สาธารณสุข ดา้นศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้านวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 อ.วงธรรม  สรณะ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองนารายณ์ อ.เมือง จ.
จันทบุร ี

2556 อบต.คลองนารายณ ์
นําไปใช้ประโยชน์ ในด้าน
สาธารณสุข 

4 อ.รัตนา  เพ็ชรสูงเนิน การศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุร ี

2556 อบต.บางชัน 
นําไปใช้ประโยชน์ ในด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ด้านการวางแผน กําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถ่ิน 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ ชื่องานวิจัย 
ปีท่ี 

นําไปใช้
ประโยชน ์

องค์กร/หน่วยงาน 
ท่ีนําไปใช้ประโยชน ์

5 อ.รัตนา  เพ็ชรสูงเนิน การศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะกูด อําเภอเกาะกูด 
จังหวัดตราด 

2556 อบต.เกาะกูด 
นําไปใช้ประโยชน์ ในด้าน
การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนของ
หน่วยงาน 

6 อ.รัตนา  เพ็ชรสูงเนิน การศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุร ี

2556 อบต.ตะปอน 
นําไปใช้ประโยชน์ ในเขิง
สาธารณะและเชิงนโยบาย
ของ อบต.ตะปอน และเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

7 อ.รัตนา  เพ็ชรสูงเนิน การศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาลตําบลซ้ึง 
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี

2556 เทศบาลตาํบลซ้ึง 
นําไปใช้ประโยชน์ ในด้าน
สาธารณสุข ดา้นการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดานการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

8 อ.จุตินันท์  ขวัญเนตร 
อ. ดร.เชษฐ์ณรัช  อรชุน 

ความร่วมมือทางการค้าขาย
ชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษา
ตราด-เกาะกง 

2556 อบต.ตะกาดเง้า 
นําไปใช้ประโยชน์ ในด้าน
การบริหารจัดการสาํหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ด้านวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

9 อ.วงธรรม  สรณะ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมือง 
จ.จันทบุร ี

2556 อบต.หนองบัว 
นําไปใช้ประโยชน์ ในด้าน
งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งานด้านสวัสดิการ
สังคม และงานด้าน
สาธารณะสุข 
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ข้อมูลการดําเนินการ 
ลําดับท่ี รายการ จํานวน 

1  จํานวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด  63.5 
2  จํานวนนักวิจัยประจาํทั้งหมด  - 
3  จํานวนอาจารยป์ระจาํที่ปฏิบัติงานจริง  61.5 
4  จํานวนนักวิจัยประจาํที่ปฏิบัติงานจริง  - 
5  จํานวนอาจารยป์ระจาํที่ลาศึกษาต่อ  2 
6  จํานวนนักวิจัยประจาํที่ลาศึกษาต่อ  - 
7  จํานวนรวมของงานวิจัยทีน่ําไปใช้ประโยชน์  9 
8  จํานวนรวมของงานสร้างสรรค์ที่นําไปใชป้ระโยชน์  - 

 

 
การคํานวณ 
 

  

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
× 100 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 
 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใชป้ระโยชน ์ = 
9 

× 100 63.5 
    

 = 14.17  % 
 

คิดเป็นคะแนน = 
14.17 

× 5 20 
    

 = 3.54    คะแนน 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 % 14.17 % 3.54 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
๔.๖ – ๑.๑ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลตกพรม อ.เมือง จ.จันทบุรี ของ 

อาจารย์วงธรรม   สรณะ 
๔.๖ – ๑.๒ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลเกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุร ีของ 

อาจารย์วงธรรม   สรณะ 
๔.๖ – ๑.๓ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองนารายณ์ อ.เมือง    

จ.จันทบุร ีของ อาจารย์วงธรรม   สรณะ 
๔.๖ – ๑.๔ การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัด

จันทบุร ีของ อาจารย์รัตนา  เพชรสูงเนิน 
๔.๖ – ๑.๕ การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะกูด อําเภอเกาะกูด จังหวัด

ตราด  ของ อาจารย์รัตนา  เพช็รสูงเนิน 
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๔.๖ – ๑.๖ การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุร ีของ อาจารย์รัตนา  เพ็ชรสูงเนิน 

๔.๖ – ๑.๗ การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตําบลซ้ึง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ของ 
อาจารย์รัตนา  เพช็รสูงเนนิ 

๔.๖ – ๑.๘ ความร่วมมือทางการค้าขายชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณศึีกษาตราด-เกาะกง  ของ อาจารย์จุตินันท์  
ขวัญเนตร และ อาจารย์ ดร.เชษฐ์ณรัช  อรชุน 

๔.๖ – ๑.๙ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว อ.เมือง           
จ.จันทบุร ีของ อาจารย์วงธรรม   สรณะ 

๔.๖ – ๑.๑๐ จํานวนอาจารย์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- อาจารย์คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความใกล้ชิดกับชมุชน ท้องถ่ินทําให้สามารถนําผลจาก

การวิจัยไปใช้ประโยชน์ไดง้่าย  ส่งเสริมให้มีงานวิจัยในชุมชนให้มากข้ึน 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรให้ความสําคัญกับการนาํผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์โดยการให้การสนับสนุนในทุกระบวนการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๗ : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ. ๗) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : ผลผลิต 
สูตรการคาํนวณ 
   

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ  
× 100 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี ้

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
0.25 บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาต ิ
0.50 บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ
0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑโ์ดยผูท้รงคุณวฒุิที่สถานศึกษากําหนด 
1.00 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวชิาการและผา่นการพิจารณาตามเกณฑ ์

การขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้ หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวชิาการ 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี  :   อ.ปรอยฝน  วงศ์ชาวจันท ์ โทรศัพท์  :  089-4948820 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี  :   อ.นภา  จันทร์ตรี โทรศัพท์  :  086-3778847 

 

ผลการดําเนินการ 
ในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีอาจารย์ประจําทั้งหมด  จํานวน  ๖๓.๕  คน   

อาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง  จํานวน  ๖๑.๕ คน   อาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ  จํานวน  ๒  คน  โดยมีตําราหรือ
หนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด  จํานวน  ๔  เล่ม  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล ชื่อตํารา/หนังสือ 
ปีที่ผลงาน
แล้วเสร็จ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
วันที่ประเมิน 

ผลงาน 
ค่า 

นํ้าหนัก 
๑ นายปฏิภาณ   

กิตตินันทวัฒน์ 
ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร ๑ 

๒๕๕๖ อาจารย์รจิุกา   
บุญเชิด 

น.ส.ปริศนา  อุทธชาติ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 

๐.๗๕ 

๒ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า การจัดการความ
ขัดแย้ง และการมี
ส่วนร่วมในระดับ
ท้องถ่ิน 

๒๕๕๖ ผศ.ดร.ชัยยนต ์
ประดิษฐศิลป์ 

รศ.ดร. สมศักดิ์   
สามัคคีธรรม 

 

๒๐ มีนาคม 
๒๕๕๗ 

๐.๗๕ 

๓ น.ส.วงธรรม  สรณะ ระบบบรหิาร
ราชการไทย 

๒๕๕๖ ผศ.ดร.ชัยยนต ์
ประดิษฐศิลป์ 

รศ.ดร. สมศักดิ์   
สามัคคีธรรม 

 

๒๐ มีนาคม 
๒๕๕๗ 

๐.๗๕ 

๔ นางนวรัตน์  นักเสียง สืบสารตํานาน
เพลงกล่อมลูก 
จังหวัดจันทบุร ี

๒๕๕๖ นายกามนิต   
ดิเรกศิลป์ 

ผศ.ศุภวัฒน์  เอมโอช ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 

๐.๗๕ 
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สรุปผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ   

รายการ ค่าน้ําหนัก ค่าน้ําหนัก ค่าน้ําหนัก 

บทความวิชาการท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ 0.25   
บทความวิชาการท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ 0.55   
ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 0.75 4 3.00 

ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

รวม 4 3.00 
 
การคาํนวณ 
   

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 
× 100 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 
 

ร้อยละของผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ = 
3.00 

× 100 63.5 
    

 = 4.72  % 
   

คิดเป็นคะแนน = 
4.72 

× 5 10 
    

 = 2.36    คะแนน 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3 % 4.72 % 2.36 บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
๔.๗ – ๑.๑ คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพและรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
๔.๗ – ๑.๒ ตํารา ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 ของ นายปฏิภาณ  กิตตินันทวัฒน์ 
๔.๗ – ๑.๓ ตํารา เรื่อง การจัดการความขัดแย้ง และการมีส่วนร่วมในระดับท้องถ่ิน ของ ดร.นักรบ  เถียรอํ่า 
๔.๗ – ๑.๔ ตํารา เรื่อง ระบบบริหารราชการไทย ของ น.ส.วงธรรม  สรณะ 
๔.๗ – ๑.๕ ตํารา เรื่อง สืบสานตํานานเพลงกล่อมลูกจังหวัดจันทบุรี ของ น.ส.นวรัตน์  นักเสียง 
๔.๗ – ๑.๖ แบบประเมินรับรองผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔.๗ – ๑.๗ จํานวนอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- สนับสนุนให้มีการขอตําแหน่งทางวิชาการให้สูงข้ึน 
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องค์ประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  (สกอ. 5.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :   อ.ชัชวาลย์  มากสนิธ ์ โทรศัพท์  :  081-5598626 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   ผศ.เกศินี   กูลพฤกษี โทรศัพท์  :  081-7822961 

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีระบบและกลไกการ

บริการทางวชิาการ               
แก่สังคม และดําเนนิการ
ตามระบบที่กําหนด 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กําหนดระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ 
(5.1-1.1) แก่สังคมอย่างชัดเจน เพื่อให้
บุคลากรรับทราบและสร้างความเข้าใจใน
แนวปฏิบัติร่วมกันดังนี้ 
     ระบบการให้บ ริการวิชาการ คณะ 
กรรมการการบริการวิชาการและชุมชน
สัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(5.1-1.2) กําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ 
แผนการดําเนินงาน หลักเกณฑ์การให้บริการ
วิชาการของคณาจารย์ จัดทําแผนเชื่อมโยง
การบูรณาการการบริการวิชาการ พิจารณา
กลั่นกรองโครงการบริการวิชาการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. และ สมศ. 
ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
คณะ และบุคลากรที่ เ ก่ียวข้อง สนับสนุน 
จั ดสรรงบประมาณสู่ ส าขาวิ ช า ในกา ร
ดํา เนินงานบริการวิชาการ ติดตามการ
ปฏิบัติงาน และประเมินผลตามแผนทุกไตร
มาสเพื่อรับทราบข้อมูล โดยประชุมพิจารณา
ทบทวนระบบและกลไกการบริการวิชาการที่
ผ่านมาในรอบปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (5.1-1.3) ซ่ึงได้สรุป
ปัญหาที่พบในการดําเนินงานของบุคลากร 
และแนวทางปรับปรุงแก้ไข 9 ประเด็นหลัก 

5.1-1.1  เอกสารแสดงระบบและ
กลไกการให้บริการทางวชิาการแก่
สังคม (ฉบบัปรับปรุง ปีการศึกษา 
2556) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณ ี
5.1-1.2  คําสั่งคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ที่ 194/2556 
แต่งตั้งคณะกรรมการการบริการ
วิชาการและชุมชนสัมพันธ ์
5.1-1.3  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการและ
ชุมชนสัมพันธ์ คร้ังที่ 1/2556 วันที่ 
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เร่ือง
การทบทวนและปรับปรุงระบบ
และกลไกการให้บริการวิชาการแก่
สังคม ปีการศึกษา 2556 คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
5.1-1.4 แผนพัฒนางานบริการ
วิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 
2556 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณ ี
5.1-1.5  ประกาศมหาวิทยาลัยราช
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
คือ (1) ความเข้าใจเ ก่ียวกับการบริการ
วิชาการของบุคลากรในคณะ (2) การกําหนด
ตัวชี้วัดในการประเมินผลโครงการ (3) การ
สํารวจความต้องการของชุมชน (4) ระบบ
ติดตามการดําเนินโครงการตามแผน (5) เล่ม
รายงานโครงการ (6) โครงการบริการวิชาการ
ตามเกณฑ์ สมศ.9 (7) การสร้างความร่วมมือ
ในการดําเนินโครงการกับหน่วยงานภายนอก 
(8) การบูรณาการกับการวิจัย/การเรียนการ
สอน และ (9) การเบิกจ่ายงบประมาณ 
นอกจากนี้ได้จัดหาแผนพัฒนางานบริการ
วิชาการของคณะ ปีการศึกษา 2556 (5.1-
1.4) 
     กลไกการให้บ ริการ วิชาการ  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณาจารย์ให้บริการวิชาการแก่
สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยสร้าง
แรงจูงใจ มุ่งเน้นศักยภาพการให้บริการ
วิชาการของคณาจารย์ในคณะตามสัดส่วน
ของการให้บริการที่กําหนด เป็นภาระงาน
ตามความถนัดของตน (5.1-1.5) ทั้งนี้แจ้ง
หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ (5.1-1.6) 
และแนวปฏิบัติในการดําเนินงานบริการ
วิชาการของสาขาวิชา (5.1-1.7) สาขาวิชา
ต่ า ง  ๆ   โดย มีประธานสาขาวิ ช าห รือ
ผู้ รับผิดชอบดําเนินงานโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานบริการ
วิชาการ ปีการศึกษา 2556 (5.1-1.9) ภายใต้
การกํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริการวิชาการของคณะ (5.1-
1.10) ซ่ึงเป็นผู้ รวบรวม และสรุปข้อมูล
ภาพรวมของทุกสาขาวิชา (5.1-1.11) และ
นํา เสนอผลการดํา เนินงานของคณะต่อ
ผู้บริหารคณะ รวมทั้งแจ้งบุคลากรในคณะ
รับทราบ และเผยแพร่สู่สาธารณะชน  

ภัฏรําไพพรรณี เร่ือง กําหนดเกณฑ์
ภาระงานของคณาจารย์ (หน้า 2 
ข้อ 3.3 และ หน้า 6 ข้อ 4.3) ด้าน
การบริการวิชาการ 
5.1-1.6  บันทึกข้อความที่ มส.
385/2556 เร่ืองหลักเกณฑ์การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
5.1-1.7  แนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงานด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมของสาขาวชิาใน
สังกัดคณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณ ี
5.1-1.8  แผนงบประมาณ และ
แผนปฏิบัติงาน โครงการบริการ
วิชาการ ปี 2556 และ ปี 2557 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณ ี
5.1-1.9 แผนปฏิบัติงานด้านการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปี
การศึกษา 2556  คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
5.1-1.10 แบบติดตามการ
ดําเนินงานการบริการวิชาการแก่
สังคม จําแนกตามปงีบประมาณ 
(รอบปีการศึกษา 2556 : 1 
มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 
2557) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณ ี
5.1-1.11 (1) แบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานตามแผน
ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ปีการศึกษา 2556 คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
5.1-1.11 (2) รายงานผลการ
ประเมินตามแผนกลยทุธ์ด้านการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปี
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
การศึกษา 2556 คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี

���� 2 มีการบูรณาการงาน
บริการทางวชิาการแก่
สังคมกับการเรียนการ
สอน 

     ใ น ร อ บ ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 6  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจํานวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 17 โครงการ 
(5.1-2.1) โดยมีโครงการที่มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนจํานวน 9 โครงการ จําแนก
ตามปีงบประมาณ 2556 เพียง 1 โครงการ 
และอีกจํานวน 8 โครงการดําเนินการตาม
งบประมาณ 2557 ดังนี้ 
ปีงบประมาณ 2556  
(1)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาระ
พื้นฐานด้านดนตรี (15-16 ส.ค. 2556) 
ปีงบประมาณ 2557  
(2) โครงการการเมืองภาคพลเมือง (4 ม.ค. 
2557) 
(3) โครงการศิลปะนิพนธ์กับการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยเชิงสร้างสรรค์ (30 พ.ค. 
2557) 
(4) โครงการสนองพระราชดําริ “เรียนรู้
ร่วมกัน สรรค์สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง” (7-10 ก.พ. 2557)     
(5 )  โครงการเส ริมส ร้า ง ศักยภาพภา คี
เครือข่ายประมงชายฝั่งตะวันออกสู่ประชาคม
อาเซียน (3 พ.ค. 2557) 
(6)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาระ
พื้นฐานด้านดนตรี (6-7 ก.ค. 57) 
(7) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
AEC 2015 (20 ธ.ค. 2556) 
(8) โครงการค่ายพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
เขมรสู่อาเซียน (20-22 พ.ค. 2557) 
(9) โครงการค่ายภาษาเตรียมความพร้อมสู่
อาเซียน (18-20 พ.ค. 2557) 
ทุกโครงการได้กําหนดรายละเอียดกิจกรรม
การบู รณาการ กับรายวิช าต่ า ง  ๆ  ตาม
แผนการเชื่อมโยงการบูรณาการ (5.1-2.2) 
และแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอนที่
ระบุ ใน มคอ.3 (5 .1-2.3)  ตามที่ ผู้ สอน
รับผิดชอบแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการ
ตามโครงการ และรายงานการดําเนินงาน

5.1-2.1  แผนปฏิบัติงานการด้าน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม    
ปีการศึกษา 2556 คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
5.1-2.2  แผนเชื่อมโยงการบูรณา
การการบริการทางวชิาการกับการ
เรียนการสอน และงานวจิัย ปี
การศึกษา 2556 
5.1-2.3  แผนการจัดการเรียนรู้/
แผนการสอนที่มีการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการ
สอน (ระบุใน มคอ.3) ของเล่ม
รายงานผลโครงการ 
5.1-2.4  รายงานผลการ
ดําเนินงานบูรณาการกับการเรียน
การสอน (ระบุใน มคอ.5) ของเล่ม
รายงานโครงการ 
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ตามแผนกิจกรรมใน มคอ.5 (5.1-2.4) 

���� 3 มีการบูรณาการงาน
บริการทางวชิาการ              
แก่สังคมกับการวิจัย 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดําเนินงานบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัยตามแผนปฏิบัติการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมในรอบปีการศึกษา 2556 
จํานวน 4 โครงการ (5.1-3.1) มีการกําหนด
งานตามแผนเชื่อมโยงการบูรณาการกับการ
วิจัย ทุกโครงการ (5.1-3.2) และให้เป็นไป
ตามแผนการจัด กิจกรรมบูรณาการกับ
ลักษณะงานวิจัยของแต่ละโครงการ โดยมี
การดําเนินงานด้วยงบประมาณปี 2556 
จํานวน 1 โครงการ คือ  
- โครงการส่งเสริมบทบาทชุมชนกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล (26 ส.ค. 
2556) เป็นการต่อเนื่องของโครงการบริการ
วิชาการงบประมาณ 2555 เพื่อต่อยอดการ
บริการวิชาการที่นักวิชาการส่งเสริมบทบาท
ชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการอนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่สอดคล้องกับบริบท
ชุมชนในภาคตะวันออกบางส่วนที่ดํารงชีพ
การประมงชายฝั่ง และต่อยอดงานบริการ
วิชาการสู่งานวิจัยเร่ืองแนวทางในการส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับ
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
โครงการที่ดําเนินงานด้วยงบประมาณ 
2557 อีกจํานวน 3 โครงการ ได้แก่  
- โครงการสนองพระราชดําริ “เรียนรู้ร่วมกัน 
สรรค์สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” 
(7-10 ก.พ. 2557) ซ่ึง มุ่งเน้นสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน และเป็นโครงการที่พัฒนา
ต่อยอดการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 
2556 เร่ือง การจัดการตนเองของชุมชนด้วย
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประเด็นเรียนรู้ที่
ชุมชนต้องการให้จัดข้ึน และในปีงบประมาณ 
2557 มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติให้ชุมชน จึงมีการศึกษาวิจัย
บูรณาการไปกับการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการพัฒนาชนบท (2034608) เพื่อนํา
ผลประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และสรุปองค์ความรู้จาก

5.1-3.1  แผนปฏิบัติงานด้านการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปีการ 
ศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณ ี
5.1-3.2  แผนเชื่อมโยงการบูรณา
การบริการวิชาการกับงานวิจัย    
ปีการศึกษา 2556 คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
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งานวิจัย เร่ืองแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน กรณี ศึกษา
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านคลอง
มะลิประเวศน์วิทยา อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการ
เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายประมง
ชายฝั่งตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน (3 ก.พ. 
2557) เป็นโครงการต่อยอดจากงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
รากฐาน กรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการสร้างเครือข่าย
กลุ่มประมงชายฝั่งทะเลจันท์ ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ปี พ.ศ.2555) ทําให้ทราบ
ว่าภาคีเครือข่ายประมงชายฝั่งภาคตะวันออก 
จังหวัดจันทบุรี ขาดแกนนําในการขับเคลื่อน
ภาคีเครือข่ายประมงชายฝั่งตะวันออกอย่าง
เป็นรูปธรรม และได้รับผลกระทบจากการเข้า
ร่วมเป็นประชาคมอาเซียน โครงการนี้จึงเป็น
โครงการเส ริมส ร้างความเ ข้มแข็งและ
ศักยภาพให้ชาวประมงได้มีความรู้ และความ
เข้าใจพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันเป็น
ผลกระทบต่อการดํารงชีวิต และการประกอบ
อาชีพ โดยจะนําผลที่ ได้จากการบริการ
วิชาการนี้ไปพัฒนาการเรียนการสอน และ
การวิจัยต่อไป 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสาระพื้นฐาน
ด้านดนตรี คร้ังที่  3 (6-7 ก.ค. 57) เป็น
โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการ
วิจัย เร่ือง “พัฒนาการอ่านโน้ตเพลงไทยด้วย
การใช้ขลุ่ยไทยประกอบแบบฝึก : กรณีศึกษา
ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสาระพื้นฐาน
ดนตรีไทย” ด้วยการนําแบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้าง
ข้ึนไปใช้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของแบบฝึกจากผลสัมฤทธิ์ของ
การทดสอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซ่ึง
พบว่าเทคนิคดังกล่าวช่วยทําให้ผู้เข้าอบรม
เรียนรู้รวดเร็ว สนุกสนานเหมือนการเล่น
เคร่ืองดนตรี เพื่อนําองค์ความรู้ไปพัฒนา
นัก ศึกษาสาขาวิ ช าดนต รี ในรายวิ ช าที่
เก่ียวข้อง คือ การอ่านและเขียนโน้ตไทย 
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และการอ่านและเขียนโน้ตสากล 

���� 4 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของ                
การบูรณาการงานบริการ
ทางวชิาการแก่สังคม 
กับการเรียนการสอน             
และการวิจัย 

     คณะมีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน และการวิจัย ทุกกิจกรรม/
โครงการ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน (5.1-4.1)  นอกจากนี้ มีการ
ประเมินผลภาพรวมของการดําเนินงานการ
บริการวิชาการในรอบปีการศึกษา 2556 
(5 .1 -4 .2 )   เพื่ อรวบรวมข้อ มูลทั้ ง ด้ าน
ประโยชน์ หรือผลกระทบ จากการให้บริการ
วิชาการ ปัญหาหรืออุปสรรค และนําไป
ประกอบการพิจารณาในการวางกรอบ
แนวคิดและแนวปฏิบัติสําหรับการดําเนินงาน
ในคร้ังต่อไปอย่างสัมพันธ์กัน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลของงานบริการทางวิชาการ 

5.1-4.1  แบบสรุปการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนด้านการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปี
การศึกษา 2556 คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
5.1-4.2  รายงานการประเมิน ผล
ตามแผนกลยุทธ์ดา้นการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 
2556 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณ ี

���� 5 มีการนําผลการประเมิน 
ไปปรับปรุงการบูรณา
การงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย 

     คณะนําผลการประเมินกิจกรรม หรือ
โครงการบริการทางวิชาการที่มีการบูรณาการ
กับการเ รียนการสอน  และการวิ จั ย ไป
พิจารณา กําหนดแนวทางการพัฒนางาน
บริการวิชาการ (5.1-5.1)  คํานึงถึงลักษณะ
ของกิจกรรม/โครงการนั้น ๆ โดยจัดทํา
แ ผ น พั ฒ น า ง า น  กํ า ห น ด ห ลั ก ก า ร 
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนางาน
บริการวิชาการ เป้าหมาย ระยะเวลาของการ
ดําเนินงาน การวิเคราะห์ SWOT ให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของการให้บริการ
ทางวิชาการ ซ่ึงประกอบด้วยกลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ความสํ า เ ร็จ  เป้ าหมาย กิจกรรม และ
ระยะเวลาการดําเนินงาน รวมถึงกําหนด
แผนงานบูรณาการการบริการทางวิชาการกับ
การเรียนการสอน และแผนงานการบูรณา
การการบริการวิชาการกับงานวิจัย หลังจาก
คณะกรรมการบริการวิชาการและชุมชน
สัมพันธ์ได้มีการทบทวนและปรับปรุงระบบ
และกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม     
ปีการศึกษา 2556 (5.1-5.2) โดยสรุปเป็น
หัวข้อหลัก ๆ ปัญหาที่พบ/ข้อเสนอแนะ 
รวม ถึ ง แนวท า งก า รพัฒ น า /ป รับ ป รุ ง 
ครอบคลุมทุกประเด็นที่ เ ก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานการให้บริการทางวิชาการอย่าง
ครบถ้วน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

5.1-5.1  แผนพัฒนางานบริการ
ทางวชิาการแก่สังคม ประจําปี
การศึกษา 2556 คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
5.1-5.2  (1) รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริการวิชาการและ
ชุมชนสัมพันธ์ คร้ังที่ 1/2556 
เร่ืองทบทวนระบบและกลไกการ
บริการทางวชิาการแก่สังคม และ
การทําแผนพัฒนางานบริการ
วิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 
2556 
5.1-5.2  (2) เอกสารแสดงการ
ทบทวนระบบและกลไกการบริการ
ทางวชิาการแก่สังคม ปีการศึกษา 
2556 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัย 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีการดําเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคมครอบคลุมทุกประเด็นได้แก่ การบริการวิชาการเชิง

บูรณาการกับการเรียนการสอน บูรณาการกับงานวิจัยสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน และดําเนินงาน
โครงการสนองพระราชดําริ ให้บริการตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถ่ินอย่างชัดเจน โดยบุคลากรจาก
สาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีศักยภาพสูงเป็นที่ยอมรับในคุณภาพของการให้บริการ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วยดี ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการบริการวิชาการและบางโครงการได้จัดโครงการ
ต่อเนื่อง 

- นักศึกษาได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงจากการมีส่วนร่วมดําเนินโครงการและสอดคล้องกับรายวิชาที่เรียน ทํา
ให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เป็นวิธีการที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอน
ของแต่ละสาขาวิชา 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรดําเนินงานบริการวิชาการเชิงบูรณาการกับงานวิจัยเพิ่มข้ึน เพื่อนําองค์ความรู้มาเผยแพร่อย่าง

กว้างขวาง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  (สกอ. 5.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :   อ.ชัชวาลย์  มากสนิธ ์ โทรศัพท์  :  081-5598626 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   อ.ปิยะพรรณ  มีสุข โทรศัพท์  :  086-6042925 
 

ผลการดําเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการสํารวจความต้องการ

ของชุมชน หรือภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ                 
เพื่อประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทาํ
แผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเนน้ของ
สถาบนั 

     การดําเนินงานบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปีการศึกษา 
2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 
2557) ได้มีการสํารวจความต้องการของ
ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วยการ
สํ า ร ว จ ด้ ว ย แ บ บ ส อ บ ถ า ม โ ด ย ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดทําตัวอย่างแบบสํารวจ
ความต้องการของชุมชนเพื่อให้สาขาวิชา
ต่างๆ ได้นําไปเป็นแนวทางการดําเนินงาน 
(5.2-1.1)  นอกจากนี้ยังมีการร้องขอจาก
หน่วยงานภายนอก  โดยหนังสือร้องขอจาก
หน่วยงานให้จัดบริการวิชาการ หรือเชิญ
คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ไปร่วม
เป็นวิทยากร อาทิ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
เชิญอาจารย์สาขาวิชาพัฒนาชุมชนของคณะ
มนุษยศาสตร์ฯไปเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้เร่ือง “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน” (5.2-1.2) 
ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2557  และทางคณะ
ได้ตอบรับให้ อ.ชัชวาลย์  มากสินธ์ เป็น
วิทยากร (5.2-1.3) 
     การสํารวจความต้องการของชุมชนอีก
รูปแบบหนึ่งคือ การใช้แบบสอบถามประเมิน
โครงการที่ดําเนินการอยู่ว่าต้องการให้มีการ
จัดโครงการนี้อีกหรือไม่  หรือสอบถามว่ามี
ประเด็นที่สนใจให้จัดในคร้ังต่อไปอย่างไรบ้าง  
โดยเป็นลักษณะคําถามปลายเปิด (5.2-1.4) 
อย่างไรก็ตามจากการสํารวจในวิธีดังกล่าว  
ได้ผลว่าผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้มีการจัด

5.2-1.1 ตัวอย่างแบบสาํรวจ
ความต้องการของชุมชน 
5.2-1.2 หนังสือขอเชิญเป็น
วิทยากร ที่ จบ 0019/003092 
ศาลากลางจังหวัดจนัทบุรี 
5.2-1.3 หนังสือตอบรับเปน็ 
วิทยากร ที่ ศธ 0552.05/108  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
5.2-1.4 ตัวอย่างแบบ
ประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการ เสริมสร้างศักยภาพ
นักพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน 
จันทบุรี เพื่อสอบถามวา่ต้อง 
การให้ดําเนินโครงการต่อเนื่อง
หรือไม่ 
5.2-1.5 รายงานผลการสาํรวจ
ความต้องการของชุมชน 
โครงการบริการวิชาการ 
สาขาวชิาการพฒันาชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2556 
5.2-1.6 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพนักพัฒนาชุมชน 
ท้องถ่ิน จันทบุรี ประจาํปี
งบประมาณ 2556 
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนาชุมชน 
ท้องถ่ิน จันทบุรี อย่างต่อเนื่องอีก (5.2-1.5) 
ทางคณะมนุษยศาสตร์ฯ จึง ได้ มีการจัด
โครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นคร้ังที่ 2 ใน
ปีงบประมาณ 2556 ทั้งนี้เป็นผลจากการ 
สํารวจความต้องการเช่นกัน (5.2-1.6) 

���� 2 มีความร่วมมือด้านบริการ
ทางวชิาการเพื่อการเรียนรู้
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

     การดําเนินโครงการบริการวิชาการของ  
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ขอความร่วมมือไปยัง
หน่วยงานราชการ  สถานศึกษา  และชุมชน  
เพื่อเข้ามาร่วมจัดโครงการบริการวิชาการ  
อาทิ ขอความร่วมมือจากโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์
วิทยา อ.มะขาม  จ.จันทบุรี เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท (5.2-2.1) 
หนังสือเชิญ นายอธิวัฒน์ เลิศพงษ์ธนากุล    
ผู้มีความรู้ด้านกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้
และการร่วมคิดร่วมพัฒนา ร่วมเป็นวิทยากร
ให้ความ รู้  (5.2-2.2) การทําหนั งสือเชิญ
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ (5.2-2.3) 

5.2-2.1 หนังสือขออนุญาต
ดําเนินโครงการค่ายอาสา
พัฒนาชนบท ที ่ 
ศธ 0552.05/015  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
5.2-2.2 หนังสือขอเชิญเป็น
วิทยากร ที่ ศธ 0552.05/050  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
5.2-2.3 หนังสือเชิญ 
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ ประจาํปี
งบประมาณ 2556 ที่          
ศธ 0552.052/325 

���� 3 มีการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของ               
การให้บริการทางวิชาการ
ต่อสังคม 

     การประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ข อ ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ข อ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์ฯ มี 2 ลักษณะคือ 
     1. การประเมินด้วยแบบสอบถาม เพื่อวัด
ความพึงพอใจ  ความรู้ความเข้าใจ และการ
นําความรู้ไปใช้ประโยชน์  โดยมีการสรุปเป็น
เล่มรายงานแสดงในส่วนของการประเมินผล 
ไว้อย่างชัดเจน  อาทิ แบบรายงานผลและ
ประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ   
เร่ือง“ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร คร้ังที่ 2” 
(5.2-3.1)  แบบรายงานผลและประเมิน
โครงการภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (5.2-
3.2) แบบรายงานผลและประเมินโครงการ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (5.2-3.3)  
     2. การประเมินด้วยการลงพื้นที่ติดตาม
ผลกระทบหรือคุณประโยชน์ที่เกิดข้ึนในเชิง
คุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์พูดคุยและศึกษา
การนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริง  อาทิ การลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้

5.2-3.1 แบบรายงานผลและ
ประเมินโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง“ภาษาเขมร
เพื่อการสื่อสาร คร้ังที่ 2” 
5.2-3.2 แบบรายงานผลและ
ประเมินโครงการภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวนั 
5.2-3.3 แบบรายงานผลและ
ประเมินโครงการภาษาจนีเพื่อ
การสื่อสาร 
5.2-3.4 แบบรายงานผล
โครงการเร่ือง คืนความรู้การ
บริหารจัดการภัยพิบัติสูท่้องถ่ิน 
5.2-3.5 สรุปผลโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพนักพฒันา
ชุมชน ท้องถ่ิน จันทบุรี 
ประจําปีงบประมาณ 2556 
5.2-3.6 สรุปผลโครงการสนอง
พระราชดาํริเรียนรู้ร่วมกัน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
เก่ียวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติสู่ท้องถ่ิน 
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 
2556 (5.2-3.4) การลงพื้นที่เพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชนและสร้าง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้นําชุมชนใน
พื้นที่จังหวัดจันทบุ รี โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพนักพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน จันทบุรี 
ประจําปีงบประมาณ 2556 เม่ือวันที่  29 
สิงหาคม 2556 (5.2-3.5) 
     อีกทั้งยังมีการลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน จังหวัดจันทบุรี เป็น
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติ จากโครงการสนองพระราชดําริ 
เ รียน รู้ ร่วม กัน  สรร ค์ส ร้างแหล่ ง เ รียน รู้
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีงบประมาณ 
2557 (5.2-3.6) โดยมีการรายงานผลสรุป
เป็นเล่มอย่างชัดเจน 

สรรค์สร้างแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี
งบประมาณ 2557 
 

���� 4 มีการนําผลการประเมิน   
ในข้อ 3 ไปพฒันาระบบ
และกลไก หรือกิจกรรม
การให้บริการทางวิชาการ 

     ในการนําผลประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการวิชาการไป
พัฒนาปรับปรุงนั้น  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
ดําเนินการใน 2 ลักษณะคือ 
   1. สรุปผลภาพรวมการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการในปี 2555 และนํามาปรับปรุง
ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการในปี 
2556 (5.2-4.1)  
   2. การนําผลการประเมินโครงการใน      
แต่ละโครงการที่มีการดําเนินการต่อเนื่องทุก
ปีไปปรับปรุง  และพัฒนาสําหรับการดําเนิน
โครงการในปีต่อไป อาทิ โครงการสนอง
พระราชดําริ ซ่ึงดําเนินการมาแล้ว 2 ปี 
ต่อเนื่องกัน  ซ่ึงจากการประเมินผลปีที่ผ่าน
มา  ให้มีการลงพื้นที่ที่โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา      
อ.มะขาม จ.จันทบุ รี  ดังนั้นการดํา เนิน
โครงการในปีที่ 3 จึงมีการปรับปรุงรูปแบบ
กิจกรรมให้มีการลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 
(5.2-4.2) 

5.2-4.1 รายงานสรุปการ
ทบทวนระบบและกลไกการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม   
ปีการศึกษา 2556  
5.2-4.2 สรุปเล่มโครงการ 
สนองพระราชดําริ เรียนรู้
ร่วมกัน สรรค์สร้างแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี
งบประมาณ 2557 

���� 5 มีการพัฒนาความรู้ทีไ่ด้
จากการให้บริการทาง
วิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากร      

     ในการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ มีการพัฒนา
ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ  ดังนี้ 
     1. สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านแนวปฏิบัติ

5.2-5.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ
และชุมชนสัมพันธ์ คร้ังที่ 
1/2556 วันที่ 28 พฤศจิกายน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ภายในสถาบันและเผยแพร่
สู่สาธารณชน 
 

หรือประสบการณ์ในการจัดบริการวิชาการ
แต่ละโครงการของคณะในปี 2556 และ
นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (5.2-5.1)  
     2. การเผยแพร่ความรู้จากการให้บริการ
วิชาการ อาทิ โครงการสนองพระราชดําริ 
“เรียนรู้ ร่วมกัน สรรค์สร้างแหล่งเ รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยนักศึกษาจะมีการลง
พื้นที่ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และพูดคุยกับ
ชาวบ้านในชุมชนของพื้นที่โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์
วิทยา อ.มะขาม จ.จันทบุรี  เพื่อพัฒนาเป็น
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและนําไปสู่
การประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน(5.2-
5.2) นอกจากนี้ ยั ง มีการนํ าความ รู้ เ ร่ือง
โครงการสนองพระราชดําริ เรียนรู้ร่วมกัน 
สรรค์สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะอีกด้วย (5.2-
5.3) 

2556 
5.2-5.2 ภาพกิจกรรมโครงการ
สนองพระราชดําริ “เรียนรู้
ร่วมกัน สรรค์สร้างแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง” 
5.2-5.3 Print out โครงการ
สนองพระราชดําริ เรียนรู้
ร่วมกัน สรรค์สร้างแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีสาขาวชิาที่หลากหลาย  ทําให้มีประเด็นบริการวชิาการที่หลายประเด็นนา่สนใจ 
- มีความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถ่ิน  อันจะนาํไปสู่การสร้างความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกันได้ 
- อาจารย์ในคณะเปน็ผู้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดและสร้างการเรียนรู้กับชุมชนได้ด ี

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ทําความเข้าใจการดาํเนินงานบริการวิชาการตามระบบประกันคุณภาพให้ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๘ : ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้               
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  (สมศ. ๘) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  ผลผลิต 
วิธีการคํานวณ  
 

 

 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ทีน่ํามาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย 
× 100 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนทีส่ภาสถาบนัอนุมัติ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

 

 

ผลการดําเนินการ 
จากแผนปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (๕.๓ - ๑.๑) มีโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติทั้งหมด จํานวน ๑๗ โครงการ โดยแยกเป็นงบประมาณปี 
๒๕๕๖ จํานวน ๘ โครงการ และงบประมาณปี ๒๕๕๗ จํานวน ๙ โครงการ ซ่ึงเป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาหรือบูรณาการเฉพาะ
กับการเรียนการสอน จํานวน ๖ โครงการ  โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาหรือบูรณาการ
เฉพาะกับการวิจัย จํานวน ๑ โครงการ และมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาหรือบูรณาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัย จํานวน ๓ โครงการ  ซ่ึงทุกโครงการ/กิจกรรมมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ (๕.๓ – ๑.๒)  
 

ข้อมูลการดําเนินการ 
 

รายการ จํานวน 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 17 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ทีบู่รณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 6 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ  ทีบู่รณาการเฉพากับการวิจัย 1 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ  ทีบู่รณาการกับทัง้การเรียนการสอนและการวิจัย 3 

 
การคํานวณ 
 

 

 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ทีน่ํามาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย 
× 100 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนทีส่ภาสถาบนัอนุมัติ 

 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี  :   อ.ชัชวาลย์  มากสนิธ ์ โทรศัพท์  :  081-5598626 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี  :   อ.วกุล  จุลจาจันทร์ โทรศัพท์  :  083-6950023 
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ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ทีน่ํามาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนและการวิจัย 

= 
10 

× 100 17 
    

 = 58.82  % 
   

คิดเป็นคะแนน = 
58.82 

× 5 30 
    

 = 9.80    คะแนน 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 58.82 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
๕.๘ – ๑.๑ แผนปฏิบัติงานดา้นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

– ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ       
รําไพพรรณ ี

๕.๘ – ๑.๒ แผนเชื่อมโยงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ เพิ่มมากข้ึน เม่ือเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 การส่งเสริมและสนับสนนุให้เกิดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัย
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ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๙ :   ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
     (สมศ. ๙) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  ผลผลิต 
 

 เกณฑ์การประเมิน     
 

 
 

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการดําเนินงานตาม             

วงจรคุณภาพ (PDCA)  
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนหรือองค์กร 

คณ ะม นุ ษ ยศ า ส ต ร์ แล ะสั ง ค มศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้มีการ
จัดบริการวิชาการ เพื่อสร้างการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อย่าง
ต่อเนื่อง ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ได้
ดําเนินโครงการบริการวิชาการ เสริมสร้าง
ศักยภาพนักพัฒนาชุมชมชนท้องถ่ินจันทบุรี : 
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างศูนย์
เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ข อ ง ชุ ม ช น 
ดําเนินการเม่ือวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.
๒ ๕ ๕ ๖ แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ต่ อ เ นื่ อ ง ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในโครงการสนอง
พระราชดําริ “เรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง”ดําเนินการเม่ือวันที่ ๗-
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ในพื้นที่โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ
ประเวศน์วิทยา ต.อ่างคี รี อ.มะขาม จ.
จั นทบุ รี  ทั้ งนี้ ก า รดํ า เนิ น โคร งกา ร  ใ ห้
ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA กล่าวคือ  
         การวางแผน (P)  
         การมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ 
         การจัดทําแผนงานบริการวิชาการ
ประจําปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้ ใ ห้บุคลากรในนามตัวแทนของแต่ละ
สาขาวิชาเข้าร่วมประชุมวางแผน กําหนด

๕.๙-๑.๑ สรุปการประชุม
โครงการบริการวิชาการ 
ประจําปี ๒๕๕๗ เพื่อจัดสรร
งบประมาณและจําแนก
ประเภทโครงการ 
๕.๙-๑.๒ คําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการบริการวิชาการ
ระดับคณะฯ 
๕.๙-๑.๓ สรุปประเด็นการลง
พื้นที่สาํรวจชุมชน+ภาพถ่าย 
๕.๙-๑.๔ สรุปเล่มโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพนักพฒันา
ชุมชนท้องถ่ินจันทบุรี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๕.๙-๑.๕ ภาพกิจกรรม
นักศึกษาชัน้ปีที่ ๔ ลงพื้นที่ทํา
กิจกรรมสาธิตการทําน้าํหมัก
ชีวภาพเพื่อการเกษตร 
๕.๙-๑.๖ สรุปเล่มโครงการ
สนองพระราชดําริ “เรียนรู้
ร่วมกันสรรค์สร้างแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง” 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๕.๙-๑.๗ สรุปเล่มโครงการจาก
แบบสอบถาม 
๕.๙-๑.๘ เล่มรายงานผลการ
ติดตามประเมินผลการ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี  :   อ.ชัชวาลย์  มากสนิธ ์ โทรศัพท์  :  081-5598626 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี  :   อ.ชัชวาลย์  มากสนิธ ์ โทรศัพท์  :  081-5598626 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ประเด็นโครงการบริการวิชาการ และจัดสรร
ประมาณ ทรัพยากรสําหรับการดํา เนิน
โครงการ ร่วมกัน (๙-๑.๑)  โดยยึดแนว
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของ 
ส ก อ .  แ ล ะ  ส ม ศ .  แ ล ะ มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริการวิชาการระดับคณะ ฯ 
ข้ึนมาทําหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง (๙-๑.๒)  
   การมีส่วนร่วมของชุมชน 
   ทั้งนี้ในส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ได้
ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดย ลง
พื้นที่สํารวจความต้องการในพื้นที่ชุมชน ซ่ึง
ในการดําเนินโครงการคร้ังนี้ คือ โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ
ประเวศน์วิทยา ต.อ่าง คี รี อ.มะขาม จ.
จันทบุรี โดยให้นักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการกับ
ครูใหญ่ คณะครู ผู้นําชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน 
และนั ก เ รียน ตชด .  จากนั้ นนํ ามาการ
สัมภาษณ์พูดคุยมาวิ เคราะห์ปัญหา และ
เรียงลําดับความสําคัญของปัญหา ก่อนที่จะ
ร่วมกันสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็น
กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน (๙-๑.๓) ซ่ึงจากการ
วิ เคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนา 
พบว่า โรงเรียนและชุมชนต้องการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับนักเรียน ตชด.ด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง และต้องการให้โรงเรียน
เป็นฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ชาวบ้ าน  และ ได้ กํ าหนดแนวทางกา ร
ดําเนินงานคือ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จัด
กิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน และตัวแทน
ชาวบ้านได้มีความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจ
พอเพียงงาน และศึกษาดู งานกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ชาวบ้านที่เข้าร่วม
โครงการได้นํ าความ รู้มาประยุกต์ ใช้ ใน
ครอบครัว และให้ทางโรงเรียนนําความรู้มา
พัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
เบื้องต้นก่อน ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ดํา เนินการพัฒนาศูนย์ เ รียน รู้เศรษฐกิจ
พอเพียงภายในโรงเรียน ตชด. 

ให้บริการวิชาการ “เรียนรู้และ
เสริมความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก (ในส่วน
ของการติดตามผลในครัวเรือน
ของชุมชน) 
๕.๙-๑.๙ เล่มรายงานผลการ
ติดตามประเมินผลการ
ให้บริการวิชาการ “เรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก (ใน
ส่วนของการติดตามผลใน
โรงเรียน ตชด.) 
๕.๙-๑.๑๐ สรุปผลการประเมิน
ในส่วนข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง
จากชาวบ้าน 
๕.๙-๑.๑๑ โครงการสนอง
พระราชดาํริ “เรียนรู้ร่วมกัน
สรรค์สร้างเศรษฐกิจพอเพียง” 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ใน
ส่วนของการเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย) 
๕.๙-๑.๑๒ โครงการสนอง
พระราชดาํริ “เรียนรู้ร่วมกัน
สรรค์สร้างเศรษฐกิจพอเพียง” 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ใน
ส่วนของวิธีการดําเนินงาน) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
         กระบวนการดําเนินโครงการ (D) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .๒ ๕ ๕๖ ไ ด้ ดํ า เ นิ น   
โครงการบริการวิชาการ เสริมสร้างศักยภาพ
นักพัฒนาชุมชมชนท้องถ่ินจันทบุรี : เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างศูนย์ เ รียน รู้
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ดําเนินการเม่ือ
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ซ่ึงมี
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ครู และตัวแทน
ชาวบ้ าน  ของโ รง เ รียนตํ ารวจตระ เวน
ชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา 
จํานวน ๒๐ คน และมีกิจกรรมบรรยายให้
ความรู้เร่ืองบทบาทชุมชนกับงานพัฒนา และ
ศึกษาดูงานที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง 
อ.แกลง  จ .ระยอง  (๙-๑ .๔)  และได้ ใ ห้
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ไปให้ความรู้กับ
นักเรียน ตชด. เร่ืองการทําน้ําหมักชีวภาพ 
เพื่อการเกษตร โดยสาธิต และให้โรงเรียนได้
นําไปปฏิบัติจริง (๙-๑.๕) 
       และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
โครงการสนองพระราชดําริ “เรียนรู้ร่วมกัน 
สรรค์สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”
ดําเนินการเม่ือวันที่ ๗-๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๗ ในพื้นที่โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา      
ต . อ่ า ง คี รี  อ .มะขาม  จ .จันทบุ รี  มี กลุ่ ม 
เป้าหมาย เป็นชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน ๕๐ 
คนเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับนักศึกษาของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อ
ดําเนินกิจกรรมเร่ืองศักยภาพชุมชนกับการ
ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ
กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน ตชด.สู่แหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (๙-๑.๖) 
        การติดตามประเมินผล (C)  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ มีการ
ดําเนินงานในสองลักษณะ คือ การติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จของโครงการ ตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ในโครงการ โดยจัดทํา
เป็นแบบสอบถาม และสรุปผลการประเมิน
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โ ค ร ง ก า ร  ( ๙ -๑ . ๗ )  ส่ ว น ก า รติ ด ต า ม
ประเมินผลอีกลักษณะหนึ่ง คือ การลงพื้นที่
ไปยั งชุมชน เพื่ อ เยี่ ยม เยี ยน  พูด คุย กับ
ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการว่า
ได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างไร ซ่ึงที่ผ่านมาคณะ ได้ลงพื้นที่ในชุมชน 
และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้าน
คลองมะลิ ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ซ่ึง
พบว่า มีชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพนักพัฒนาชุมชมชนท้องถ่ินจันทบุรี :
เ รียน รู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้นําความรู้และ
ประสบการณ์ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง         
มาประยุกต์ใช้ในระดับครอบครัว คือ การ
จัดทําแปลงเกษตรอินทรีย์ การนําเศษไม้ใน
สวนผลไม้  มาเผา ถ่าน (๙-๑.๘)  ขณะที่
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ได้มีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดย
พัฒนาเป็นฐานเรียนรู้ (๙-๑.๙) 
         การแก้ไขปรับปรุง (A) คณะฯ ได้ให้
ความสํ า คัญ กับ ข้อเสนอแนะ และการ
ปรับปรุงที่ชาวบ้านได้ เสนอไว้  มาแก้ไข
สําหรับการดําเนินโครงการในคร้ังต่อมา โดย
จากการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
เส ริมสร้าง ศักยภาพนักพัฒนาชุมชมชน
ท้องถ่ินจันทบุรี : เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชน ในปี งบประมาณ ๒๕๕๖ ได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะว่า ควรให้ชาวบ้านและผู้นํา
ชาวบ้านเข้ามาร่วมกิจกรรมให้มากข้ึน และ
ควรมีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมให้กับ
ชาวบ้ าน ได้ รับ รู้อย่ า งทั่ ว ถึ ง  (๙-๑ .๑๐)  
จ า กนั้ น ใ นก า รดํ า เนิ น โ คร งก า รสน อง
พระราชดําริ “เรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง”ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
คณะฯจึงได้มีการปรับปรุง โดยมีการเพิ่ม
กลุ่มเป้าหมายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
การดําเนินโครงการมากข้ึน (๙-๑.๑๑) และ
ก่อนดํ า เนิน โครงการได้ จั ด กิจกรรมใ ห้
นักศึกษาลงพื้นที่ทําความรู้จักและพูดคุยกับ
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ชาวบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขอ
ความร่วมมือกับชาวบ้าน โดยเป็นการปรับ
วิธีการทํางานของโครงการให้มีกระบวนการ
สร้างความพร้อมในพื้นที่ก่อน (๙-๑.๑๒) ซ่ึง
ส่งผลดีกับการดําเนินโครงการเป็นอย่างมาก 
กล่าวคือ ชุมชนเข้ามาให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนปัจจัย อาหาร และช่วยอํานวย
ความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมเป็นอย่าง
มาก  
     จะเห็นได้ว่ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ได้มีการดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการที่ มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมี
แผนการดําเนินงาน และกระบวนการทํางาน
ที่เน้นการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งติดตามการ
ดําเนินโครงการ เพื่อวัดผลความสําเร็จเชิง
คุณภาพอย่างแท้จริง 

���� 2 บรรลุเป้าหมายตามแผน
ประจําปี ไม่ต่าํกว่าร้อยละ 
80 

     จากการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
“เสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
จังหวัดจันทบุ รี”ของปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ ซ่ึงตามแผนโครงการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการไว้ทั้งสิ้น ๔ ด้านคือ     
     จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ 
ของเป้าหมายที่กําหนดไว้ (๒๐ คน) ปรากฏ
ว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๓๐ คน  
     ความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๕  ผลการ
ประเมินคือ มีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐.๕๐  
     ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๗๕  ผลการ
ประเมินคือ ร้อยละ ๘๕.๐  และการนําไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ ๖๕ ผลการประเมินคือ 
ร้อยละ ๗๐.๐ 
     สรุปว่าเป้าหมายตัวชี้วัดทั้ง ๔ ด้าน บรรลุ
เป้าหมายทั้งหมดตามที่กําหนดไว้ในแผน จึง
ถือได้ว่าการดําเนินโครงการบรรลุตามแผน
ร้อยละ ๑๐๐ (๙-๒.๑) 
     ส่วนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
สนองพระราชดําริ “เรียนรู้ร่วมกัน สรรค์
ส ร้ า งแหล่ ง เ รียน รู้ เศรษฐ กิจพอเพี ย ง”
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ซ่ึงตามแผน
โครงการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ

๕.๙-๒.๑ ผลการปฏิบัติราชการ 
Action Conclusion รอบ ๑๒ 
เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
เฉพาะในส่วนยุทธศาสตร์ด้าน
บริการวิชาการและผลการ
ดําเนินงานของโครงการฯ 
๕.๙-๒.๒ ผลการปฏิบัติราชการ 
Action Conclusion รอบ ๖ 
เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
เฉพาะในส่วนยุทธศาสตร์ด้าน
บริการวิชาการและผลการ
ดําเนินงานของโครงการฯ 
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โครงการไว้ทั้งสิ้น ๓ ด้านคือ  
     จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ 
ของเป้าหมายที่กําหนดไว้ (๕๐ คน) ปรากฏ
ว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๕๐ คน  
     ความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๐  ผลการ
ประเมินคือ มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๕.๐  
     ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๗๐  ผลการ
ประเมินคือ ร้อยละ ๗๕.๐  
     สรุปว่าเป้าหมายตัวชี้วัดทั้ง ๓ ด้าน บรรลุ
เป้าหมายทั้งหมดตามที่กําหนดไว้ในแผน จึง
ถือได้ว่าการดําเนินโครงการบรรลุตามแผน
ร้อยละ ๑๐๐ เช่นกัน (๙-๒.๒) 

���� 3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นํา
หรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้
และดําเนนิกิจกรรม          
อย่างต่อเนื่อง 

     ต า ม ที่ ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ได้ดํา เนินการจัดโครงการ
บริการวิชาการ เร่ืองเสริมสร้างศักยภาพ
นักพัฒนาชุมชนท้อง ถ่ิน จังหวัดจันทบุ รี 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๒๙ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงได้นําชาวบ้านลงไป
สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเร่ือง
การทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และ
เศรษฐกิจพอเพียง กับผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือ
วัลย์ ที่ อ.แกลง จ.ระยอง  ดังที่ได้สรุปผลการ
ดําเนินงานแล้วนั้น (๙-๓.๑) ผลปรากฏว่า
ชาวบ้าน คือ นายธนบูรณ์ เพ็ชรรัตน์ อยู่
บ้านเลขที่ ๔๔/๑ หมู่ ๘ ต.อ่างคีรี  อ.มะขาม 
จ.จันทบุ รีได้นําความรู้และประสบการณ์
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในระดับครอบครัว คือ การจัดทําแปลง
เกษตรอินทรีย์  โดยปลูกพืชสวนครัวไว้
รับประทานเอง และแบ่งปัน เพื่ อนบ้าน 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยนํา เศษก่ิงไม้ในสวนผลไม้ มา
เผาถ่าน ซ่ึงสร้างเตาเผาอย่างเ รียบง่าย 
ประหยัด ตามแบบภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซ่ึง
นอกจากจะช่วยในการกําจัดเศษก่ิงไม้ในสวน
ผลไม้แล้ว ยังก่อให้เกิดรายได้จากการเผาถ่าน
อีกด้วย (๙-๓.๒) ขณะที่ โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์
วิทยา ได้มีนําความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาเป็นฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ในเบื้องต้น ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้เร่ิมมี

๕.๙-๓.๑ สรุปเล่มโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพ นักพฒันา
ชุมชนท้องถ่ินจันทบุรี 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๕.๙-๓.๒ เล่มรายงานผล การ
ติดตามประเมินผลการ
ให้บริการวิชาการ “เรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก”(ใน
ส่วนของ การติดตามผลใน
ครัวเรือนเขตชุมชน 
๕.๙-๓.๓ เล่มรายงานผลการ
ติดตามประเมินผลการ
ให้บริการวิชาการ “เรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือองค์กรภายนอก (ใน
ส่วนของการติดตามผลใน
โรงเรียน ตชด.) 
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การขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยนําความรู้มา
ประยุกต์ ใช้ (๙-๓.๓) และในขณะนี้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ
ชาวบ้านในชุมชน ร่วมกันสร้างศาลาเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะใช้เป็นศูนย์กลางการ
ถ่ายทอดความรู้ การอบรม การเรียนของ
นักเรียน และที่ประชุมของชาวบ้าน ซ่ึงแสดง
ให้เห็นว่าการขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา เป็นรูปธรรม
มากข้ึน 

���� 4 ชุมชนหรือองค์กรสร้าง
กลไกที่มีการพัฒนาตนเอง 
โดยคงอัตลักษณ์ของคนใน
ชุมชนและเอกลักษณ์ของ
ท้องถ่ินอย่างต่อเนื่องหรือ
ยั่งยืน 

     จากการลงพื้นที่ ติดตามการนําความรู้
และประสบการณ์เร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่ และ
เศรษฐกิจพอเพียง  จากการเ ข้า ร่วมใน
โครงการบ ริการวิ ชาการ  “ เส ริมส ร้ า ง
ศักยภาพนักพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน จังหวัด
จันทบุ รี” ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ
โครงการสนองพระราชดําริ “เรียนรู้ร่วมกัน 
สรรค์สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ พบว่าชาวบ้านที่
เข้าร่วมอบรม คือนายธนบูรณ์  เพ็ชรรัตน์ อยู่
บ้านเลขที่ ๔๔/๑ หมู่ 8 ต.อ่างคีรี อ.มะขาม 
จ.จันทบุรี มีการนําความรู้ไปปรับใช้และต่อ
ยอดจากสิ่งที่ได้ดําเนินการอยู่แล้วให้ดียิ่งข้ึน 
ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
อาทิ การปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ การทํา
ปุ๋ยหมักจากไส้เดือน และการทําเตาเผาถ่าน 
ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวล้วนสร้างรายได้ และช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวได้ระดับ
หนึ่ง และดําเนินกิจกรรมจนเป็นวิ ถีชีวิต
สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับครอบครัว (๙-๔.๑) เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีในชุมชน ขณะเดียวกันการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ
ประเวศน์วิทยา ได้มีการพัฒนากลไก โดย
จัดทําเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ
มีฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง
ศาลาการเรียนรู้ เพื่อจะใช้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ของนักเรียน และชาวบ้านในชุมชน 

๕.๙-๔.๑ เล่มรายงานผลการ
ติดตามประเมินผลการ
ให้บริการวิชาการ “เรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือองค์กรภายนอก (ใน
ส่วนของการติดตามผลระดบั
ครัวเรือนในชุมชน) 
๕.๙-๔.๒ เล่มรายงานผลการ
ติดตามประเมินผลการ
ให้บริการวิชาการ “เรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือ องค์กรภายนอก (ใน
ส่วนของการติดตามผลใน
โรงเรียน ตชด.) 
๕.๙-๔.๓ คําสั่งโรงเรียน ตชด. 
ในการกําหนดผู้รับผิดชอบงาน
ด้านแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
(๙-๔.๒) นอกจากนี้ ได้มีสร้างกลไกเชิงการ
บริหารแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้
คณะครู รับผิดชอบหลักในการดูแลแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (๙-๔.๓) 

���� 5 มีผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ
สังคม หรือชุมชน/องค์กรมี
ความเข้มแข็ง 

     จากการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
“เสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
จังหวัดจันทบุรี”  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
และโครงการสนองพระราชดําริ “เรียนรู้
ร่วมกัน สรรค์สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง”ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และได้
มีการลงพื้นที่ติดตามผลกระทบที่เกิดข้ึนกับ
ชาวบ้านในชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ พบได้
อย่างชัดเจนว่า เป็นผลกระทบเชิงบวกที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับชาวบ้าน คือ 
ช า วบ้ าน มี กา รนํ า ค ว าม รู้ เ ร่ื อ งกา รทํ า
การเกษตรอินทรีย์ ที่ได้จากการอบรมและ
ศึกษาดูงาน มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 
ตั้งแต่ระดับตนเอง ครอบครัว และระดับ
ชุมชน และมีการพัฒนาโครงการต่อยอดมาสู่
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ภายในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้าน
คลองมะลิประเวศน์วิทยา และมีการวาง
ระบบการบริหารงานชัดเจนมากข้ึน (๙-๕.๑) 
ส่งผลให้โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้าน
คลองมะลิประเวศวิทยา ได้รับรางวัลที่ ๑ 
โครงการตามแนวพระราชดํา ริ กิจกรรม      
ปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต (๙-๕.๒)  
     และได้รับรางวัลระดับประเทศจากกรม
ปศุสัตว์ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ 
(๙-๕.๓)   

๕.๙-๕.๑ ป้ายศาลาการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงภายใน
โรงเรียน 
๕.๙-๕.๒ ภาพโล่รางวัล
โครงการตามแนวพระราชดาํริ
กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๕.๙-๕.๓ ภาพเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย  

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถ่ิน อันจะนาํไปสู่การสร้างความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกันได ้
- ในพื้นที่ภาคตะวันออก มีชุมชนที่มีศักยภาพ และเอ้ือต่อการสร้างการเรียนรู้ระหว่างกัน 

 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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- ควรมีขยายผลความสําเร็จโครงการ ในลักษณะเครือข่าย และโครงการต่อเนื่อง โดยความร่วมมือกับ
ชุมชนที่ประสบความสาํเร็จ และเป็นตัวอย่างที่ดี เข้ามาเป็นฐานการเรียนรู้ และสร้างกระบวนการทํางานร่วมกันกับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากข้ึน โดยมีระบบและกลไกการทํางานทีช่ัดเจน 
 
วิธีปฏิบัตทิี่ดี/นวัตกรรม 

   -   มีการลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พูดคุย เพื่อสอบถามการนําความรู้ไปสู่การพฒันา การประยุกตใ์ช้ และต่อ
ยอดของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ และมีการวางแผนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปสูก่ารวางแผนในการ
ดําเนินโครงการในปีต่อไป อีกทัง้การหาแนวทางร่วมกันในการขยายเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 
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องค์ประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (สกอ. 6.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :   อ.เชษฐณรัช  อรชุน โทรศัพท์  :  084-5277723 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี:   อ.ธนวัฒน์  กันภัย โทรศัพท์  :  089-6018453 

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีระบบและกลไก 

การทํานบุํารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม และดําเนนิการ
ตามระบบที่กําหนด 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (6.1-1.1) โดยมีการกําหนด
นโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได้ (6.1-1.2) มีแผน
การบูรณาการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ (Action 
Plan) 2556 (6.1-1.3) แผนปฏิบัติราชการ 
(Action Plan) 2556 (6.1-1.4) แผนปฏิบัติ
ราชการ (Action Plan) 2557(6.1-1.5)
แผนการใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ 2556 
(6.1-1.6) ซ่ึงมีการดําเนินการตามระบบที่
กําหนด โดยมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
บริหารคณะ (6.1-1.7) คณะกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสุนทรียภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (6.1-
1.8)  ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น พั ฒ น า ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
2556 องค์ประกอบที่ 6 (6.1-1.9) และมี
ระบบกลไกการบูรณาการการทํานุบํา รุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอนคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2556 (6.1-
1.10) 
 

6.1-1.1 ระบบและกลไกการ
ทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม      
6.1-1.2 นโยบายของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
6.1-1.3 แผนการบูรณาการงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษาตามแผน 
ปฏิบัติราชการ (Action Plan) 
2556                            
6.1-1.4 แผนปฏิบัติราชการ 
(Action Plan) 2556         
6.1-1.5 แผนปฏิบัติราชการ 
(Action Plan) 2557         
6.1-1.6 แผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงาน 2556                
6.1-1.7 คําสั่งคณะมนษุย- 
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ 197/ 
2556เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ 
บริหารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์                   
6.1-1.8 คําสั่งคณะมนษุย- 
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที ่187/ 
2556เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมและ
พัฒนาสุนทรียภาพคณะมนุษย- 
ศาสตร์และสังคมศาสตร์       
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6.1-1.9 แนวปฏิบัติที่ดีดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา   
6.1-1.10 ระบบกลไกการ 
บูรณาการการทาํนบุํารุง
ศิลปวัฒธรรมร่วมกับการเรียน
การสอน 

���� 2 มีการบูรณาการงาน 
ด้านทาํนบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัด             
การเรียนการสอนและ 
กิจกรรมนักศึกษา 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ  
บูรณาการงานด้านทํานุบํา รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักศึกษา และบุคลากรดําเนินโครงการ
และกิจกรรมตามพันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอน เช่น รายวิชาการออกแบบของ
ที่ระลึกของสาขาวิชาศิลปกรรม (6.1-2.1) 
รายวิชาภาษาไทย เพื่ อการสื่ อสารของ
สาขาวิชาภาษาไทย(6.1-2.2) รายวิชาการ
อ่านและบันทึกโน้ตเพลงไทยของสาขาวิชา
ดนตรี(6.1-2.3) และรายวิชาเครือข่ายการ
เรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชนของสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน (6.1-2.4) นอกจากนี้ยังได้จัด
โครงการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา เช่น 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (6.1-2.5) โครงการบูรณาการ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน      สืบสานอนุรักษ์เรียนรู้
ภาษาชอง (6.1-2.6) โครงการแห่เทียน
เข้าพรรษา ทําบุญตักบาตร รวมใจชาว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (6.1-2.7) 
โครงการกิจกรรมทําบุญข้ึนปีใหม่ (6.1-2.8) 
และยังสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่จัด
โดยมหาวิทยาลัยเช่น โครงการวันสมเด็จพระ
นางเจ้ารําไพพรรณีครบ 109 ปี (6.1-2.9) 

6.1-2.1 มคอ.3 รายวิชาการ
ออกแบบของที่ระลึก          
6.1-2.2 มคอ.3 รายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     
6.1-2.3 มคอ.3 รายวิชาการ
อ่านและบันทึกโน๊ตเพลงไทย                          
6.1-2.4 มคอ.3 รายวิชา
เครือข่ายการเรียนรู้ในงาน
พัฒนาชุมชน                   
6.1-2.5 โครงการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม และพฒันา
คุณธรรม จริยธรรมคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์                            
6.1-2.6 โครงการบูรณาการ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน สบืสาน
อนุรักษ์เรียนรู้ภาษาชอง            
6.1-2.7 โครงการแห่เทียน
เข้าพรรษา ทําบญุตักบาตร   
รวมใจชาวมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์                   
6.1-2.8 โครงการกิจกรรม
ทําบุญข้ึนปีใหม่                
6.1-2.9 โครงการวันสมเด็จพระ
นางเจ้ารําไพพรรณีครบ 109 ป ี

���� 3 มีการเผยแพร่กิจกรรม
หรือการบริการ 
ด้านทาํนบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี      
หอศิลปกรรมรําไพพรรณี (6.1-3.1) เป็นเวที
ในการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมของอาจารย์
และนักศึกษาในหลักสูตรวิชาศิลปกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง มีการดําเนินการการจัดนิทรรศการ
โครงการพิเศษออกแบบประยุกต์ศิลป์ (6.1-

6.1-3.1 ภาพถ่ายการจัดและ
การเข้าชมผลงานศิลปกรรมใน
ห้องนิทรรศการหอศิลปกรรม
รําไพพรรณี                     
6.1-3.2 โครงการนิทรรศการ
งานศิลปะภาคนิพนธ์ (โครงการ



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  141 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3.2) ทั้งนี้ได้มีการจัดทําสูจิบัตรนิทรรศการ
งานศิลปะภาคนิพนธ์  ( โครงการพิ เศษ
อ อ ก แ บ บ ป ร ะ ยุ ก ต์ ศิ ล ป์ )  ( 6.1-3.2)  
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีได้
มอบหมายให้    คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
จัดนิทรรศการในงานวันวันสมเด็จพระนาง
เจ้ารําไพพรรณี ครบรอบ 109 ปี ดําเนินการ
จัดนิทรรศ การฯ เพื่อเผยแพร่ผลงานและ
นวัตกรรมของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรม
(6.1-3.4), (6.1-3.5) 

พิเศษออกแบบประยุกต์ศิลป์)  
6.1-3.3 สูจิบตัร นิทรรศการงาน
ศิลปะภาคนิพนธ์ (โครงการ
พิเศษออกแบบประยุกต์ศิลป์) 
6.1-3.4 คําสั่งมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏรําไพพรรณีที ่154/ 
2556 เร่ืองแต่งตั้งคณะ 
กรรมการจัดงานวันสมเด็จพระ
นางเจ้ารําไพพรรณีครบรอบ 
109 ปี                            
6.1-3.5 ภาพกิจกรรมของ
สาขาวชิาศิลปกรรมในงานวัน
สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีค
รบรอบ 109 ป ี

���� 4 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของ               
การบูรณาการงาน              
ด้านทาํนบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัด             
การเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ 
ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานด้านศิลปะ และวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ตาม
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ตรงตามวัตถุประสงค์ใน
แผนการบู รณาการงานด้ าน ศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา โดยมีการดําเนินงานบรรลุ
เป้าหมายทุกตัวชี้วัด (6.1-4.1), (6.1-4.2) 
และได้ มีการทําแผนปรับปรุงและพัฒนา
การบูรณาการด้านทํานุบํา รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน การสอนและ
กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2557  
(6.1-4.3) และมีการประเมินผลการสอนโดย
นักศึกษาในรายวิชาวิชาการออกแบบของที่
ระลึก (6.1-4.4), (6.1-4.5) วิชาเครือข่ายการ
เรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน(6.1-4.6), (6.1-
4.7)  วิชาการอ่านและบันทึกโน้ตเพลงไทย
(6.1-4.8), (6.1-4.9)  รายวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร(6.1-4.10), (6.1-4.11) รายวิชา
ศิลปะพื้นบ้าน 1 (6.1-4.12), (6.1-4.13) 

6.1-4.1 รายงานผลสาํเร็จของ
การบูรณาการงานดา้นทาํนุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับ
การจัดการเรียน การสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา               
6.1-4.2 ผลปฏิบัติราชการ 
(Action Conclusion) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 (รอบ12 เดือน)                            
6.1-4.3 แผนปรับปรุงและ
พัฒนาการบูรณาการด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียน การสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2557              
6.1-4.4 แผนการสอนในราย 
วิชาการออกแบบของที่ระลึก                   
6.1-4.5 ผลประเมินการสอน
โดยนักศึกษาในวิชาการ
ออกแบบของที่ระลึก                   
6.1-4.6 แผนการสอนใน
รายวิชาเครือข่ายการเรียนรู้ใน
งานพฒันาชุมชน                   
6.1-4.7 ผลประเมินการสอน
โดยนักศึกษา ในรายวิชา
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เครือข่ายการเรียนรู้ในงาน
พัฒนาชุมชน                    
6.1-4.8 แผนการสอนใน
รายวิชาการอ่านและบนัทึก
โน้ตเพลงไทย                        
6.1-4.9 ผลประเมินการสอน
โดยนักศึกษา ในรายวิชาการ
อ่านและบันทึกโน้ตเพลงไทย
6.1-4.10 แผนการสอนใน
รายวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร                         
6.1-4.11 ผลประเมินการสอน
โดยนักศึกษา ในรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        
6.1-4.12  แผนการสอนใน
รายวิชาศิลปะพื้นบ้าน 1     
6.1-4.13 ผลประเมินการสอน
โดยนักศึกษา ในรายวิชาศิลปะ
พื้นบา้น 1 

���� 5 มีการนําผลการประเมิน 
ไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานดา้นทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
กับการจัดการเรียน 
การสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเ รียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษานําไปสู่การปฏิบัติและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมจาก
ข้อเสนอ- แนะในการจัดกิจกรรม/โครงการ 
และแนว ทางแก้ไขเพื่อนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานในคร้ังต่อไป ได้แก่แผนปรับปรุง
และพัฒนาการบูรณาการด้านทํานุบํา รุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557 (6.1-
5.1) และการทบทวนแผนทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (6.1-5.2) 
เช่นโครงการบูรณาการวัฒนธรรมท้องถ่ิน  
สืบสานอนุรักษ์เรียนรู้ภาษาชอง (6.1-5.3) ซ่ึง
เป็นการพัฒนานักศึกษาในการอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างแท้จริง 
 

6.1-5.1 แผนปรับปรุงและ
พัฒนาการบูรณาการด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2557           
6.1-5.2 การทบทวนแผนทาํนุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2556                 
6.1-5.3 รายงานผลการประเมิน 
โครงการบูรณาการวฒันธรรม
ท้องถ่ิน สืบสานอนุรักษ์เรียนรู้
ภาษาชอง 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |  143 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 6 มีการกําหนดหรือ               

สร้างมาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเป็นทีย่อมรับ
ในระดับชาต ิ

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง
คณะกรรมการร่าง เกณฑ์มาตรฐานงาน
สร้างสรรค์ซ่ึงจัดโดยสภาคณบดีทางศิลปะ
แห่งประเทศไทย (6.1-6.1) และนักศึกษาใน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ได้แก่ นางสาววิภา
พร แพทย์นุเคราะห์ได้รับคัดเลือกให้รับทุน
จากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์
ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลา
นนท์ (6.1-6.2), (6.1-6.3) 

6.1-6.1 เกณฑ์มาตรฐานงาน
สร้างสรรค์ของคณะกรรมการ
ร่างเกณฑ์มาตรฐานงาน
สร้างสรรค์ซึ่งจัดโดยสภาคณบดี
ทางศิลปะแห่งประเทศไทย   
6.1-6.2 หนังสือแจ้งผลรายนาม
นักศึกษาผู้ได้รับทนุส่งเสริม
การศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ 
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม   
ติณสูลานนท ์                    
6.1-6.3 ภาพถ่ายนักศึกษาวิภา
พร แพทย์นุเคราะห์ และผลงาน
ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนจาก
กองทุนส่งเสริมการศึกษาการ
สร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ 
พลเอก เปรม ติณสูลานนท ์

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมที่

ชัดเจน มีกิจกรรมหรือโครงการที่มีความหลากหลายเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรมีการกําหนดนโยบายดา้นการทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเร่ืองของวัฒนธรรม กับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑๐ : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  (สมศ. ๑๐) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  ผลผลิต 
 

 เกณฑ์การประเมิน     
 

 

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการดําเนินงาน                 

ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
Plan: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (๖.๑๐-๑.๑) โดยมีการกําหนด
นโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได้ (๖.๑๐-๑.๒) และ
มีแผนการปฏิบัติงาน (๖.๑๐-๑.๓) และแผน 
การใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
(๖.๑๐-๑.๔)  
DO: มีการดําเนนิการตามระบบที่กําหนด  
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ 
(๖.๑๐-๑.๕) คณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและพฒันาสนุทรียภาพ 
 (๖.๑๐-๑.๖)  ในการดําเนินงานพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒๕๕๖  (๖.๑๐-๑.๗) 
Check:  มีการประเมินผลการดําเนินงาน
และสรุปโครงการฯตามแผนบูรณาการงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (๖.๑๐-๑.๘) 
Action: นําผลการดําเนินงานมาพิจารณา
ปรับปรุงพัฒนาด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีการนําไปบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ (๖.๑๐-๑.๙) 

๖.๑๐-๑.๑  ระบบกลไกการ
ทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
๖.๑๐-๑.๒  นโยบายและ
เป้าหมายในการพฒันาคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
(พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) 
๖.๑๐-๑.๓  แผนปฏิบตัิราชการ
(Action Plan) ประจําปี 
๒๕๕๖ 
๖.๑๐-๑.๔  แผนการใช้จ่าย
ประจํา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๖.๑๐-๑.๕  คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
ที่ ๑๙๗/๒๕๕๖ เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
๖.๑๐-๑.๖  คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
ที่ ๑๘๗/๒๕๕๖ เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมและพฒันา
สุนทรียภาพ 
๖.๑๐-๑.๗  แนวปฏิบัตทิี่ดีด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ปี ๒๕๕๖ 
๖.๑๐-๑.๘  แผนการบูรณาการ
งานดา้นทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้   

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้   

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้   

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้  
 4 ข้อ 

ปฏิบัติได้   
5 ข้อ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี  :   อ.ปรอยฝน  วงศ์ชาวจันท์ โทรศัพท์  :  089-4948820 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี  :   อ.สุเทพ  สุสาสนี โทรศัพท์  :  083-1138594 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
๖.๑๐-๑.๙ แผนปรับปรุงพัฒนา
ด้านทาํนบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

���� 2 บรรลุเป้าหมายตามแผน
ประจําปี ไม่ต่าํกว่าร้อยละ 
80 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการ
ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ตาม
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ตรงตามวัตถุประสงค์ใน
แผนการบู รณาการงานด้ าน ศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา โดยมีการดําเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามแผน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ทุก
ตัวชี้วัด (๖.๑๐-๒.๑) 

๖.๑๐-๒.๑ รายงานผลสําเร็จ
ของการบูรณาการงานด้านทาํนุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

���� 3 มีการดําเนินงานสมํ่าเสมอ
อย่างต่อเนื่อง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํา รุง
ศิลปะและวัฒนธรรมสมํ่าเสมออย่างต่อเนื่อง 
จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ (๖.๑๐-๓.๑) มาสู่โครงการ/กิจกรรม
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (๖.๑๐-๓.๒) โดยเฉพาะ
โครงการของคณะที่จัดเป็นประจําทุกปี คือ 
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และหล่อ
เทียนเข้าพรรษา นอกจากนี้ยังมีโครงการวัน
สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ซ่ึงจัดร่วมกับ
สํานักศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี 

๖.๑๐-๓.๑ แผนปฏิบตัิราชการ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่วน
ของโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๖.๑๐-๓.๒ แผนปฏิบตัิราชการ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ 
๑๒ เดือน) 

���� 4 เกิดประโยชน์และ           
สร้างคุณค่าต่อชุมชน
ภายใน/ภายนอก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ดํ า เ นิ น ง าน ด้ า น ทํ านุ บํ า รุ ง ศิ ลป ะและ
วัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ด้านการทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรมซ่ึงแบ่งเป็นโครงการต่างๆ 
๑. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม   
๒. กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา  
๓ . กิ จ ก ร รมบู รณา กา ร วิ ถี ชี วิ ต ท้ อ ง ถ่ิ น 
(โครงการบูรณาการวิถีชีวิตท้องถ่ินสืบสาน
อนุรักษ์เรียนรู้ภาษาชอง)  
๔. กิจกรรมทําบุญข้ึนปีใหม่ 
๕. โครงการวันสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี
ร่วมกับสํานักศิลปะฯ (๖.๑๐-๔.๑)  ซ่ึงทั้ง 

๖.๑๐-๔.๑  สรุปโครงการ/
กิจกรรมด้านทํานบุํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ที่จัดให้มีการ 
บูรณาการร่วมกับกิจกรรม
นักศึกษาคณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
๖.๑๐-๔.๒  รายงานการ
ประเมินผลโครงการ วันสมเด็จ
พระนางเจา้รําไพพรรณี ครบ 
๑๐๙ ปี 
๖.๑๐-๔.๓ คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
ที่ ๑๑๔/๒๕๕๖ เร่ือง แต่งตั้ง
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
หมดถือว่า เป็นโครงการที่ เป็นประโยชน์      
มีคุณค่าต่อสังคม ทั้งสังคมภายในและสังคม
ภายนอก  เช่น โครงการวันสมเด็จพระนาง
เจ้ารําไพพรรณี มีผู้คนภายนอกเข้ามาชมงาน
ทั้งกลางวันและกลางคืน ซ่ึงทําให้การเผยแพร่
ส า ร ะค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ศิ ล ป ะแ ล ะ
วัฒนธรรมให้กับคนภายนอกได้ (๖.๑๐-๔.๒)  
นักศึกษาได้แสดงผลงานศิลปะนอกสถานที่ 
(๖.๑๐-๔.๓) 

คณะกรรมการดําเนินงานจัด
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม 
ประจําปี ๒๕๕๖ , สูจิบัตร
นิทรรศการโครงการพิเศษ
ออกแบบประยุกต์ศิลป์  
 

���� 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติ
และ/หรือนานาชาต ิ

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมได้รับทุน  จาก
กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์
ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลา
นนท์  (๖.๑๐-๕.๑) ,  (๖.๑๐-๕.๒) ได้แ ก่ 
นางสาววิภาพร แพทย์นุเคราะห์ ซ่ึงมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ (๖.๑๐-๕.๓) 

๖.๑๐-๕.๑ เกณฑ์มาตรฐานงาน
สร้างสรรค์ของคณะกรรมการ
ร่างเกณฑ์มาตรฐานงาน
สร้างสรรค์ซึ่งจัดโดยสภาคณบดี
ทางศิลปะแห่งประเทศไทย   
๖.๑๐-๕.๒ หนังสือแจ้งผล
รายนามนักศึกษาผูไ้ด้รับทนุ
ส่งเสริมการศึกษาการ
สร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ 
พลเอก เปรม   
ติณสูลานนท ์                    
๖.๑๐-๕.๓ ภาพถ่ายนักศึกษา
วิภาพร แพทย์นุเคราะห์ และ
ผลงานทีไ่ด้รับคัดเลือกให้รับทุน
จากกองทุนส่งเสริมการศึกษา
การสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิ
รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลา
นนท ์

 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ท่ีชัดเจน มีกิจกรรมหรือโครงการท่ีเป็นประโยชน์ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เชิดชูศิลปะและ
วัฒนธรรม  ช่วยพัฒนาคุณภาพและจิตใจท่ีดีงามของท้ังนักศึกษาและคณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรในคณะและ
เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชน เป็นการช่วยเหลือสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการสมํ่าเสมออย่างต่อเนื่องและ
เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกท่ีดี และเป็นการสืบสาน ถ่ายทอด อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมและสร้าง
คุณค่าต่อชุมชน 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการดําเนินงานในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องและขยายกิจกรรมไปสู่ศิษย์

เก่าและประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑๑ : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  (สมศ. ๑๑) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : ผลผลิต 
 

 เกณฑ์การประเมิน     

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี  :    อาจารย์เชษณรัช  อรชนุ โทรศัพท์  :  084-5277723 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี  :    อาจารย์นวรัตน์  นักเสียง โทรศัพท์ : 089-882-7424 

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 การมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในสถาบนัที่ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ด ี

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็น
ส่วนหนึ่งในสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏรําไพพรรณี  ดังนั้นในการดําเนินงาน
ด้านการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  คณะ
มนุ ษ ยศ า สต ร์ แล ะสั ง คมศา สต ร์ ไ ด้ ใ ห้
ความสําคัญมาโดยตลอด  ซ่ึงการดําเนินงาน
ดังกล่าวได้เชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ของบุคลากรทุกคน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ด้วยการดํา เนินการจัดทํา โครงการและ
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการ
จัดทํา โครงการและกิจกรรมเพื่ อพัฒนา
สุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรมโดย
แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสุนทรียภาพ 
(๖.๑๑-๑.๑) เพื่อดําเนินการพัฒนาภูมิทัศน์ 
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของคณะตาม
แผนงาน และโครงการในการรักษาภูมิทัศน์
ให้มีสุนทรียะ ทําให้คณะฯ มีสถานที่ที่มีความ
พร้อมต่อการจัดโครงการ และกิจกรรม
ทางด้านทํานุบํา รุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ก่อให้เกิดการพัฒนาสุนทรียภาพมิติทาง
ศิลปะ และวัฒนธรรม ซ่ึงมีโครงการต่าง ๆ ที่
คณะดําเนินการเองโดยตรง  โครงการที่แต่ละ
สาขาวิชาดําเนินการ  และโครงการที่ร่วมกับ
หน่วยงาน อ่ืน  ๆ ภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น โครงการทํานุบํารุง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม 

๖.๑๑-๑.๑ คําสั่งของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ที่ 
๑๔๗/๒๕๕๖ เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมและพฒันา
สุนทรียภาพ  
๖.๑๑-๑.๒ โครงการทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและพฒันา
คุณธรรม จริยธรรมคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์        
๖.๑๑-๑.๓ โครงการบูรณาการ
วัฒนธรรมท้องถ่ินสบืสาน
อนุรักษ์เรียนรู้ภาษาชอง 
๖.๑๑-๑.๔ ภาพนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม
วิ่งโป่งลาน 
๖.๑๑-๑.๕ โครงการแห่เทียน
เข้าพรรษา ทําบญุตักบาตรรวม
ใจชาวมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
๖.๑๑-๑.๖ ภาพถ่ายการเข้าร่วม
ประกวดต้นเทียนพรรษา ของ
มหาวิทยาลยั 
๖.๑๑-๑.๗ โครงการ และ
ภาพถ่ายการทาํบุญข้ึนปีใหม่ 
ประจําปี ๒๕๕๗ 
๖.๑๑-๑.๘ ภาพถ่ายนักศึกษา
สาขาวชิาดนตรีร่วมบรรเลง

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
จ ริ ย ธ ร ร ม  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ (๖.๑๑-๑.๒) โครงการบูรณา
การวัฒนธรรมท้องถ่ินสืบสานอนุรักษ์เรียนรู้
ภาษาชอง (๖.๑๑-๑.๓) กิจกรรมวิ่งโป่งลาน 
ที่ถือปฏิบัติเป็นประจําจนเป็นวัฒนธรรมของ
นักศึกษาปี ๑ ที่เข้ามาใหม่ต้องวิ่งถวายพ่อปู่
โป่งลานเพื่อขอพรและให้เป็นศิริมงคลสําหรับ
การเข้ามาเป็นนักศึกษา หลังเสร็จจากพิธีไหว้
ครูประจําปี (๖.๑๑-๑.๔)  โครงการแห่เทียน
เข้าพรรษา ทํ าบุญตักบาตรรวมใจชาว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (๖.๑๑-๑.๕) 
นอกจากนั้นยังร่วมประกวดต้นเทียนพรรษา 
ณ บริเวณลานพระพุทธจันทบูรศิริสวัสดิวัฒน
มงคล ที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน  ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ (๖.๑๑-๑.๖) โครงการ
ทําบุญข้ึนปีใหม่ ณ ลานประชาธิปไตยและ
วัฒนธรรม (๖.๑๑-๑.๗) ซ่ึงในโครงการนี้ 
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรียังได้ร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยการร่วมบรรเลงดนตรี
ไทยในกิจกรรมนี้ด้วย (๖.๑๑-๑.๘) รวมทั้ง
สนับสนุนให้คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํา รุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย 
คือโครงการวันสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี 
ครบรอบ ๑๐๙ ปี (๖.๑๑-๑.๙)  ซ่ึงโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นแนวทางใน
การจัดทําแผนปรับปรุงพัฒนาการบูรณาการ
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา
คณ ะม นุ ษ ยศ า สต ร์ แ ล ะ สั ง ค มศ า ส ต ร์
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๖.๑๑-๑.๑๐) อีกด้วย 

ดนตรีไทยใน โครงการทําบุญข้ึน
ปีใหม่ 
๖.๑๑-๑.๙ โครงการวันสมเด็จ
พระนางเจา้รําไพพรรณี 
ครบรอบ ๑๐๙ ปี 
๖.๑๑-๑.๑๐ แผนปรับปรุง
พัฒนาการบูรณาการด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 2 สิ่งแวดล้อมด้านความ

ปลอดภัยของอาคาร
สถานที ่สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแต่ง
อย่างมีความสนุทรีย ์

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
อาคารรวม ๓ อาคาร ได้แก่อาคารสํานักงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(๖.๑๑-
๒.๑) อาคารศิลปกรรม(๖.๑๑-๒.๒) อาคาร
ดนตรี (๖.๑๑-๒.๓) ตามความเหมาะสมของ
ประโยชน์ในการใช้งาน  คณะมนุษยศาสตร์
แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ ต่ อ
สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัย ความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ และการตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์ 
ของอาคารสถานที่  ดังนี้ 
     ๑. ด้านความปลอดภัย คณะฯดําเนิน 
การในเร่ืองความปลอดภัยของอาคารสถานที่
เพื่อป้องกันการโจรกรรมด้วยการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดตามอาคาร (๖.๑๑-๒.๔) และใน
เร่ืองความปลอดภัยด้านอัคคีภัยด้วยการ
ติดตั้งถังดับเพลงตามจุดต่าง ๆ ของอาคาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (๖.๑๑-
๒.๕) 
     ๒. ด้านความสะอาดถูกสุขลักษณะ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีห้องน้ํา
ตามอาคารต่าง ๆ ที่ถูกสุขลักษณะ(๖.๑๑-
๒.๖) พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด
ประจําแต่ละอาคารที่ระบุหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน (๖.๑๑-๒.๗) รวมทั้งมี
การแบ่งถังคัดแยกขยะในแต่ละประเภท
เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ  (๖.๑๑-๒.๘) และ 
     ๓. ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ เพื่อให้
บุคลากร และนักศึกษามีสุนทรีย์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรม
เก่ียวกับการแสดง การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีความ
พร้อมในการดําเนินกิจกรรม คณะฯ จึง
ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสุนทรียภาพ 
(๖.๑๑-๒.๙) เพื่อปรับปรุงอาคารและสถานที่
ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะรวมทั้งตกแต่งอย่าง
มีความสุนทรีย์  ทําให้มีความพร้อมต่อการ
จัดโครงการ และกิจกรรมทางด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการพัฒนา
สุนทรียภาพมิติทางศิลปะ และวัฒนธรรม ดัง
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ 

๖.๑๑-๒.๑  ภาพถ่ายอาคาร
สํานักงานคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
๖.๑๑-๒.๒  ภาพถ่ายอาคาร
ศิลปกรรม 
๖.๑๑-๒.๓  ภาพถ่ายอาคาร
ดนตรี 
๖.๑๑-๒.๔ ภาพถ่ายการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดตามจุดต่าง ๆ 
ของอาคารคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
๖.๑๑-๒.๕ ภาพถ่ายการติดตั้ง
ถังดับเพลงตามจุดต่าง ๆ ของ
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
๖.๑๑-๒.๖ ภาพถ่ายห้องน้ําตาม
อาคารต่าง ๆ  
๖.๑๑-๒.๗ ภาพถ่ายตารางทํา
ความสะอาดของ เจ้ าหน้ าที่     
ที่ดูแลประจําแต่ละอาคาร 
๖.๑๑-๒.๘  ภาพถ่ายถังคัดแยก
ขยะในแต่ละประเภทเพื่อให้ถูก
สุ ข ลั ก ษ ณ ะ  ภ า ย ใ น ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๖.๑๑-๒.๙  คําสั่ งของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที ่
๑๔๗ /๒๕๕๖ เ ร่ื อ งแต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
สุนทรียภาพ  
๖.๑๑-๒.๑๐ บทสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาสุนทรียภาพมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม ของบุคลากร
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  ป ร ะ จํ า ปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
      บุคลากร ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน   

ในคณะมนุษยศาสต ร์และสั งคมศาสต ร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๓.๗๒ และคิด
เป็นร้อยละ ๗๔.๔๐ (๖.๑๑-๒.๑๐) และ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของ
นั ก ศึ ก ษ า ใ น ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ต่อการ  พัฒนาสุนทรียภาพมิติ
ทางศิลปะ และวัฒนธรรมและความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
๓.๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๐ (๖.๑๑-๒.๑๑) 

๖.๑๑-๒.๑๑ บทสรุปผลการ
ประเมินความพงึพอใจต่อการ
พัฒนาสุนทรียภาพมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม และความพึง
พอใจต่อการให้บริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจาํปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 

���� 3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์
ให้สวยงาม  สอดคล้องกับ
ธรรมชาต ิและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ดําเนินการปรับปรุง ต่อเติมอาคารต่าง ๆ เช่น 
ต่อเติมอาคารด้านหลังคณะฯ (๖.๑๑-๓.๑) 
และ (๖.๑๑-๓.๒) ต่อเติมอาคารศิลปกรรม
(๖.๑๑-๓.๓) ต่อเติมห้องกิจการนักศึกษา ข้าง
ลานประชาธิปไตย ด้านหลังคณะฯ (๖.๑๑-
๓.๔) และดําเนินการปรับปรุงอาคารดนตรี 
และทาสีใหม่ (๖.๑๑-๓.๕) รวมทั้งมีการดูแล 
รักษาภูมิทัศน์รวมทั้งตกแต่งให้สวยงามอยู่
เสมอ เช่น การตกแต่งสนามหญ้าหน้าอาคาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร
ดนตรี และอาคารศิลปกรรม (๖.๑๑-๓.๖)  
เพื่อให้มี ภูมิทัศน์ที่สวยงามสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖.๑๑-๓.๑ คําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณณี ที่๐๔๒๙/
๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบราคาจา้งต่อเติม
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
๖.๑๑-๓.๒ ภาพถ่ายการ
ดําเนินการต่อเติมอาคาร
ด้านหลังคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
๖.๑๑-๓.๓ คําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณณี ที่๐๕๐๔/
๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจา้งต่อเติมอาคาร
ศิลปกรรม  
๖.๑๑-๓.๔  ภาพถ่ายการ
ก่อสร้างห้องกิจการนักศึกษา
ข้างลานประชาธิปไตยด้านหลัง
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
๖.๑๑-๓.๕ ภาพถ่าย ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติของอาคารดนตรีที่
ได้รับการปรับปรุงแล้ว 
๖.๑๑-๓.๖ ภาพถ่ายการตกแต่ง
ภูมิทัศน์  และสนามหญา้หน้า
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ อาคารดนตรี และ
อาคารศิลปกรรม โดยเจ้าหนา้ที ่
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ที่ดูแลประจาํแต่ละอาคาร 

���� 4 การจัดให้มีพื้นที่และ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เอ้ือและส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
จัดสรรสถานที่ของคณะฯ เพื่อส่งเสริมการจัด
กิ จ ก ร ร ม ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม  ไ ด้ แ ก่ ล า น
ประชาธิปไตย (๖.๑๑-๔.๑) เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการแสดง เ ก่ี ยว กับ ศิลปะและ
วัฒนธรรม  เช่นโครงการทําบุญข้ึนปีใหม่ เพื่อ
สืบสานประเพณีการทําบุญส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่  ประจําปี ๒๕๕๗ (๖.๑๑-๔.๒) 
จัดกิจกรรมการแสดงผลงานของนักศึกษา 
เพื่อสอบทักษะปฏิบัติดนตรีไทยและสากลใน
ร า ย วิ ช า ทั ก ษ ะ ป ฏิ บั ติ  ข อ ง ห ลั ก สู ต ร    
ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ด น ต รี          
ณ  ลาน เวทีประชิป ไตย  (๖ .๑๑-๔ . -๓ )        
การทําบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่จัดทํา
เป็นประจําทุกปีอย่างสมํ่าเสมอ (๖.๑๑-๔.๔)  
ใช้อาคารศิลปะในการจัดหอศิลปกรรม   
รําไพพรรณี เป็นเวทีในการจัดแสดงผลงาน
ทางด้ าน ศิลปกรรมของคณาจารย์และ
นักศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
(๖.๑๑-๔.๕) และการจัดนิทรรศการโครงการ
พิเศษออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดยนักศึกษา
รุ่น ๕๒๑ สาขาวิชาศิลปกรรม ในวันที่ ๒๑-
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (๖.๑๑-๔.๖) เพื่อให้
ผลงาน และการแสดงดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์
ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

๖.๑๑-๔.๑ ภาพถ่ายเวทีลาน
ประชาธิปไตย และป้ายต่าง ๆ 
ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า เ กิ ด
จิตสํานึก 
๖.๑๑-๔.๒ โครงการทําบุญข้ึนปี
ใหม่  ประจําปี  ๒๕๕๗ และ
ภาพถ่าย 
๖.๑๑-๔.๓ ภาพถ่ายการจัด
กิจกรรมการแสดงผลงานของ
นักศึกษา เพื่อสอบทักษะปฏิบัติ
ดนตรีไทยและสากลในรายวิชา
ทักษะปฏิบั ติ  ของหลั กสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรี ณ ลานเวทีประชิปไตย 
๖.๑๑-๔.๔ ภาพถ่ายพิธีการ
ต่างๆ ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่  ปี ๒๕๕๗ 
๖.๑๑-๔.๕ ภาพถ่ายการจัด
นิทรรศการ ณ หอศิลปกรรม
รําไพพรรณี เพื่อแสดงผลงาน
ท า ง ด้ า น ศิ ล ป ก ร ร ม ข อ ง
คณาจารย์ และนั ก ศึกษา ใน
หลั กสู ต ร ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 
๖.๑๑-๔.๖ เอกสารสูจิบัตร
นิทรรศการโครงการพิเศษ
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดย
นักศึกษารุ่น ๕๒๑ สาขาวิชา
ศิลปกรรม 

���� 5 ระดับความพงึพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาที่
เก่ียวกับประเด็น 1-4  ไม่
ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ดําเนินการประเมินสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจ ของบุคลากร ทั้งสายวิชาการ และ
สายสนับสนุน เ ก่ียวกับประเด็นที่  ๑- ๔ 
ประจํ าปีการ ศึกษา  ๒๕๕๖ เพื่ อ ศึกษา
เก่ียวกับความพึงพอใจของอาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จํานวน ๕๗ คน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ ๓.๗๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๐ (๖.๑๑-๕.๑)   

๖.๑๑-๕.๑ แบบสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ของ
บุคลากร ทั้งสายวิชาการ และ
สายสนับสนุน ในคณะมนุษย- 
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ 
เก่ียวกับความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาสุนทรียภาพมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรมในประเด็นที่๑-๔ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๖.๑๑-๕.๒ แบบสรุปผลการ
ประเมินความพงึพอใจ ของ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของ
นั ก ศึ ก ษ า ใ น ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพมิติ
ทาง ศิลปะและวัฒนธรรม และต่อการ
ให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ
เ รียน รู้  ประจํ าปีการ ศึกษา ๒๕๕๖ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
๓.๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๐ (๖.๑๑-๕.๒)   

นักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  เก่ียวกับ
ความพึงพอใจต่อการพัฒนา
สุนทรียภาพมิติทางศิลปะ และ
วัฒนธรรม และความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแผนงาน และนโยบายที่ชัดเจน จึงให้ความสําคัญกับการจัดสรร

งบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา  คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรที่เก่ียวข้อง   

- สาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างวัฒนธรรมที่ดี  อย่างสมํ่าเสมอและ

ต่อเนื่อง รวมทั้งให้บุคลากรของคณะฯ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาดังกล่าว 
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องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 : ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  (สกอ. 7.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 7 ข้อ 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :    อ.ชัชวาลย์  มากสนิธ ์ โทรศัพท์  :  081-5598626 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   อ.ณัฎฐวุฒิ  ทรัพย์อุปถัมภ์ โทรศัพท์  :  080-0822764 
 

ผลการดําเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 สภาสถาบันปฏิบัติหนา้ที่

ตามที่กฎหมายกําหนด
ครบถ้วนและ 
มีการประเมินตนเอง            
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ล่วงหน้า 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (7.1-1.1) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กําหนดครบถ้วน เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อ
กําหนดทิศทางการพัฒนาของคณะ (7.1-1.2) 
และได้ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดล่วงหน้า (7.1-1.3) (7.1-1.4) 

7.1-1.1 คําสั่งสภามหาวทิยาลัย   
ราชภัฏรําไพพรรณีที่ 2208/2556 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
7.1-1.2 บันทึกข้อความขอเชิญ
เข้าร่วมประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ัง
ที่ 1/2556 วันที่ 20 ธันวาคม 
2556  
7.1-1.3 แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
7.1-1.4 สรุปผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เร่ือง ระดับการ
ปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

���� 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยงับุคลากร        
ทุกระดับ มีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ ์มี

     ผู้ บ ริ ห า ร ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์มีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การ
บริหารคณะเป็นตัว กําหนดทิศทางการ
ดํา เนินงาน (7 .1 -2 .1 )  โดยบรรจุลง ใน
แ ผ น พั ฒ น า ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 (7.1-2.2) 

7.1-2.1 ยุทธศาสตร์การบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ของ ผศ.กรรณิการ์ 
เผือกนําผล ที่เสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั
และคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
การนําข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติงาน      
และพัฒนาสถาบนั 

และแผนปฏิบัติราชการ (7.1-2.3) นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดไป
ยังบุคลากรภายในคณะ (7.1-2.4) อีกทั้งยัง
เป็นประธานคณะกรรมการทบทวนแผนกล
ยุทธ์ และจั ดทํ าแผนกลยุทธ์  ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อกํากับ
การดําเนินงานให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
การบริหาร (7.1-2.5) ผู้บริหารได้มีการนํา
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาคณะฯ เช่น ข้อมูลสารสนเทศจาก
มหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อนํามา
จัดทําระบบฐานข้อมูลของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ให้เกิดความทันสมัยนํามาใช้
ในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ เช่น 
งานประกันคุณภาพการศึกษาและข่าวด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา (7.1-2.6) 
แผนยุทธศาสตร์ (7.1-2.7) แผนปฏิบัติ
ราชการ (7.1-2.8) 
  

7.1-2.2 แผนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
พ.ศ.2557-2561  
7.1-2.3 แผนปฏิบัติราชการ 
(Action Plan) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 
7.1-2.4 เอกสารประกอบการ
ประชุมอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์คร้ังที่ 1/2557 
วันที่ 22 มกราคม 2557 ระเบียบ
วาระที่ 4.4.2 และ 4.4.3 
7.1-2.5 คําสั่งคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ที่ 220/2556 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทาํ
แผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
7.1-2.6 print out เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
หัวข้อการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
7.1-2.7 print out เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
หัวข้อแผนยุทธศาสตร์ 
7.1-2.8 print out เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
หัวข้อแผนปฏิบัติราชการ 

���� 3 ผู้บริหารมีการกํากับ 
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของสถาบนัไป
ยังบุคลากรในสถาบนั 

     ผู้ บ ริ ห า ร ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั งคมศาสตร์มีการ กํา กับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย 
(7.1-3.1) และมีการกํากับติดตามให้แต่ละ
ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น ค ณ ะ ฯ  เ ร่ ง รั ด ก า ร
ดําเนินงานให้เป็นไปตามที่วางไว้ (7.1-3.2) 
รวมทั้ งสามารถสื่ อสารแผนและผลการ
ดํา เนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ไปยังบุคลากรในคณะฯ (7.1-
3.2) (7.1-3.3) 
 

7.1-3.1 รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ (Action Conclusion) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
รอบ 12 เดือน 
7.1-3.2 เอกสารประกอบการ
ประชุมอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์คร้ังที่ 1/2557 
วันที่ 22 มกราคม 2557 ระเบียบ
วาระที่ 4.4.1 
7.1-3.3 print out เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ที่มี
การเผยแพร่แผนต่าง ๆ 

���� 4 ผู้บริหารสนบัสนุนให้
บุคลากรในสถาบนัมีส่วน

     ผู้ บ ริ ห า ร ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์สนับสนุนให้บุคลากรในสถาบัน

7.1-4.1 เอกสารประกอบการ
ประชุมอาจารย์ประจาํคณะ คร้ังที่ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ร่วมในการบริหารจัดการ 
ให้อํานาจ ในการตัดสนิใจ
แก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากร โดยดําเนินการ
แต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ฯ เพื่อมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการคณะฯ (7.1-4.1) 
(7.1-4.2) (7.1-4.3)  และมีการมอบหมาย
อํานาจหน้าที่ตามความเหมาะสมและภารกิจ 
(7.1-4.4)  
 

3/2556 ระเบียบวาระที่ 4.2  
7.1-4.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี ที่ 1909/2556 
เร่ือง แต่งตั้งรองคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
7.1-4.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี ที่ 2093/2556 
เร่ือง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
7.1-4. คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ที่ 203/2556 
เร่ือง บทบาทหนา้ที่ของรอง
คณบดีและผู้ช่วยคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

���� 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้
และส่งเสริมพฒันา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทํางานบรรลุวตัถุประสงค์ 
ของสถาบันเต็ม                  
ตามศักยภาพ 

     ผู้ บ ริ ห า ร ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั งคมศาสต ร์ มีการจั ดประชุ มระหว่ า ง
ผู้บริหารและบุคลากรในคณะฯ โดยการจัด
ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ (7.1-5.1) และมี
การถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ ร่ วมงานเพื่ อใ ห้สามารถทํ างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มศักยภาพ โดยดู
ได้จากการให้ความรู้เก่ียวกับการเสนอขอ
งบประมาณวิจัยและการให้ความรู้เก่ียวกับ
จรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน (7.1-5.2) นอกจากนี้ผู้บริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังได้ส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรภายในคณะเพื่อใ ห้
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ
เต็มตามศักยภาพโดยจัดให้มีการจัดการ
ความรู้ (KM) เก่ียวกับการดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซ่ึง
ผลของการจัดการความรู้ (KM) ได้แนว
ป ฏิบั ติ ที่ ดี ในกา รดํ า เนิ น ง านของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (7.1-5.3) 

7.1-5.1 บันทึกข้อความเชิญ
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
ยุทธศาสตร์ 
7.1-5.2 เอกสารประกอบการ
ประชุมอาจารย์และเจา้หน้าที่
ประจําคณะฯ คร้ังที่ 3/2556 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 
ระเบียบวาระที่ 4.5, 4.6 
7.1-5.3 แนวปฏิบัติที่ดีในการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

���� 6 ผู้บริหารบริหารงาน             
ด้วยหลักธรรมาภิบาล   
โดยคํานงึถึงประโยชน์          
ของสถาบันและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

     ผู้ บ ริ ห า ร ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานและ
ดําเนินงาน โดยพิจารณาได้จากคําสั่งแต่งตั้ง
กรรมการประจําคณะฯ เพื่อทําหน้าที่ตามที่
กําหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ว่าด้วยคณะกรรมการประจํา

7.1-6.1 คําสั่งมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏรําไพพรรณี ที่ 
2208/2556 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
7.1-6.2 คําสั่งคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ที่ 197/2556 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
คณะ พ.ศ.2552 (7.1-6.1) คําสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพื่อทําหน้าที่ตามที่กําหนด 
(7.1-6.2) และผู้บริหารยังมีหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานภายในคณะ อาทิเช่น 
1. ธรรมาภิบาลด้านหลักประสิทธิผล คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการกําหนด
นโยบายในการติดตามและการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
และคํารับรองการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน
โดยดูได้จากผลการปฏิบัติ ราชการตาม
แผนปฏิบัติการ (Action Conclusion) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่บรรลุผลสําเร็จได้
เป็นอย่า งดี  โดยมีตั วชี้ วัดที่ เป็นไปตาม
เป้าหมายจํานวน 21 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่
ต่ํากว่าเป้าหมาย จํานวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 84.00 
ของตัวชี้วัดทั้งหมด (7.1-6.3)  
2.  ธรรมาภิบาลด้านหลักประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บริหารงานตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้
เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการงานที่
เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ 
โดยดูจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ผ่านมาผลการประเมินในภาพรวม
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน และตัว
บ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 
(สกอ.+สมศ) ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซ่ึงมี
ผลการประเมิน 4.24 (7.1-6.4) นอกจากนี้
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่ อ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านความคุ้มทุนใน
ก า ร ใ ช้ ง บ ป ร ะ ม า ณ  เ ช่ น  ก า ร อ นุ มั ติ
งบประมาณในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
กา รสอน ของคณะ มนุ ษ ยศ า สต ร์ แล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ ที่ ตั้ ง ค่ า เ ป้ า ห ม า ย ไ ว้  9 
โครงการวิจัยตามจํานวนเงินงบประมาณ 
180 , 0 00  บา ท  เ ม่ื อ ผลกา รพิ จ า รณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยสามารถดําเนินการได้ถึง 
19 โครงการวิจัย (7.1-6.5) 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
7.1-6.3 ผลปฏิบัติราชการ
ประจําปี (Action plan ) พ.ศ. 
2556 (รอบ 12 เดือน) 
7.1-6.4 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปี 2555 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
7.1-6.5 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
เร่ืองผลการพิจารณาทนุอุดหนนุ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 
7.1-6.6 ตัวอย่างสรุปผลการจัด
โครงการบริการวิชาการ ประจาํปี 
2556 
7.1-6.7 บันทึกข้อความ เร่ือง ขอ
เจ้าหน้าทีป่รับพื้นที่สาํหรับทํา
กิจกรรม  
7.1-6.8 แผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงานประจําปี 2556 
7.1-6.9 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี (Action Plan) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
7.1-6.10 คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่ 184/2556 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
7.1-6.11 ตารางการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.  
ปีการศึกษา 2556 
7.1-6.12 ปฏิทินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
7.1-6.13 เอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการประจาํ
ประจําคณะฯ คร้ังที่ 1/2556 
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3. ธรรมาภิบาลด้านหลักการตอบสนอง คณะ
มนุษยศาสต ร์และสั งคมศาสต ร์  มีการ
ให้บริการวิชาการตามพันธกิจเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยดูได้จากการ
จัดให้บริการวิชาการของคณะฯ (7.1-6.6) 
ส่ วนภายในคณะฯ ผู้ บ ริหาร ได้ ใ ห้การ
ตอบสนองบุคลากรในคณะฯเม่ือมีการร้องขอ 
(7.1-6.7) และผู้บริหารยังได้ดําเนินการตาม
แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ เพื่อตอบสนององค์กรอย่าง
เคร่งครัด (7.1-6.8) 
4. ธรรมาภิบาลด้านหลักภาระรับผิดชอบ  
คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ได้
ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและพันธกิจที่
กําหนดไว้ โดยดูได้จากแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี (Action plan) ปีงบประมาณ 
2556  ที่ ร ะ บุ ถึ งภ า ร กิ จ ขอ งคณะและ
สาขาวิชาที่จะต้องมีภาระรับผิดชอบตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ตอบสนอง
ต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกภารกิจ (7.1-
6.9) นอกจากนี้ผู้บริหารได้บริหารจัดการ
ภาระความรับผิดชอบตามองค์ประกอบตัว
บ่งชี้ของ สกอ. โดยมีผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ / 
ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 
ซ่ึ ง ผู้ บ ริ ห า ร ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์จะเป็นผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ทุกตัว
บ่งชี้ (7.1-6.10) (7.1-6.11) (7.1-6.12) 
5. ธรรมาภิบาลด้านหลักความโปร่งใส คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการรายงาน
ผลการดําเนินงานของคณะฯ (7.1-6.13)     
และ มีการ เสนอที่ ประชุ มอาจารย์ และ
เจ้ าหน้ าที่ ของคณะ ฯ ในการคัด เลือก
คณะกรรมการและผู้แทนคณะต่าง ๆ อย่าง
โปร่งใสซ่ึงเป็นที่รับรู้ได้ของบุคลากรภายใน
คณะ (7.1-6.14) (7.1-6.15) 
6. ธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่วม  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิด
โอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ

วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ระเบียบ
วาระที่ 5 
7.1-6.14 เอกสารประกอบการ
ประชุมอาจารย์และเจา้หน้าที่
ประจําคณะฯ คร้ังที่ 3/2556 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 
ระเบียบวาระที่ 5.1 
7.1-6.15 เอกสารประกอบการ
ประชุมอาจารย์ประจาํคณะฯ คร้ัง
ที่ 1/2557 วันที่ 22 มกราคม 
2557 ระเบียบวาระที่ 5.1, 5.2, 
5.3 
7.1-6.16 print out เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
สายตรงคณบด ี
7.1-6.17 เอกสารประกอบการ
ประชุมอาจารย์และเจา้หน้าที่
ประจําคณะฯ คร้ังที่ 3/2556 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 
ระเบียบวาระที่ 5.1 
7.1-6.18 รายงานการประชุม
อาจารย์คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คร้ังที่ 2/2556 วันที่ 
3 กรกฏาคม 2556 ระเบียบวาระ
ที่ 5 และรายงานการประชุม
อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
คร้ังที่ 3/2556 วันที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ระเบียบ
วาระการประชุมที่ 5.1, 5.2, 5.3 
และระเบียบวาระที่ 6.1, 6.2 
7.1-6.19 แผนภูมิโครงสร้างการ
บริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และบทบาท
หน้าที่ของคณะฯ และผู้บริหาร
คณะฯ 
7.1-6.20 คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ที่ 048/2557 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ
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บริหารจัดการองค์กร โดยดูจากการให้
บุคลากรในคณะได้มีส่วนร่วมในการนําเสนอ
ข้อเสนอแนะได้ทางสายตรงคณบดีทาง
เว็บไซต์ของคณะ (7.1-6.16) ตลอดถึงมีการ
ประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะเพื่อเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (7.1-
6.17) (7.1-6.18) 
7. ธรรมาภิบาลด้านหลักการกระจายอํานาจ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการ
กระจายอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและ
ภาร กิจ ไปยั ง รองคณบดี  ผู้ ช่ วยคณบดี 
ประธานสาขาวิชา หัวหน้าศูนย์ให้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในคณะ  โดยดูจากแผนภูมิ
การบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และบทบาทหน้าที่ของคณะ
และผู้บริหาร และคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ภายในคณะ (7.1-6.19) (7.1-6.20) 
8. ธรรมาภิบาลด้านหลักนิติธรรม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการใช้
อํานาจในการบริหารงานอย่างเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
บุคลากร ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสีย  เช่น  การ
ประเมินความดีความชอบประจําปี การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงผู้บริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยึดตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่าง
เ ค ร่ ง ค รั ด  โ ด ย ใ ห้ ป ร ะ ธ า น ส า ข า วิ ช า
ประ เ มินผล ข้ันต้น  และคณะฯ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการข้ึนมาพิจารณาอย่างรอบคอบ
อีกคร้ัง (7.1-6.21) 
9. ธรรมาภิบาลด้านหลักความเสมอภาค คือ
มีการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่มีการแบ่งแยก บุคลากรทุกคนของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับ
สิทธิตามที่ตนเองจะได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น 
สิทธิในการเบิกค่าที่พัก (7.1-6.22)  
10. ธรรมาภิบาลด้านหลักการมุ่งเน้นฉันทา
มติ  ยึดหลักการของการมีส่วน ร่วมทาง
ความคิดซ่ึงกันและกัน โดยมีกระบวนการหา

สังคมศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2557 
7.1-6.21 คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ที่ 048/2557 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2557 
7.1-6.22 ประกาศผลการ
พิจารณาอนุมัติการเบิกค่าเช่าบา้น
ให้บุคลากร 
7.1-6.23 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
คร้ังที่ 2/2556 วันที่ 19 มิถุนายน 
2556 คร้ังที่ 3/2556 วันที่ 20 
สิงหาคม 2556 และคร้ังที่4/2556 
วันที่ 19 มิถุนายน 2556 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานทั้งจาก
ผู้รับบริการและบุคลากรของคณะโดยเปิด
โอกาสให้ผู้บ ริหารระดับต่าง  ๆ รวมถึง
บุคลากรของคณะมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ผ่านการประชุมอาจารย์และเจ้ าหน้าที่ 
รวมถึงคณะกรรมการบริหารคณะฯ อย่าง
สมํ่าเสมอ  (7.1-6.23)  

���� 7 สภาสถาบันประเมินผล
การบริหารงานของสถาบนั
และผู้บริหารนําผล              
การประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอยา่ง          
เป็นรูปธรรม 

     มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดีและ
รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารได้รับ
ทราบ ซ่ึงจากผลการประเมินการบริหารงาน
คณะฯ โดยสภาสถาบัน ผู้บ ริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รศ.บรรจบ 
วงษ์พิพัฒน์พงษ์) ได้มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะ ฯ ใน
ด้านการบริหารจัดการ ด้านความเป็นผู้นํา/
ภาวะผู้นํา ด้านธรรมาภิบาล และด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547 (7.1-7.1) นอกจากนี้ในการสรรหา
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้เข้ารับการสรรหา (ผศ.กรรณิการ์ เผือกนํา
ผ ล )  ไ ด้ นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก ส ภ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไปปรับปรุง 
โดยได้นําเสนอนโยบาย แนวทางการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการ
เข้ารับการสรรหาคณบดี (7.1-7.2) และ
ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป เ ป็ น แ ผ น พั ฒ น า ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-
2561 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (7.1-
7.3) และแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (7.1-7.4) 

7.1-7.1 แผนการบริหารงานคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
โดยรองศาสตราจารย์บรรจบ วงษ์
พิพัฒน์พงษ ์
7.1-7.2 วิสัยทัศน์และยทุธศาสตร์
การบริหาร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี โดยผูช้่วย
ศาสตราจารย์กรรณิการ์ เผือกนํา
ผล 
7.1-7.3 แผนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
พ.ศ.2557-2561 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 
7.1-7.4 แผนปฏิบัติราชการ 
(Action Plan)ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ไม่มี 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  (สกอ. 7.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :   อ.ชัชวาลย์  มากสนิธ ์ โทรศัพท์  :  081-5598626 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   อ.เอ้ือมพร  รุ่งศิริ โทรศัพท์  :  089-4078844 
 

ผลการดําเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการกําหนดประเด็น

ความรู้และเป้าหมาย            
ของการจัดการความรู้ 
ที่สอดคล้องกับ                  
แผนกลยุทธ์ของสถาบนั
อย่างน้อยครอบคลุม           
พันธกิจด้านการผลติ
บัณฑิตและด้านการวิจัย 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
กําหนดแผนการจัดการความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี ตาม
กลยุ ทธ์  6 .7 เพิ่ ม ศักยภาพและพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยในด้าน
วิชาการ วิชาชีพและทักษะทางภาษา (7.2-
1.1) ซ่ึงได้กําหนดประเด็นการจัดการความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต เร่ืองการจัดการความรู้ 
มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ซ่ึงจัดข้ึนโดยกองบริการ
การศึกษา และประเด็นการจัดการความรู้
ด้านการวิจัย เร่ือง การถอดบทเรียนวิจัยใน
ชั้นเรียน ซ่ึงจัดข้ึนภายในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

7.2-1.1 แผนการจัดการ ความรู้
ปีงบประมาณ 2557 

���� 2 กําหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะ                
ด้านการผลิตบณัฑิตและ           
ด้านการวิจัยอยา่งชดัเจน
ตามประเด็นความรู้               
ที่กําหนดในข้อ 1 

     จากแผนการจัดการความรู้ได้กําหนด
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ดังนี้ 
- กําหนดให้บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จํานวน 30 คน เข้าร่วมการ
จัดการความรู้ด้านการซ่ึงจัดข้ึนภายในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (7.2-2.1) 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วม
โครงการจัดการความรู้ เ ร่ือง การเขียน
ข้อ เสนอโครงการวิ จั ย เพื่ อ ใ ห้ ได้ รับทุน
สนับสนุน ซ่ึงจัดข้ึนโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (7.2-
2.2) 

7.2-2.1 แผนการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ 2557 ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
7.2-2.2 โครงการจัดการความรู้ 
เร่ือง การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน
สนับสนนุ พร้อมรายชื่อ
คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 
แผนการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ 2557 ของ
สถาบนัวิจัยและพัฒนา  
7.2-2.3 แผนการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ 2557 ของ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
- กําหนดให้บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จํานวน 15 คน เข้าร่วมการ
จัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ซ่ึงจัดข้ึน
โดยกองบริการการศึกษา (7.2-2.3) 

หน่วยงานกองบริการการศึกษา  

���� 3 มีการแบ่งปนัและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้               
จากความรู้ ทักษะของ              
ผู้มีประสบการณ์ตรง                 
(tacit knowledge)             
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัตทิี่ดี
ตามประเด็นความรู้                   
ที่กําหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสูบุ่คลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
ดํ า เนินกระบวนการจัดการความ รู้ตาม
กระบวนการดังนี้ คือ  
     1) Define การกําหนดชนิดของความรู้ 
โดยในปีการศึกษา2556 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้ กําหนดการจัดการ
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตในโครงการจัดการ
ความรู้ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ
พัฒนาระบบสารสนเทศ และกําหนดการ
จัดการความรู้ด้านการวิจัย ในโครงการ
จัดการความรู้ด้านวิจัย: กิจกรรมการถอด
บทเรียนวิจัยในชั้นเรียน (7.2-3.1) 
     2) Create การสร้างและแสวงหาความรู้ 
ซ่ึงมีคณะทํางานการจัดการความรู้ประจํา
คณะฯ (7.2-3.2) ที่มีประสบการณ์หรือมี
ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ที่กําหนด มา
เป็นวิทยากร เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
     3) Capture การจัดเก็บความรู้ ทั้งที่เป็น
ในรูปเอกสารและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  
     4) Share การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน 
เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการจัด
โครงการจัดการความรู้ (7.2-3.3) เพื่อที่จะได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จนเกิดเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี ทางคณะฯ จึงได้จัดทําทะเบียน
ความรู้ทั้ ง ในรูปเอกสาร (7.2-3.4) และ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของคณะฯ (7.2-3.5)  
     5) Use การใช้ประโยชน์ การประยุกต์ใช้
งาน  
- โครงการจัดการความรู้ มคอ.3 มคอ.4 
มคอ.5 มคอ.6 และพัฒนาระบบสารสนเทศ 
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการความรู้ในคราวนี้ 
ทางคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทําการส่ง 
มคอ 5 ออนไลน์ และได้มีการนํามาถ่ายทอด
ต่อยังบุคลากรในสาขาของตนเองเพื่อให้
คณาจารย์ทั้ งคณะเข้าใจวิธีการส่ งมคอ 
ออนไลน์ (7.2-3.6) 

7.2-3.1 แผนการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ 2557 
7.2- 3.2 คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ KM ประจําคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
7.2-3.3 โครงการจัดการความรู้ 
ประจําปีการศึกษา 2556 
7.2-3.4 เอกสารจากการ
รวบรวมความรู้ที่ได้จาก 
โครงการ  
7.2-3.5 หน้าเว็บไซต์ของคณะที่
เผยแพร่องค์ความรู้ 
7.2-3.6 การส่งมคอ ออนไลน์
ของคณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
7.2-3.7 งานวิจัยชั้นเรียนหนา้
เดียว 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
- คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ 
ด้านวิจัย กิจกรรมการถอดบทเรียนวิจัยในชั้น
เ รี ยน ขอ งคณะมนุ ษยศ า สต ร์ ไ ด้ มี ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านงานวิจัย และการ
เขียนวิจัยชั้นเรียนแบบหน้าเดียว หลังจากที่
โครงการเส ร็จสิ้ น  คณาจารย์ผู้ เ ข้ า ร่วม
โครงการได้จัดทําวิจัยชั้นเรียนหน้าเดียว (7.2- 
3.7) 

���� 4 มีการรวบรวมความรู้            
ตามประเด็นความรู้                 
ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้ง               
ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัตทิี่ดีมาพฒันา
และจัดเก็บอย่างเปน็ระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร      
(explicit knowledge) 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มี
การรวบรวมความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
โครงการจัดการความรู้ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 
มคอ.6 และพัฒนาระบบสารสนเทศจากกอง
บริการการศึกษา (7.2-4.1)  โครงการจัดการ
ความ รู้ด้ านการวิจัย  กิจกรรม การถอด
บทเ รียนวิ จั ย ในชั้ น เ รี ยน ได้ มอบหมาย
กรรมการดําเนินงานของโครงการจัดการ
ค ว า ม รู้ ข อ ง ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั งคมศาสต ร์  (7.2-4.2) วิ เคราะ ห์ ข้อ มูล
ความรู้จากเอกสารประกอบโครงการจัดการ
ความรู้ (7.2-4.3) เพื่อนํามาเป็นแนวปฏิบัติที่
ดีในด้านการวิจัยชั้นเรียน และวิเคราะห์จัดทํา
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยสรุปรวบรวมไว้ใน
รายงานผลการประเมินโครงการจัดการ
ความ รู้ด้ านการวิ จั ย  กิจกรรมการถอด
บทเรียนวิจัยในชั้นเรียน (7.2-4.4) และได้มี
การนําองค์ความรู้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกด้วย 
(7.2-4.5) 

7.2-4.1 รายงานผลการประเมิน
โครงการจัดการความรู้ด้านการ
ผลิตบัณฑิต  
7.2-4.2 คําสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการ KM ประจําคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
7.2-4.3 เอกสารประกอบ
โครงการจัดการความรู้ด้านการ
วิจัย ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
7.2-4.4 รายงานผลการประเมิน
โครงการจัดการความรู้ด้านการ
วิจัย  
7.2-4.5 หน้าเว็บไซต์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
ที่เผยแพร่องค์ความรู้  

���� 5 มีการนําความรู้ทีไ่ด้จาก
การจัดการความรู้ใน                 
ปีการศึกษาปัจจุบนัหรือ            
ปีการศึกษาที่ผา่นมา        
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 
และจากความรู้ ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง  
(tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัตทิี่ดีมาปรับใช้ 
ในการปฏิบัติงานจริง 

     จากการเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้ใน
ปีการศึกษา 2555 เร่ืองการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเน้นในเร่ืองการให้
นักศึกษาได้ใช้ทักษะที่จําเป็น พร้อมทั้งนํา
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเรียนการ
สอน  ( 7 .2 -5 . 1 )  อาจา รย์ ประจํ า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นําความรู้
จากการเข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเที่ยว 3 (7.2-5.2) มีการจัดการเรียน
การสอนโดยมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ใช้
ทักษะภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยว แนะนํา
สถานที่ท่องเที่ยวในจันทบุ รี โดยทําการ

7.2-5.1 ทะเบียนความรู้ ปี
การศึกษา 2555 
7.2-5.2 มคอ.3 วิชาภาษา 
อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3 
7.2-5.3 ผลงานของนักศึกษา
จากวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว 3 
7.2-5.4 งานวิจัยชั้นเรียนหนา้
เดียว 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
บันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหว จากเดิม มีการ
ระบุไว้ใน มคอ.3 ว่าจะดําเนินการโดยการจัด
นิทรรศการ แต่อาจารย์ผู้สอนเห็นว่า ใน
ปัจจุบัน นักศึกษามีความคุ้นชินกับเทคโนโลยี
มากข้ึน จึงสร้างแรงจูงใจในการเรียน และ
ชิ้นงานด้วยการมอบหมายงานที่นักศึกษาจะ
ได้มีสร้างสรรค์ด้วยตนเองในทุกข้ันตอน (7.2-
5.3) 
     นอกจากนี้การนําความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้เร่ืองการถอดบทเรียนวิจัยใน
ชั้นเรียน ได้มีหัวข้อเร่ืองการเขียนวิจัยชั้น
เรียนหน้าเดียว ซ่ึงหลังจากเสร็จสิ้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการจัดโครงการ ก็
ได้มีการเขียนวิจัยชั้นเรียนหน้าเดียว ของ
อาจารย์ผู้ เ ข้ า ร่วมอบรม เพื่ อ ใช้ ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง และ
อาจารย์ท่านอ่ืนๆ ที่พบเจอปัญหาที่ใกล้เคียง
กัน (7.2-5.4) 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  ควรมีการสนับสนุนปัจจัยเอ้ือเพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ จนกระทั่งเป็นองค์กรแห่งความรู้ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.3  : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ   (สกอ. 7.3)   
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :   อ.ชัชวาลย์  มากสนิธ ์ โทรศัพท์  :  081-5598626 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   น.ส.ชมพูนทุ  สอนสา โทรศัพท์  :  081-8699415 

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีแผนระบบสารสนเทศ 

(Information System 
Plan) 

     สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ  มี ก า ร จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศ 
(7.3-1.1) เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
และคณะกรรมได้จัดทําแผนระบบสารสนเทศ
เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2554-
2558 (7.3-1.2) 

7.3-1.1 คําสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนระบบ
สารสนเทศ  
7.3-1.2 แผนระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
พ.ศ. 2554-2558 

���� 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสนิใจ
ตามพันธกิจของสถาบัน 
โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ และการเงิน
และสามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

     สํานักวิทยบริการฯ มีระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจตาม พันธกิจ
ของสถาบัน โดยมีศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร (7.3-2.1) ซ่ึง
สามารถนําไปใช้ในดําเนินงานด้านประกัน
คุณภาพได้ดังนี้  ด้านการจัดการเรียนการ
สอนสามารถนําไปใช้ในองค์ประกอบที่ 2 
ด้านการวิจัยสามารถนําไปใช้ในองค์ประกอบ
ที่ 4 ด้านบริหารจัดการสามารถนําไปใช้ใน
องค์ประกอบที่ 7  และด้านการเงินสามารถ
ไปใช้ในในองค์ประกอบที่ 8 

7.3-2.1 ศูนย์ข้อมูลเพื่อ
สนับสนนุการตัดสนิใจสาํหรับ   
ผู้บริหาร 
 
 

���� 3 มีการประเมินความพงึ
พอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 

     สํานักวิทยบริการฯ มีการประเมินความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการระบบศูนย์ข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร 
(7.3-3.1) มีการประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(MIS) (7.3-3.2) ซ่ึงผู้ประเมินเป็นผู้บริหารที่มี
การเข้าใช้ระบบฯ มีผลความประเมินพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (4.07) และ
ประเมินความพึงพอใจการให้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) (7.3-3.3) ซ่ึง

7.3-3.1 รายงานการประเมินผล
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
ระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจสาํหรับผูบ้ริหาร 
7.3-3.2 รายงานการประเมินผล
ความพึงพอใจการให้บริการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (MIS) 
7.3-3.3 รายงานการประเมินผล
ความพึงพอใจการให้บริการ



166 | รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ผู้ประเมินเป็นอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนผู้ใช้ระบบฯ มีผลประเมินความพึง
พอใจอยู่ ในระดับมาก (3.88) และมีการ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการระบบ
บริการการศึกษา (REG) (7.3-3.4) ซ่ึงผู้
ประเมินเป็นนักศึกษาผู้ใช้ระบบฯ มีผลความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.83)  

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Document)  
7.3-3.4 รายงานการประเมินผล
ความพึงพอใจการให้บริการ
ระบบบริการการศึกษา (REG) 

���� 4 มีการนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

     สํานักวิทยบริการฯ ได้นําผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบฯ มาทําการ 
ปรับปรุงพัฒนาระบบงาน  มีการจัดทํา   
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) 
ระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
สําห รับผู้ บ ริหาร (7 .3 -4 .1 )  และจัดทํ า
แผนพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและระบบบริการการศึกษา (7.3-4.2) 
มีรายงานผลการดําเนินงานปรับปรุงแก้ไข
ระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
สําหรับผู้บริหาร (7.3-4.3) 

7.3-4.1 แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement plan) ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุน     
การตัดสินใจสาํหรับผูบ้ริหาร 
7.3-4.2 แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement plan) ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
ระบบบริการการศึกษา 
7.3-4.3 รายงานผลการ
ดําเนินงานปรับปรุงแก้ไขระบบ
ศูนย์ข้อมูลฯ 

���� 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข้องตามที่
กําหนด 

     สํานักวิทยบริการฯ ได้นําส่งข้อมูลเข้า
ระบบนําส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูลอุดมศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) (7.3-5.1) 

7.3-5.1 Print Out ระบบนาํส่ง
ข้อมูลเข้าคลังข้อมูลอุดมศึกษา 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ. 7.4) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข้อ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :   อ.ชัชวาลย์  มากสนิธ ์ โทรศัพท์  :  081-5598626 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   อ.ชัชวาลย์  มากสนิธ ์ โทรศัพท์  :  081-5598626 

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

หรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทน            
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของสถาบันร่วมเปน็
คณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ประกาศเป็นคําสั่งคณะฯที่ 
197/2556 เร่ืองแต่งตั้งกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรวม
หน้าที่ เ ร่ืองจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
รายงานและทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
(7.4-1.1)  

7.4-1.1 คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ที่ 197/2556 เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 

���� 2 มีการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยง และปัจจัย           
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
อย่างน้อย 3 ด้าน          
ตามบริบทของสถาบนั 

     การดําเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2556 (ปีงบประมาณ 
2557) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้ดําเนินการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งสิ้น 4 
ด้านคือ ความเสี่ ยงด้ านการปฏิบัติตาม
นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ซ่ึงระบุ
ในเอกสารดําเนินงานจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง ERM-1 ตามคู่มือของมหาวิทยาลัย 
(7.4-2.1) 

7.4-2.1 รายงานการวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยงและปัจจยัที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
(ERM-1) 

���� 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสีย่ง
และจัดลาํดับความเสี่ยง         
ที่ได้จากการวิเคราะห์         
ในข้อ 2 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มี
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง โดยมีการวิเคราะห์คะแนน และนําผล
คะแนนมาจัดลําดับความเสี่ยง ซ่ึงระบุใน
เอกสารดําเนินงานจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง ERM-1 ตามคู่มือของมหาวิทยาลัย 
(7.4-3.1) 

7.4-3.1 ตารางแสดงการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบ
ความเสี่ยง (ERM-1) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 4 มีการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงที่มีระดบั            
ความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน 

     จากการดําเนินการวิเคราะห์โอกาสและ
ผลกระทบความเสี่ยงในแต่ละด้าน จะทําให้
ทราบว่าความเสี่ยงในประเด็นใด มีคะแนน
ความเสี่ยงอยู่ ในระดับสู ง ซ่ึงหมายถึง มี
คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนนข้ึนไป มาจัดทําเป็น
แผนบริหารความเสี่ยง โดยแสดงในเอกสาร
ดําเนินงานจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ERM-2 ตามคู่มือของมหาวิทยาลัย (7.4-4.1) 
และได้ มีการดําเนินการตามแผน ตามที่
กําหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง อาทิ 
ความเสี่ยงเร่ือง อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 
มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 ไ ม่ครบทุก
รายวิชา จึงเสนอให้มีการจัดทําการส่ง มคอ. 
ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ในการ
จัดการความเสี่ยง (7.4-4.2) ความเสี่ยงเร่ือง 
บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ เ ก่ียวกับการ
ให้บริการวิชาการ จึงมีการพัฒนาปรับปรุง
คู่ มื อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า รข อ ง คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อจัดการ
ความเสี่ยง (7.4-4.3) เป็นต้น 

7.4-4.1 แผนบริหารความเสี่ยง 
7.4-4.2 การบริหารความเสี่ยง
ตามโครงการของคณะ 5 
โครงการ 4 ด้าน ได้แก่ ความ
เสี่ยงด้านการเรียนการสอน 
ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการ และด้านการบริหาร
จัดการ 

���� 5 มีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนนิงาน
ตามแผน และรายงานต่อ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มี
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ2 
คร้ัง คือ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนโดย
นํ า เ ส น อ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารคณะ ทั้งนี้ได้ดําเนินการใน
รอบ 6 เดือนแล้ว เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 
พ.ศ.2557 (7.4-5.1) โดยจัดทําเป็นรายงาน
ผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงรอบ 6 
เดือน (7.4-5.2) 

7.4-5.1 เอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการประจาํ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คร้ังที่ 3/2557 
7.4-5.2 รายงานผลการ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
(รอบ 6 เดือน) 
 

���� 6 มีการนําผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะจาก         
สภาสถาบันไปใช้                    
ในการปรับแผน   หรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยง            
ในรอบปีถัดไป 

     ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2557 ได้ดําเนินการทบทวน
แผนพัฒนาคณะฯ (7.4-6.1) ซ่ึงจะนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา สกอ./สมศ. (รอบ 
3) และผลการดําเนินงานของแผนพัฒนา
คณะ มาวิเคราะห์ ทบทวน เพื่อนําไปสู่การ
ปรับปรุงพัฒนาสําหรับการจัดทําแผนในปี
ถัดไป  โดย มีการจัดทํ า เป็ นแผนพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพ (Improvement plan) 

7.4-6.1 สรุปผลโครงการ
ทบทวนแผนคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจาํปี 
2557 
7.4-6.2 แผนปรับปรุงคุณภาพ 
Improvement plan ปี 2557 
7.4-6.3 แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปี 2557 
7.4-6.4 วาระการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
(7.4 -6.2) ซ่ึงภายในแผนจะมีแนวทางการ
ปรับปรุงงานในแต่ละด้านตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงจะนําไป
เป็นแนวทางในการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป (7.4-6.3) และเม่ือจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว คณะได้
นํ า แ ผ น เ ข้ า สู่ ก า รพิ จ า รณา เพื่ อ รั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะอีกคร้ังในที่ประชุมของกรรมการ
ประจําคณะ ซ่ึงมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วม
ด้วย (7.4-6.4) 

รับทราบแผนบริหารความเสี่ยง
ของคณะฯ 
 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มาจากความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยฯ 
- มีการเชื่อมโยงระบบการทํางานของแผนต่าง ๆ 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรมีการทบทวนความเสี่ยง โดยคํานึงถึงปัจจัยที่เกิดข้ึนใหม่จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และอาจมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของคณะ 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑๓ : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน  (สมศ. ๑๓) 
ชนิดของตวับ่งชี(    : ผลผลิต 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 ใช้คะแนนผลการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี  :   อ.ชัชวาลย์  มากสนิธ ์  โทรศัพท์  :  081-5598626 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี  :   อ.พิสุทธิ์  การบุญ โทรศัพท์  :  081-9389299 

 

ผลการดําเนินการ 
ผลการประเมินผลงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ ๑.ด้านผลการดําเนินงาน

ตามแผน มีจํานวนโครงการทั้งหมด ๔๗ โครงการ จํานวนตัวชี้วัด ๑๒๖ ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย ๑๒๐ ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ ๙๕.๒๔ ของตัวชี้วัดทั้งหมด  ๒.ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด 
๑๑,๑๐๖,๓๘๗.๗๘ บาท ใช้ไป ๑๑,๐๙๘,๔๕๒.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๓ ๓.ด้านความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๒ โดยมี
ด้านคุณธรรมจริยธรรมค่าเฉลี่ย ๔.๕๗ และด้านการพัฒนาบุคลากรมีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ 

สรุปผลการประเมินการดําเนินงานตามแผน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๖๕ 
 

ข้อมูลการดําเนินการ 
รายการ คะแนน 

คะแนนผลการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถานบนัแต่งตัง้ ๔.๖๕ 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

๓.๕๑ ๔.๖๕ ๔.๖๕ บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
๗.๑๓ – ๑.๑ แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แผนยุทธศาสตร์) พ.ศ. ๒๕๕๖ -๒๕๕๙ 
๗.๑๓ – ๑.๒ โครงการทบทวนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๗.๑๓ – ๑.๓ แผนการปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๗.๑๓ – ๑.๔ ผลปฏิบัติราชการ (Action Conclusion)ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน)  
๗.๑๓ – ๑.๕ ผลการประเมินผลงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๗.๑๓ – ๑.๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๖ และ 

๔ / ๒๕๕๖ 
๗.๑๔ – ๑.๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังที่ ๑ / ๒๕๕๖ 

และ ๔/๒๕๕๖ 
๗.๑๕ – ๑.๘  เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๖ 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  ผู้บริหารใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ดีมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล ผู้บริหารมีคุณธรรม 

จริยธรรมสูง 
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จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-  เพิ่มทักษะทางดา้นการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยให้กับบุคลากร 
-  ชี้แจงทําความเข้าใจกับอาจารย์บรรจุใหม่ให้เข้าใจถึงการบูรณาการการเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึง

สภาพข้อจํากัดทางด้านงบประมาณและบุคลากรของคณะ 
-  จัดสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาศักยภาพบุคลากรทั้งอาจารย์ และฝ่ายสนบัสนุนอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบ่งช้ีที่  8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ. 8.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 7 ข้อ 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :   ผศ.กรรณิการ์  เผือกนําผล โทรศัพท์  :  081-5900106 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   นางสาวอินทรา  บ่อพลอย โทรศัพท์  :  081-7821182 

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีแผนกลยุทธท์างการเงิน 

ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง ก า ร เ งิ น  ( 8 . 1 -1 . 1 )            
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
(8.1-1.2) ดังตารางแสดงความเชื่อมโยงของ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (8.1-1.3) และแสดง
ให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่
ต้องใช้ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
โดยคณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน (8.1-1.4) โดยทําหน้าที่
จัดทํา ทบทวน รวมทั้งวิเคราะห์ทรัพยากรที่
ต้องใช้ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้มีการ
ประชุม (8.1-1.5) เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์
ทางการเงินและวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้
ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ใน
ปีงบประมาณ 2556 (8.1-1.6) 

8.1-1.1 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 
8.1-1.2 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของมหาวิทยาลยั 
8.1-1.3 ตารางแสดงความ
เชื่อมโยงของแผนกลยุทธท์าง
การเงิน 
8.1-1.4 คําสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน 
8.1-1.5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผน กล
ยุทธ์ทางการเงิน คร้ังที่ 1/2556 
8.1-1.6 สรุปผลการวิเคราะห์
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

���� 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางดา้นการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสทิธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
แหล่งการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินอยู่ 
2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและงบ
รายได้ (8.1-2.1) โดยคณะ ได้ เชิญคณะ 
กรรมการบริหารคณะฯ ประชุม(8.1-2.2) 
เพื่อจัดทําแผนงบ ประมาณและแผนปฏิบัติ
งาน ประจําปีงบประมาณ 2556 โดยมีหลัก 

8.1-2.1 แผนกลยทุธ์ทาง
การเงินที่แสดงให้เห็นถึงแนว
ทางการจัดหาทรัพยากร
ทางดา้นเงิน(หน้า4) 
8.1-2.2 บันทึกข้อความที่ มส.
308/2555 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 
2555 เร่ือง ขอเชิญประชุม 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิ 
ภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้    
ตามเอกสารประกอบการประชุม (8 .1-
2.3)โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
งบแผ่นดินและงบรายได้ งบแผ่นดินจัดสรร
ให้สาขาวิชาตามรายหัวอาจารย์เพื่อใช้เป็น
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์คนละ 
5,000 บาท และบริหารสาขาวิชาละ 20,000 
บาท ส่วนงบรายได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็น
ผู้ รับผิดชอบและจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 5 
ด้าน ส่วนที่ 2 รายหัวนักศึกษาตามสาขาวิชา
รายหัวละ 50 บาท เพื่อพัฒนานักศึกษาใน
ส่วนของสาขาวิชา และส่วนที่ 3 เป็นค่าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 
4 โดยคิดเป็นรายหัว หัวละ 150 บาท(8.1-
2.4) และให้แต่ละสาขาวิชาเขียนโครงการให้
สอดคล้องกับภารกิจของสาขาวิชาและส่ง
คณะฯเพื่อจัดทําแผนงบประมาณ และแผน
ปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป(8.1-2.5) 

8.1-2.3 เอกสารประกอบการ
ประชุมกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
คร้ังที่ 6/2555 วันที่ 31 ตุลาคม 
2555 วาระที่ 5.2 การจัดสรร
งบประมาณแผน่ดินและงบ
รายได้ ประจําปีงบประมาณ 
2556 
8.1-2.4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
คร้ังที่ 6/2555 วันที่ 31 ตุลาคม 
2555 วาระที่ 5.2 การจัดสรร
งบประมาณแผน่ดินและงบ
รายได้ ประจําปีงบประมาณ 
2556 
8.1-2.5  บันทึกข้อความที่ มส.
377/2555 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 
2555  เร่ือง อนุมัติแผน
งบประมาณและแผนปฏิบัติ 
ประจําปีงบประมาณ 2556 

���� 3 มีงบประมาณประจําป ี
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การในแต่ละพนัธกิจและ
การพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
งบประมาณประจําปี 2556 (8.1-3.1) ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจ 
ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การบริหารจัดการที่ดี (8.1-3.2)โดยคณะฯ 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ ติดตาม 
และ รา ย ง าน ผลคว ามสํ า เ ร็ จของกา ร
ดํา เนินงานตามแผนปฏิบัติ ง านในรอบ
ปี งบประมาณ(8 .1-3 .3)  โดยทํ าหน้ าที่
วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณที่
ผ่านมากับงบประมาณปัจจุบันในแต่ละพันธ
กิจ มีความเพียงพอมากน้อยเหมาะสมหรือไม่ 
(8.1-3.4) 

8.1-3.1 แผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2556 
8.1-3.2 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2556 
8.1-3.3 คําสั่งแต่งตั้งคณะ 
กรรมการวิเคราะห์  ติดตามและ
รายงาน ผลความสาํเร็จของการ
ดําเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน
ในรอบปีงบประมาณ 
8.1-3.4 แบบสรุปข้อมูล
เปรียบเทียบงบประมาณ
ประจําปี 2555 และงบ 
ประมาณประจําปี 2556 

���� 4 มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอยา่งเป็นระบบ 
และรายงานต่อสภา
สถาบนัอย่างน้อย             
ปีละ 2 คร้ัง 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
จัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ 2556 รายไตรมาส(8.1-
4.1)(8.1-4.2)(8.1-4.3)(8.1-4.4) และจัดทํา
ผลการดําเนินงาน(Action Conclusion) 

8.1-4.1 รายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณไตรมาสที่ 1 
8.1-4.2 รายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณไตรมาสที่ 2 
8.1-4.3 รายงานผลการใช้จา่ย
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน(8.1-4.5) 
และรอบ 12 เดือน (8.1-4.6) เสนอต่อกอง
นโยบายและแผนเพื่อดําเนินการต่อไป ใน
ส่วนของคณะเองก็ได้มีการนํารายงานผลการ
ดําเนินงาน(Action Conclusion) ปีงบ 
ประมาณ 2556 เข้าที่ประชุมกรรมการ 
บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(8.1-4.7) และเสนอต่อที่ประชุมกรรมการ
ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(8.1-4.8) 

งบประมาณไตรมาสที่ 3 
8.1-4.4 รายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณไตรมาสที่ 4 
8.1-4.5 ผลการปฏิบัติราชการ
(Action Conclusion) 
ปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 
เดือน 
8.1-4.6 ผลการปฏิบัติราชการ
(Action Conclusion) 
ปีงบประมาณ 2556 รอบ 12 
เดือน 
8.1-4.7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
คร้ังที่ 4/2556 วันที่ 30 ตุลาคม 
2556 วาระที่ 5.5 รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ(Action 
Conclusion) ปีงบประมาณ 
2556 หน้า 8 
8.1-4.8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
คร้ังที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 20 
ธันวาคม 2556 วาระที่ 5.1
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
(Action Conclusion) 
ปีงบประมาณ 2556 รอบ 12 
เดือน หน้า 5 

���� 5 มีการนําข้อมูลทางการเงิน
ไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของสถาบัน
อย่างต่อเนื่อง 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
จัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณตาม
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตร
มาสที่ 1-ไตรมาสที่ 4เสนอผู้บริหาร(8.1-5.1) 
เป็นรายงานที่แสดงให้ผู้บริหารได้ทราบว่าได้
ใช้เงินตามแผนปฏิบัติงานหรือไม่เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน เช่น การของบประมาณเพื่อใช้ใน
การถวายปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ซ่ึงไม่ได้อยู่
ใ น แ ผ น ข อ ง ค ณ ะ ( 8 . 1 -5 . 2 )  ก า ร ข อ
งบประมาณสนับสนุนโครงการของนักศึกษา
ชมรม No Retire เนื่องจากสิ้นสุดการ
กําหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของคณะ

8.1-5.1 สรุปรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจาํปี
งบประมาณ2556 ไตรมาสที่   
1- 4 
8.1-5.2 บันทึกข้อความที่ มส.
318/2555 ลว. 31 ตุลาคม 
2555 เร่ือง ขออนุมัติ
งบประมาณเพื่อใช้ในการถวาย
ปริญญา  
8.1-5.3 บันทึกข้อความที่ มส.
240/2556 ลว. 22 สิงหาคม 
2556 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ 
งบประมาณสนับสนนุโครงการ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
แล้ว(8.1-5.3)  การแจ้งแนวปฏิบัติการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณช่วงสิ้นปีงบประมาณ 
2 5 5 6 ( 8 . 1 -5 . 4 )  แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร ค ณ ะ 
ประกอบด้วย คณบดี  รองคณบดี  และ
หัวหน้าสํานักงานคณบดี ได้มีการประชุมเพื่อ
หาแนวทางในการบริหารงบประมาณในส่วน
ของคณะที่ ยั ง ไ ม่ ได้ดํ า เนินการและบาง
โครงการที่ มีงบประมาณคงเหลืออยู่ ใ ห้
ส า ม า รถ เ บิ ก จ่ า ย ไ ด้ เ ส ร็ จ สิ้ น ก่ อ น สิ้ น
งบประมาณ(8.1-5.5) และเม่ือสิ้นสุดการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
2556 คณะได้จัดทํารายงานสรุปผลการ
จัดสรรและสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ 2556 (8.1-5.6) เพื่อ
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการวิ เคราะห์
รายรับ-รายจ่ายในอนาคต และคณะยังได้
จัดทําค่าใช้จ่ายตัวหัวของนักศึกษา(8.1-5.6)       

8.1-5.4 บันทึกข้อความที่ ผง.
558/2556 ลว. 4 กรกฎาคม 
2556 เร่ือง แนวปฏิบัติการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณช่วงสิน้
ปีงบประมาณ 2556 
8.1-5.5 รายงานการประชุม
ผู้บริหารคณะ คร้ังที่ 1/2556 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 
8.1-5.6 รายงานสรุปผลการ
จัดสรรและสรุปผลการเบิกจา่ย
งบประมาณประจําปี
งบประมาณ 2556 
8.1-5.7 รายงานค่าใช้จ่ายต่อหัว
ของนักศึกษา 

���� 6 มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก            
ทําหน้าที่ตรวจ ติดตาม 
การใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์            
ที่สถาบนักําหนด 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
คณะกรรมการบริหารคณะฯ(8.1-6.1)ทํา
หน้าที่ตรวจติดตามการใช้งบประมาณของ
คณะให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีการนําเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการ บริหารคณะวาระเพื่อ
พิจารณารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ 2556 (8.1-6.2) และมี
หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
(8.1-6.3)  ทําหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงิน
ใ ห้ เป็น ไปตามระ เบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยหน่วยตอบสอบ
ภายในได้แจ้งกําหนดการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของคณะ(8.1-6.4)และคณะยัง
ได้ รับการตรวจสอบจากภายนอกโดย
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจําทุกปี
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 (8.1-6.5) 
 
 
 

8.1-6.1คําสั่งแต่งตั้ง
กรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 
8.1-6.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
วาระพิเศษ วันที่ 25 กันยายน 
2556 วาระที่ 5.1 รายงานผลการ 
ใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
งบประมาณ 2556 
8.1-6.3 หน่วยงานตรวจ สอบ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณ ี
8.1-6.4 บันทึกข้อความที่ ตส.
091/2556 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
2556 เร่ืองขอแจ้งกําหนดการ
เข้าตรวจสอบครุภัณฑ์ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
8.1-6.5 ระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดนิว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 

���� 7 ผู้บริหารระดับสูง                
มีการติดตามผลการใช้เงิน 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
ระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ เป็นระบบ

8.1-7.1 ระบบ VN 
8.1-7.2 สรุปรายงานการใช้จา่ย
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และนาํข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้               
ในการวางแผนและ               
การตัดสินใจ 

อิเล็กทรอนิกส์(8.1-7.1) เพื่อให้ผู้บริหาร
ระดับสูงมีการติดตามการใช้เงินของโครงการ
ต่าง ๆ ทุกไตรมาส(8.1-7.2)และนําข้อมูลมา
วิเคราะห์สถานะทางการเงินของคณะโดยจะ
เ ห็น ได้ จากการติ ดตามการใช้ จ่ า ย เ งิ น
งบประมาณ(8.1-7.3)(8.1-7.4) และคณะยัง
ได้ทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เสนอต่อกอง
นโยบายและแผนเพื่อจัดทํารายงานทางการ
เงินเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป (8.1-
7.5),(8.1-7.6),(8.1-7.7),(8.1-7.8)                                                                                              

งบประมาณรายไตรมาส ไตร
มาสที่ 1- ไตรมาสที่ 4 
8.1-7.3 รายงานการประชุม
กรรมการบริหารคณะ คร้ังที่ 
3/2556 วันที่ 20 สิงหาคม 
2556 วาระที่ 5.3 
8.1-7.4 รายงานการประชุม
ผู้บริหารคณะ คร้ังที่ 1/2556 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 
8.1-7.5 บันทึกข้อความ เร่ือง 
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 2556 ไตร
มาสที่ 1  
8.1-7.6 บันทึกข้อความ เร่ือง 
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 2556 ไตร
มาสที่ 2  
8.1-7.7 บันทึกข้อความ เร่ือง 
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 2556 ไตร
มาสที่ 3  
8.1-7.8 บันทึกข้อความ เร่ือง 
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 2556 ไตร
มาสที่ 4 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีแผนกลยุทธท์างการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ของมหาวทิยาลัย 
- มีการจัดสรรงบประมาณที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
- มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาส และใช้งบประมาณให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งช้ีที่  9.1 : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 9  ข้อ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี :   อ.ชัชวาลย์  มากสนิธ ์ โทรศัพท์  :  081-5598626 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี :   อ.ปรอยฝน  วงศ์ชาวจันท ์ โทรศัพท์  :  089-4948820 

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน                   
ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน ตั้งแต่ระดับ
ภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และดําเนนิการ
ตามระบบที่กําหนด 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
ระบบการประกันคุณภาพ (9.1-1.1)  เพื่อ
เป็นแนวทางการดําเนินงานด้านประกัน
คุณภาพของคณะ ประจําปีการศึกษา 2556 
ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย คณะมีการกําหนดค่า
เป้าหมายตามองค์ประกอบ (9.1-1.2) คณะมี
การมอบหมายบุคลากรเพื่อรับผิดชอบ(9.1-
1.3)  และดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภา พ ในระดั บ คณะ  ( 9.1-1.4)  แ ล ะ
สาขาวิชา (9.1-1.5) จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (9.1-1.6) เพื่อให้งานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะมีประสิทธิภาพ 
ได้มีการกําหนดผู้รับผิดชอบตามรายตัวบ่งชี้
ดูแล รวบรวมข้อมูล(9.1-1.7) ทั้ งนี้ คณะ
จัดทําและเผยแพร่ปฏิทินการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556 
ช่วยให้บุคลากรมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้านประกันคุณภาพที่ชัดเจน (9.1-1.8)    

9.1-1.1 คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2556 
(อ้างอิงจากคู่มือการประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณ)ี 
9.1-1.2 ตารางค่าเปา้หมายตาม
องค์ประกอบ ปีการศึกษา2556 
9.1-1.3 คําสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
9.1-1.4 คําสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ 
9.1-1.5 คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
9.1-1.6 รายงานการประเมิน
ตนเองของสาขาวิชา 
9.1-1.7 ตารางเก็บรวบรวม
ข้อมูล/ผู้รับผิดชอบรายตัวบ่งชี้ 
ประจําปีการศึกษา 2556 
9.1-1.8 ปฏิทนิการดําเนนิ งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาปี
การศึกษา  2556 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 2 มีการกําหนดนโยบายและ

ให้ความสําคัญเร่ือง              
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน                
โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ้ริหารสูงสุด
ของสถาบัน 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
นโยบายการประคุณภาพการศึกษา (9.1-2.1) 
ที่บุคลากรในคณะถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้
คณะดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะได้จัดโครงการ
ทบทวนยุธศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรคณะ
รับทราบข้อมูลด้านประกันคุณภาพร่วมกัน 
(9.1-2.2) โดยนําผลการดําเนินงานโครงการ
มานําเสนองานด้านการการประกันคุณภาพ 
ประจําปีการศึกษา 2556 ในวาระการประชุม
กรรมการบริหารคณะ (9.1-2.3)  และวาระ
การประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษย์ 
(9.1-2.4) 

9.1-2.1 นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
9.1-2.2 โครงการทบทวน
ยุทธศาสตร์ คณะมนุษย์ฯ 
ประจําปีงบประมาณ 2556 (วัน
พุธที่ 14 สิงหาคม 2556)  
9.1-2.3 เอกสารประกอบการ
ประชุมกรรมการบริหารคณะ 
คร้ังที่ 3/2556 (วันอังคารที่ 20 
สิงหาคม 2556) 
9.1-2.4 เอกสารประกอบการ
ประชุมอาจารย์และเจา้หน้าที่
คณะมนุษย์ฯ คร้ังที่ 3/2556(วัน
พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556)  

���� 3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์               
ของสถาบัน 

     จ า กก า รที่ คณะมนุ ษ ยศ า สต ร์ แล ะ
สังคมศาสตร์กําหนดทิศทางในการดําเนินงาน
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตย่อม
ฉลาดจัดการ” (9.1-3.1) ซ่ึงเดิมเป็นคติธรรม
ประจํามหาวิทยาลัยที่สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้
พระราชทานไว้เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 
2533 และชาวรําไพพรรณีได้ถือคติธรรมเป็น
แนวปฏิบัติในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ 
ความสามารถควบคู่กับการมีคุณธรรมและ
รู้จักการบริหารจัดการตนเองและผู้ อ่ืนได้
อย่ า งดี  ทํ า ใ ห้ผลการดํ า เนิ นงานบรรลุ
เป้าหมายก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อท้อง ถ่ินในภาคตะวันออก โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถผลิต
บัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของ
หัวหน้าหน่วยงานทั้ งด้านความ รู้  ความ 
สามารถ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา 
บรรณในวิชาชีพ (9.1-3.2) นอกจากนี้สาขา
ทุ กส าขา  ของคณะมนุ ษยศาสต ร์และ
สั งคมศาสตร์ ส่ ง เส ริม พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ด้านวิชาการ ภาษากิจกรรมให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย
ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมที่
นอกเหนือจากการเรียนรู้วิชาการในห้องเรียน  
เช่น 

9.1-3.1 เอกสารหน้าเว็บไซต ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี
9.1-3.2 รายงานการศึกษา
ความพึงพอใจของหัวหน้า
หน่วยงานต่อบัณฑิตผู้สาํเร็จ
การศึกษาจากคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2556  
9.1-3.3 โครงการทัศนศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 
14 มีนาคม 2557 
9.1-3.4 โครงการ สร้างความ
เข้มแข็งให้จิตใจ รู้ห่างไกลยา
เสพติด (มหาวิทยาลัยสีขาว)
ดนตรีลีลาสังคีต สาขาวิชาดนตรี 
วันที่  28 สิ งหาคม 2556 ณ 
หอประชุมรําไพ 
9.1-3.5 โครงการวรรณกรรม
ศึกษาล้านนาไทย สาขาวิชา
ภาษาไทย วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 
2557 ณ จ.เชียงราย-เชียงใหม่ 
 9.1-3.6 โครงการค่ายภาษาจีน 
สาขาวิชาภาษาจีน วันที่ 5-6 
สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนคิชฌ
กูฏวิทยา จ.จันทบุรี 
9.1-3.7 แผนปฏิบัติราชการ
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- สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการทัศน
ศึกษานอกสถานที่ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
(9.1-3.3) 
- สาชาวิชาดนตรีจัดโครงการสร้างความ
เข้มแข็งให้จิตใจ รู้ห่างไกลยาเสพติด (9.1-
3.4) 
- สาขาวิชาภาษาไทยจัดโครงการวรรณกรรม
ศึกษาล้านนาไทย (9.1-3.5) 
- สาขาวิชาภาษาจีนจัดโครงการค่ายภาษาจีน 
สาขาวิชาภาษาจีน (9.1-3.6) 
เพื่อให้นักศึกษานําความรู้ที่เรียนจากรายวิชา
มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง และรู้จัก
วางแผนดําเนินงานกิจกรรมเป็นกลุ่ม เพื่อให้มี
ผลงานกลุ่มมานํา เสนอกับอาจารย์  และ
นักศึกษากลุ่ม อ่ืนในคาบเ รียนต่อไป ซ่ึง
โครงการทุกโครงการสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของคณะฯ (9.1-3.7) 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2557 
 

 

���� 4 มีการดําเนินงาน                    
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน                    
ที่ครบถ้วน ประกอบด้วย               
1) การควบคุม  ติดตาม 
การดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ  
2) การจัดทํารายงาน
ประจําปีที่เปน็รายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อ
สภาสถาบันและสาํนักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลาโดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่สาํนักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด                 
ใน  CHE QA Online และ  
3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผน            
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนั 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
การดําเนินงานตรวจสอบ(9.1-4.1) และ
ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ระดับ
คณะ(9.1-4.2) คณะและสาขาวิชาจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง(9.1-4.3) (9.1-
4.4) เ พื่ อ รั บ ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น จ า ก
คณะกรรมการทั้งระดับคณะ (9.1-4.5) และ
สาขา วิ ช า  (9.1-4.6) ทั้ ง นี้ ผ ล กา รตรวจ
ประเมินคุณภาพระดับคณะ คณะได้เสนอต่อ
สภาสถาบัน และสํานักงานให้หน่วยงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ (9.1-
4.7) ผ่านทางระบบ CHE QA Online โดย
คณะมีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ
ต่อไป (9.1-4.8)  

9.1-4.1 คู่มือการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร/สาขาวชิา ประจาํปี
การศึกษา 2556 
9.1-4.2 คําสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดบัคณะ คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
ปีการศึกษา  2556 
9.1-4.3  รายงานการประเมิน
ตนเองของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (SAR)        
ปีการศึกษา 2556 
9.1-4.4  รายงานการประเมิน
ตนเองของสาขาวิชาทั้ง 9 
สาขาวชิา (SAR) ปีการศึกษา  
2556 
9.1-4.5  รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพในระดับคณะ 
ปีการศึกษา 2556 
9.1-4.6 รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในของ
สาขาวชิาทัง้ 9 สาขาวิชา ปี
การศึกษา  2556 
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9.1-4.7 รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในของ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
9.1-4.8 แผนปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2556 

���� 5 มีการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการทํางาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนนิงานตาม            
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์
ทุกตัวบ่งชี ้

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน (9.1-5.1)  
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงาน 
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของคณะทุกตัว
บ่งชี้ (9.1-5.2)   
 

9.1-5.1 แผนพฒันาคุณภาพ
(Improvement plan) 
ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2556  
9.1-5.2  แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2557 

���� 6 มีระบบสารสนเทศ              
ที่ให้ข้อมูลสนับสนุน              
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน               
ครบ ทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ ให้
ข้ อ มู ล ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ ดังนี้ 

- สารสนเทศที่สนับสนุนองค์ประกอบ
ที่ 1 (ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผน)  
       - สารสนเทศสนับสนุนองค์ประกอบ  
ที่ 2 การผลิตบัณฑิต  

- สารสนเทศที่สนับสนุนองค์ประกอบ
ที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  

- สารสนเทศที่สนับสนุนองค์ประกอบ
ที่ 4 การวิจัย  

- สารสนเทศที่สนับสนุน องค์ประกอบ
ที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม   

- สารสนเทศที่สนับสนุนองค์ประกอบ
ที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

- สารสนเทศที่สนับสนุนองค์ประกอบ
ที่ 7 การบริหารและการจัดการ  

- สารสนเทศที่สนับสนุน องค์ประกอบ
ที่ 8 การเงินและ           

- สารสนเทศที่สนับสนุนองค์ประกอบ
ที่ 9 ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ 
โดยผ่านระบบศูนย์ ข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (9.1-6.1) และระบบ CHE QA 
online system (6.1-6.2) 

9.1-6.1  ระบบศูนย์ข้อมูล
สนับสนนุการตัดสนิใจ 
9.1-6.2  ระบบ CHE QA 
online system 
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���� 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา              
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          
มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําคณะ (9.1-7.1) ให้คําปรึกษาด้านงาน
ประกันคุณภาพ และมีส่วนร่วมในการกํากับ
ติดตามการดํา เนินงานด้านการประกัน
คุณภาพของคณะ (9.1-7.2) เพื่อให้การ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพสอดคล้อง
กับนโยบายด้านประกันของคณะ คณะ
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กระบวนการประกัน ประเมินนักศึกษาของ
คณะ (9.1-7.3) และคณะยังเปิดโอกาสให้
นัก ศึกษาได้แสดงความคิด เ ห็นต่ อการ
ใ ห้บ ริการตามระบบและกล ไกการ ใ ห้
คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารของ
คณะ  ( 9 . 1 -7 . 4 )  น อกจากนี้ คณะยั ง มี
ข้อคิดเห็นจากการให้บริการจากโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 
จันทบุรี ให้กับชุมชน (9.1-7.5) เพื่อนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงระบบของคณะในปี
การศึกษาต่อไป 
 

9.1-7.1 คําสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะมนุษย์ฯ  
9.1-7.2 เอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ (วันอังคารที่ 8 
เมษายน 2557) 
9.1-7.3 รายงานสรุปการศึกษา
คุณภาพบัณฑติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณ์
บัณฑิต ปีการศึกษา 2555 
9.1-7.4 สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การให้บริการตามระบบและ
กลไกการให้คําปรึกษา และ
บริการด้านข้อมูล ของคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ประจาํปี
การศึกษา 2556 
9.1-7.5 รายงานผลโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพนักพฒันา
ชุมชนท้องถ่ิน จันทบุรี ประจําปี
งบประมาณ 2556 

���� 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบนัและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           
มี เค รือข่ายการแลกเปลี่ ยน เ รียน รู้ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม
ร่วมกัน กับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 14  
สถาบัน ในวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2556    
ณ หอประชุมรําไพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี (9.1-8.1) 

9.1-8.1 รายงานผลการ
ดําเนินงาน โครงการมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรม เครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ คร้ังที่ 4 ระหว่าง
วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2556 

���� 9 มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรือ
งานวิจยัด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาข้ึนและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถนาํไปใชป้ระโยชน ์

  

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 8 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- คณะควรมีงานวจิัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะจัดทําข้ึน และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน

สามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
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ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑๕  : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  (สมศ. ๑๕) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : ผลผลิต 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี  :   อ.ชัชวาลย์  มากสนิธ ์ โทรศัพท์  :  081-5598626 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี  :   น.ส.ชมพูนทุ  สอนสา โทรศัพท์  :  081-8699415 

 

ผลการดําเนินการ 
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ค่าคะแนนผลการ

ประเมินเท่ากับ ๔.๓๒  อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 

ข้อมูลการดําเนินการ 
รายการ คะแนน 

คะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด 4.32 
 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.51 4.32 4.32 บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
๙.๑๕ - ๑.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ไม่มี 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ไม่มี 
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องค์ประกอบที่  97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๑.๑๖.๑ : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  (สมศ. ๑๖.๑)  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : ผลผลิต 
 

 เกณฑ์การประเมิน     

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี  :   อ.ปรอยฝน  วงศ์ชาวจันท ์ โทรศัพท์  :  089-4948820 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี  :   ผศ.กรรณิการ์  เผือกนําผล โทรศัพท์  :  081-5900106 
 

ผลการดําเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 

 
มีการกําหนดกลยุทธ์และ
แผนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

     มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ รํ า ไ พ พ ร ร ณี
กําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบจากสภา ซ่ึงมีมติให้
ใช้อัตลักษณ์ว่า “บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ” 
ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ใช้อัตลักษณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัย (๑.๑๖.๑-
๑.๑) โดยคณะกําหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ง านที่ สอดคล้ อง กับ อัตลั กษณ์  ป รัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพันธกิจที่
สอดคล้อง กับ  อัตลักษณ์ ได้แก่ พันธกิจข้อที่ 
๑ ผลิตบัณฑิตให้สามารถฉลาดจัดการมี
คุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ และพันธกิจข้อที่  ๔  ใ ห้บ ริการ
วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม  แ ล ะ สื บ ส า น แ น ว
พระราชดําริเพื่อนําสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  และ
ยุท ธศาสต ร์ที่  ๑  กา รพัฒนา ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและ
สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ใช้กลยุทธ์ข้อที่ ๑.๕ พัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต
และประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ ๔ ให้บริการ
วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม แ ล ะ สื บ ส า น แ น ว
พระราชดําริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 
๔.๒ พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการ
วิชาการ (๑.๑๖.๑ – ๑.๒) จากนั้นคณะได้มี

๑.๑๖.๑-๑.๑ อัตลักษณ์
มหาวิทยาลยั 
๑.๑๖.๑-๑.๒ แผนยุทธศาสตร์ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
๑.๑๖.๑-๑.๓ แผนปฏิบัติ
ราชการประจาํปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้

1 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

2 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

3 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

4 ข้อ 
ปฏิบัติได ้

5 ข้อ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้
สาขาวิชากําหนดโครงการ และกิจกรรมที่
สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสต ร์ดั งกล่ าว 
(๑.๑๖.๑ – ๑.๓) 

���� 2 มีการสร้างระบบการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่กําหนดอยา่ง
ครบถ้วนสมบูรณ ์

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
สร้างระบบ (๑.๑๖.๑-๒.๑) การมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ด้านผลิตบัณฑิตสู่มาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติและระดับสากลโดยความร่วมมือ
ของบุคลากรในสาขาวิชาจัดโครงการตาม
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์ (๑.๑๖.๑-๒.๒)  

๑.๑๖.๑-๒.๑ แผงผงัแสดงการ
สร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ ์
๑.๑๖.๑-๒.๒ แผนปฏิบัติ
ราชการประจาํปี (Action 
Plan) พ.ศ.๒๕๕๖ คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

���� 3 ผลการประเมินของผู้เรียน
และบุคลากรเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์                     
ไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

     ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของคณะที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ อยู่ ในระดับปานกลาง คือ 
๒.๙๕ โดยมีอาจารย์ที่ตอบแบบสอบถาม 
จํานวน ๕๒ คน และพนักงานสายสนับสนุน 
จํานวน ๙ คน ผลการประเมินความเห็นของ
ผู้เรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของคณะที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ อยู่ในระดับมาก คือ 
๓.๖๖ โดยมีนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 
จํานวน ๖๔ คน (๑.๑๖.๑-๓.๑) 

๑.๑๖.๑-๓.๑ สรุปผลผลการ
ประเมินของผู้เรียนและ
บุคลากรเก่ียวกับการปฏิบตัิงาน
ของสถานศึกษาทีส่อดคล้อง
กับอัตลักษณ์ 

���� 4 ผลการดําเนินงานก่อให้เกิด
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์
และ/หรือสร้างคุณค่าต่อ
สังคม 

     จ า กก า รที่ คณะมนุ ษ ยศา สต ร์ แล ะ
สังคมศาสตร์กําหนดทิศทางในการดําเนินงาน
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตย่อม
ฉลาดจัดการ” ซ่ึงเดิมเป็นคติธรรมประจํา
มหาวิทยาลัยที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสั งฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้
พระราชทานไว้เม่ือวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๓๓ และชาวรําไพพรรณีได้ถือคติธรรม
เป็นแนวปฏิบัติในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ 
ความสามารถควบคู่กับการมีคุณธรรมและ
รู้จักการบริหารจัดการตนเองและผู้ อ่ืนได้
อย่ า งดี  ทํ า ใ ห้ผลการดํ า เนิน งานบรรลุ
เป้าหมายก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อท้อง ถ่ินในภาคตะวันออก โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถผลิต
บัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของ
หั ว ห น้ า ห น่ ว ย ง า น ทั้ ง ด้ า น ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ อยู่ในระดับมากคือ 

๑.๑๖.๑-๔.๑ รายงาน
การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณ์
บัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๑.๑๖.๑-๔.๒ โครงการสนอง
พระราชดาํริค่ายอาสาพัฒนา
ชนบทเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
นักเรียน ตชด. “เรียนรู้ร่วมกัน 
สรรค์สร้างแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง” 
๑.๑๖.๑-๔.๓ ภาพถ่ายป้ายมอบ
ทุนเพื่อสร้างสระว่ายน้ําบําบัด
ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ. 
ระยอง 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
๔.๐๔ (๑.๑๖.๑-๔.๑) นอกจากนี้  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการนําความรู้ที่เรียน
ในห้องเรียนไปช่วยพัฒนาท้องถ่ินหรือชุมชน
ต่าง ๆ ตามความสนใจ โดยนักศึกษาได้สร้าง
เครือข่าย และปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ซ่ึงจะ
ศึกษากรณีศึกษาที่เป็นปัญหากับชุมชนใน
พื้นที่นั้น ๆ และช่วยชุมชนแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
ด้วย เช่น โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทที่
นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน ได้ไปทํา
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนตํารวจ
ต ร ะ เ ว น ช า ย แ ด น  ( ต ช ด . )  ต า ม แ น ว
พระราชดําริ ทําให้นักเรียน ตชด. มีแหล่ง
เรียนรู้ คือ ศาลาการเรียนรู้นอกห้องเรียน อีก
ทั้งยังเป็นสถานที่ให้ชุมชนใช้เป็นสถานที่จัด
เวทีชาวบ้านของชุมชน โดยนักศึกษาได้
ดําเนินการจัดโครงการที่โรงเรียน ตชด. บ้าน
คลองมะลิ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ใน
ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๖-กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ (๑.๑๖.๑-๔.๒) นอกจากนี้โครงการ
ธาราบําบัดแสนสุขสันต์๒โดยชมรม No 
Retire ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
สร้างสระน้ําให้กับเด็กออทิสติกทําให้เด็กๆ ได้
มีโอกาสออกกําลังกายในน้ําและมีความสุขที่
ได้เล่นน้ํา (๑.๑๖.๑-๔.๓) 

���� 5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/
สถาบัน ได้รับการยกย่อง
หรือยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ ใน
ประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
พัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของคณะฯ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงพบว่านักศึกษา ชมรม No Retire นําโดย
นายศุภรักษ์  ปุรา นักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้นําทีมเข้าร่วมแข่งขันเพื่อ
ขอรับทุนสนันสนุนจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 
ซ่ึงเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้มีใจอาสาทํางาน
เพื่อสังคม โดยสามารถบริหารจัดการให้
ทีมงานประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับใน
ระดั บ ช า ติ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จํ า น ว น 
๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อทําโครงการธาราบําบัด 
แสนสุขสันต์  (๑.๑๖.๑-๕.๑) นอกจากนี้
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมน.ส.วิภาพร 
แพทย์นุเคราะห์ได้ส่งผลงานเพื่อขอรับทุน
จากมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

๑.๑๖.๑-๕.๑ ภาพถ่ายป้ายมอบ
ทุนเพื่อสร้างสระว่ายน้ําบําบัด
ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ. 
ระยอง 
๑.๑๖.๑-๕.๒ หนังสือแจ้งผล
การพิจารณาคัดเลือกทุน
ส่งเสริมการศึกษาการ
สร้างสรรค์ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
และได้ รับการยอมรับโดยได้ รับทุนจาก
กองทุน ฯ (๑.๑๖.๑-๕.๒) 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการศึกษาที่หลากหลายสาขาวิชา สามารถตอบสนองผู้เรียนได้

อย่างกว้างขวาง และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ ดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตตามแผนการปฏิบัติงาน
ที่กําหนดไว้ให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์จนกระทั่งเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่สังคมเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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- ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑๖.๒  :  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์  (สมศ. ๑๖.๒) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : ผลผลิต 
วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 
 

 จํานวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี  :   อ.ปรอยฝน  วงศ์ชาวจันท ์ โทรศัพท์  :  089-4948820 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี  :   น.ส.ชมพูนทุ  สอนสา โทรศัพท์  :  081-8699415 
 

ผลการดําเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้มีการสรุปความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  โดยมีแบบสอบถามท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ท่ีกําหนดไว้ 
คือ "บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ"  โดยทําการสอบถามจากหัวหน้าหน่วยงาน สรุปได้ว่าหัวหน้าหน่วยงานมีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๖ 
คุณภาพอยู่ในระดับมาก 
 

ข้อมูลการดําเนินการ 
รายการ จํานวน 

จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีไ่ด้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 238 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 3.95 
จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 3 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 4.67 
จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ - 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ - 
จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งหมด  (ปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล) 310 
จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด  (ปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล) 14 
จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด  (ปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล) - 
ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลกัษณ์ 955 
จํานวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 241 

 

การคํานวณ 
 

 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคณุลักษณะตามอัตลักษณ ์ 
 

 จํานวนบัณฑิตท่ีไดร้ับการประเมินท้ังหมด 
 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ = 
955 

 
241 

    

 = 3.96    คะแนน 
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การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3.51 3.96 3.96 บรรลุเป้าหมาย 
 
รายการหลักฐาน 
๑.๑๖.๒ – ๑.๑ สรุปผลการพัฒนาบณัฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๑.๑๖.๒ – ๑.๒ สรุปผลการพัฒนาบณัฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระดับปริญญาโท 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๑.๑๖.๒ – ๑.๓ สรุปภาพรวมอัตลักษณ์มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท      

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ไม่มี 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ไม่มี 
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ปีการศึกษา 2556 
 

ลําดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
องค์ประกอบที่ 2  

1 จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 9 
2 - -ระดับอนุปริญญา - 
3 - -ระดับปริญญาตรี 8 
4 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
5 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 1 
6 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - 
7 - -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน - 

8 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 1 
9 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
10 - -ระดับปริญญาเอก - 

11 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน - 

12 จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด - 

13 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - 
14 - -ระดับอนุปริญญา - 
15 - -ระดับปริญญาตรี - 
16 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
17 - -ระดับปริญญาโท - 
18 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
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ลําดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
19 - -ระดับปริญญาเอก - 
20 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ - 
21 - -ระดับอนุปริญญา - 
22 - -ระดับปริญญาตรี - 
23 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
24 - -ระดับปริญญาโท - 
25 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
26 - -ระดับปริญญาเอก - 

27 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 9 

28 - -ระดับอนุปริญญา - 
29 - -ระดับปริญญาตรี 8 
30 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
31 - -ระดับปริญญาโท 1 
32 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
33 - -ระดับปริญญาเอก - 
34 จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถ้วน 9 
35 - -ระดับอนุปริญญา - 
36 - -ระดับปริญญาตรี 8 
37 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
38 - -ระดับปริญญาโท 1 
39 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
40 - -ระดับปริญญาเอก - 
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41 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด - 
42 - -ระดับอนุปริญญา - 
43 - -ระดับปริญญาตรี - 
44 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
45 - -ระดับปริญญาโท - 
46 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
47 - -ระดับปริญญาเอก - 
48 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด - 
49 - -ระดับอนุปริญญา - 
50 - -ระดับปริญญาตรี - 
51 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
52 - -ระดับปริญญาโท - 
53 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
54 - -ระดับปริญญาเอก - 

55 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

- 

56 - -ระดับอนุปริญญา - 
57 - -ระดับปริญญาตรี - 
58 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
59 - -ระดับปริญญาโท - 
60 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
61 - -ระดับปริญญาเอก - 
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62 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปี) 

9 

63 - -ระดับอนุปริญญา - 
64 - -ระดับปริญญาตรี 4 
65 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
66 - -ระดับปริญญาโท 1 
67 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
68 - -ระดับปริญญาเอก - 

69 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 

9 

70 - -ระดับอนุปริญญา - 
71 - -ระดับปริญญาตรี 8 
72 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
73 - -ระดับปริญญาโท 1 
74 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
75 - -ระดับปริญญาเอก - 

76 
จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพของหลักสูตร 

1 

77 - -ระดับอนุปริญญา - 
78 - -ระดับปริญญาตรี 1 
79 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
80 - -ระดับปริญญาโท - 
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81 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
82 - -ระดับปริญญาเอก - 

83 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 2049 

84 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - 

85 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 2015 

86 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 

87 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 34 

88 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 34 

89 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) - 

90 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

91 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก - 

92 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 63.5 

93 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า - 

94 - -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 6 

95 - -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 53.5 

96 - -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 4 
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97 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้น
ของร้อยละฯ) 

- 

98 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 49.5 

99 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 5 

100 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 41.5 

101 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3 

102 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 

103 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 1 

104 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 10 

105 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 

106 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 

107 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 

108 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2 

109 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 

110 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ - 

111 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 

112 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
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113 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 

114 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้น
ของร้อยละฯ) 

- 

115 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 6604.11 

116 - -ระดับอนุปริญญา - 
117 - -ระดับปริญญาตรี 6604.11 
118 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
119 - -ระดับปริญญาโท - 
120 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
121 - -ระดับปริญญาเอก - 
122 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 14 

123 จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 1378 

124 
ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.66 

125 
ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

3.77 
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126 
ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนาม
กีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.75 

127 
ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.72 

128 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ1) 310 

129 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 295 

130 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 113 

131 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 53 

132 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 75 

133 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว 43 

134 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 8 

135 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 1 
136 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 2 

137 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 15,095 

138 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 310 

139 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 14 
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140 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - 

141 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 238 

142 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) - 

143 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย  
(คะแนนเต็ม ๕) 

3.97 

144 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3 

145 
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย  
(คะแนนเต็ม ๕) 

- 

146 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) 

4.23 

147 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - 

148 
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) 

- 

149 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) 

- 

150 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 957.11 

151 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 241 

152 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) 

3.97 
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153 
จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลป
นิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

36 

154 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 31 

155 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) 5 

156 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

- 

157 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - 

158 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) - 

159 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด - 

160 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

161 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

162 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

163 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - 

164 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 15 

165 จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) - 
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166 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซ้ํากับค่านําหนักอื่นๆ) 

- 

167 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่
นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- 

168 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- 

169 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่า
น้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- 

170 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) - 

171 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด - 

172 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

173 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

174 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

175 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - 

176 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - 

177 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนดในหลักสูตร - 

178 จํานวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหัสเดียวกัน) - 
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179 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี - 

180 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาเดียวกัน - 

181 จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 331 

182 - -ระดับอนุปริญญา - 
183 - -ระดับปริญญาตรี 325 
184 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
185 - -ระดับปริญญาโท 6 
186 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
187 - -ระดับปริญญาเอก - 

188 จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ 329 

189 - -ระดับอนุปริญญา - 
190 - -ระดับปริญญาตรี 325 
191 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
192 - -ระดับปริญญาโท 4 
193 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
194 - -ระดับปริญญาเอก - 

195 จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ที่น้อยกว่า 3.51 14 

196 - -ระดับอนุปริญญา - 
197 - -ระดับปริญญาตรี 14 
198 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
199 - -ระดับปริญญาโท 0 
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200 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
201 - -ระดับปริญญาเอก - 

องค์ประกอบที่ 3  

202 
ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

4.37 

203 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 4.43 

204 
ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

4.58 

องค์ประกอบที่ 4  

205 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 59.5 

206 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 59.5 

207 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 1 

208 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 682,500 

209 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
210 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

211 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 682,500 

212 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 670,000 

213 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
214 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
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215 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 670,000 

216 จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 61.5 

217 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
218 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

219 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 61.5 

220 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - 

221 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
223 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

224 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

225 จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 2 

226 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

227 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

228 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 

229 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ - 

230 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

231 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

232 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
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233 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนัก
อื่นๆ) 

7 

234 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

235 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

236 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 

237 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับ
ในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- 

238 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
239 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

240 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

241 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- 

242 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
243 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

244 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

245 
จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่า
น้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

- 



206 | รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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246 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
247 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

248 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

249 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 3 
250 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
251 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

252 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 

253 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 4 

254 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
255 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

256 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 

257 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา) 

- 

258 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
259 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

260 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

261 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) - 
262 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
263 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

264 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
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265 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) - 
266 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
267 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

268 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

269 จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 9 

270 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ - 

271 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 4 

272 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ - 

273 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ - 

274 
- -ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อย
ละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

4 

275 
- -ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกิน
ร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

- 

องค์ประกอบที่ 5  

276 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 17 

277 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 6 

278 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 1 
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ลําดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

279 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย 3 

องค์ประกอบที่ 6  

280 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 3.66 

องค์ประกอบที่ 7  

281 คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) - 

282 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 4.65 

องค์ประกอบที่ 97  

283 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 3.31 

284 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 238 

285 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 3.95 

286 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 3 

287 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 4.67 

288 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - 

289 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) - 

290 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 955 

291 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 241 

292 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 3.96 
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293 
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

3.45 

องค์ประกอบที่ 98  

294 จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด - 

295 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลี - 
296 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร - 
297 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง - 
298 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุ่น - 
299 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ - 
300 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า - 
301 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน - 
302 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย์ - 
303 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลายู - 
304 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว - 
305 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม - 
306 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ - 

307 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย - 

308 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ - 

309 
จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่กําหนดทั้งหมด (ได้คะแนน
ในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 
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ลําดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

310 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลีที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

311 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมรที่กําหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

312 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนกลางที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

313 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

314 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

315 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่าที่กําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

316 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนที่กําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

317 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามาเลย์ที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

318 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 
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ลําดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

319 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

320 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเวียดนามที่กําหนด  (ได้คะแนนในระดับ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

321 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

322 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอินโดนีเซียที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 

323 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
ตาราง ป. และ ข้อเสนอแนะ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  
ประจําปีการศึกษา 2556 

 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 28 – 29 กรกฎาคม 2557 
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ตารางท่ี ป.1   ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมาย
เหตุ 

(เช่น เหตุผล
ของการประเมิน 
ท่ีต่างจากท่ีระบุ

ใน SAR) 

ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 8 ข้อ   8 / 5   

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 5 ข้อ   2 x 2 ไม่ผ่านข้อ3 
ข้อ4 และ
ข้อ5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 5 % 0.00 0.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก=6.504 เม่ือเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= 
ร้อยละ 30 ข้ึนไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 1.05) 

(ค่าการเพ่ิมข้ีนของร้อยละอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา=0.004 เม่ือ

เทียบค่าการเพ่ิมข้ีนของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ข้ึนไป 

ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 0.003) 
 เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 1.05 

/ 1.05   

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 30% 0.00 0.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ=22.047 เม่ือเทียบค่าร้อยละของอาจารย์
ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ข้ึนไป ดังนั้นคะแนนที่ได้
เท่ากับ 1.84) 

(ค่าการเพ่ิมของร้อยละอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา=-3.248 เม่ือ
เทียบค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละอาจารย์ประจําที่ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมาที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ข้ึนไป 

ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ -1.353 คะแนนจึงถูกปรับ
ค่า=0) 

 เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 1.84 

x 1.84   

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4  5 ข้อ   7 / 5   

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 6 ข้อ   7 / 5   

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 6 ข้อ   5 x 3 ไม่ผ่านข้อ2 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7 5 ข้อ   5 / 5   

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8 5 ข้อ   5 / 5   

ตัวบ่งช้ีท่ี สมศ. ๑ ร้อยละ 
70 

0.00 0.00 (จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ=166/จํานวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสํารวจ =209) เท่ากับร้อยละ  79.43 เม่ือเทียบ

ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้น คะแนนจึง
เท่ากับ 3.971 

/ 3.97  

ตัวบ่งช้ีท่ี สมศ. ๒ 3.51   ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)  = 3.970 

/ 3.97  

ตัวบ่งช้ีท่ี สมศ. ๓ ร้อยละ 
10 

0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเท่ากับ 10.25/

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
เท่ากับ 15) = ร้อยละ68.333 เม่ือเทียบค่าร้อยละ 25 

เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 5.000 

/ 5  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมาย
เหตุ 

(เช่น เหตุผล
ของการประเมิน 
ท่ีต่างจากท่ีระบุ

ใน SAR) 

ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีท่ี สมศ. ๔      
 

  

ตัวบ่งช้ีท่ี สมศ. ๑๔ 3.50 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจําเท่ากับ 
145.000/จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดเท่ากับ 
63.500 ) เท่ากับ 2.283 เม่ือเทียบดัชนีคุณภาพ

อาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึง
เท่ากับ 1.903 

x 1.90  

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 7 ข้อ   7 / 5   

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 6 ข้อ   6 / 5   

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 6 ข้อ   7 / 4   

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 4 ข้อ   5 / 5   

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 20,000 
บาท 

0.00 0.00 (จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน = 1,352,500.00/

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา=
61.50)=21,991.87 บาทเม่ือเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 
= 25,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 4.398) 

/ 4.40   

ตัวบ่งช้ีท่ี สมศ. ๕ 10% 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ3.125/จํานวนอาจารย์และ

นักวิจัยประจําทั้งหมดเท่ากับ63.500) = ร้อยละ
4.921 เม่ือเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน  

ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 2.461 

x 2.46  

ตัวบ่งช้ีท่ี สมศ. ๖ 5 % 0.00 0.00 (ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์=9.000/จํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
=63.500)= ร้อยละ 14.173 เม่ือเทียบค่าร้อยละ 20 

เท่ากับ 5 คะแนน  จึงมีค่าเท่ากับ 3.543 

/ 3.54  

ตัวบ่งช้ีท่ี สมศ. ๗ 3 % 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรอง
คุณภาพ = 3.000/จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย

ประจําทั้งหมด = 63.500)= ร้อยละ 4.724  เม่ือ
เทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ  5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 

2.362 

/ 2.36 
 
 
 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 5 ข้อ   5 / 5   

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 5 ข้อ   5 / 5   

ตัวบ่งช้ีท่ี สมศ. ๘ ร้อยละ 
30 

0.00 0.00 (ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย=10.000/จํานวนโครงการ/กิจกรรม

บริการทางวิชาการทั้งหมด =17.000)=มีค่าเท่ากับ 
ร้อยละ 58.824 เม่ือเทียบค่าร้อยละ 30 เท่ากับ 5 

คะแนน  จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 

/ 5  

ตัวบ่งช้ีท่ี สมศ. ๙ 4 ข้อ   5 / 5  

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 6 ข้อ   5 x 5 ข้อ6 ไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ 

ตัวบ่งช้ีท่ี สมศ. ๑๐ 5 ข้อ   5 / 5  

ตัวบ่งช้ีท่ี สมศ. ๑๑ 5 ข้อ   5 / 5  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมาย
เหตุ 

(เช่น เหตุผล
ของการประเมิน 
ท่ีต่างจากท่ีระบุ

ใน SAR) 

ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 7 ข้อ   7 / 5   

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 5 ข้อ   5 / 5   

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.3 4 ข้อ   5 / 5   

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4 6 ข้อ   6 / 5   

ตัวบ่งช้ีท่ี สมศ. ๑๒        

ตัวบ่งช้ีท่ี สมศ. ๑๓ 3.51   4.650 / 4.65  

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1 7 ข้อ   7 / 5   

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1 8 ข้อ   8 / 4   

ตัวบ่งช้ีท่ี สมศ. ๑๕ 3.51   (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยต้นสังกัด=4.360/

จํานวนปี =1ปี)=4.360 

/ 4.36  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
ทุกองค์ประกอบ 

    4.23   

 
องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ และองค์ประกอบสํานกังาน ก.พ.ร.  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 
(/ = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของ

การประเมิน 
ที่ต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 

ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีท่ี สมศ. ๑๖.๑ 4 ข้อ   5 / 5  

ตัวบ่งช้ีท่ี สมศ. ๑๖.๒ 3.51   3.96 / 3.96  

ก.พ.ร. 4.1.3        

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุก
องค์ประกอบ 

    4.35   
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ตารางท่ี ป.2 องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งช้ีท่ีใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ (สกอ.+สมศ.) 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2 2.63 3.75 3.97 3.56 การดําเนินงานระดับด ี

องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 4.40 4.50 2.79 3.63 การดําเนินงานระดับด ี

องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 7 - 5.00 4.65 4.93 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.07 4.61 4.07 4.23 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน

ระดับดี 

 

 

ตารางท่ี ป.3 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน (สกอ.+สมศ.) 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 1  -  - 4.49 4.49 การดําเนินงานระดับด ี

มาตรฐานท่ี 2 ก  - 4.86 4.65 4.83 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 ข 3.07 4.33 4.38 4.07 การดําเนินงานระดับด ี

มาตรฐานท่ี 3 -  5.00 2.79 3.63 การดําเนินงานระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

3.07 4.61 4.07 4.23 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน

ระดับดี 
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ตารางท่ี ป.4 มุมมองด้านบริหารจัดการท่ีสําคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สกอ.+สมศ.) 

มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

 - 4.67 4.66 4.66 การดําเนินงานระดับดีมาก 

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.44 4.88 4.59 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3. ด้านการเงิน 4.40 5.00 -  4.70 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4. ด้านบุคลากรการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

1.45 5.00 2.57 2.89 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมุมมอง 

3.07 4.61 4.07 4.23 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน

ระดับดี 

 

 
 
ตารางท่ี ป.5 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพมาตรฐาน (สกอ.+สมศ.) 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1. มาตรฐานดา้น
ศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา  

     

(1) ด้านกายภาพ 5.00 -   - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

(2) ด้านวิชาการ 1.45 3.33 1.90 2.47 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

(3) ด้านการเงิน -  5.00 -  5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

(4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

-  4.83 4.65 4.81 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
มาตรฐานท่ี 1 

2.63 4.40 3.28 3.90 การดําเนินงานระดับด ี
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มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

2. มาตรฐานดา้นการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

          

(1) ด้านการผลติบัณฑิต -  5.00 4.49 4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก 

(2) ด้านการวิจยั 4.40 4.50 2.79 3.63 การดําเนินงานระดับด ี

(3) ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

-  5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

(4) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

-  5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
มาตรฐานท่ี 2 

4.40 4.88 4.21 4.49 การดําเนินงานระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ 
ทุกมาตรฐาน 

3.07 4.61 4.07 4.23 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน

ระดับดี 

 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 
จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข 

1. ปรัชญา ปณิธาน  
วัตถุประสงค์  
และแผนดําเนินการ 

จุดแข็ง : 
     ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT แยกตามพันธกิจ ทําให้รู้ว่าพันธกิจแต่ละด้าน ควรเสริมด้วย
กิจกรรมใด เป็นการช่วยแก้ปัญหาได้ตรง 
แนวทางเสริม : 
     ควรใช้ยุทธวิธีเดียวกันน้ี(วิเคราะห์ SWOT) แยกส่วนให้ครบตามพันธกิจหลักของคณะท้ัง 4 ด้าน 

2. การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 
จุดแข็ง : 
     อาจารย์ประจําหลักสตูร/สาขาวิชามีครบท้ัง 9 สาขาวิชา 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
     การจัดทํา มคอ.3 ให้ครบถ้วนทุกประเด็นตาม Mapping ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
กระบวนทวนสอบให้ชัดเจนทุกมิต ิ
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 
จุดท่ีต้องพัฒนาเร่งด่วน 
   การส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารยไ์ด้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในช่วง 5 ปี ให้ได้สาขาวิชาละ 1 
คน 
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องค์ประกอบท่ี 
จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 
จุดท่ีควรพัฒนา : 
   ส่งเสริมให้อาจารย์ในแตล่ะสาขาวิชาฯ ได้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ใหม่ท่ี
กําหนดในปีการศึกษา 2557 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 
จุดแข็ง : 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงการและงบประมาณสนับสนุนเพ่ือพัฒนาคณาจารย์
ด้านการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานอย่างชัดเจน 
จุดท่ีควรพัฒนา : 
     ควรจําแนกแผนบริหารคณาจารย์และแผนพัฒนาคณาจารย์ออกจากกันให้ชัดเจน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 
จุดแข็ง : 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตร/สาขาวิชาฯ ท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสาํคัญ 
จุดควรพัฒนา : 
     จัดทํา มคอ.3 ให้ครบทุกประเด็นและให้สอดรบักับดัชนีใช้วัดผลการเรยีนรู ้
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 
จุดแข็ง : 
     ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามพันธกิจได้ชัดเจน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 
จุดแข็ง : 
     ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน้นให้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชาต่าง ๆ 
ให้กับนักศึกษาอย่างชัดเจน 
สมศ. ๑ 
     ในเกณฑ์การประเมินใหม่ในปีการศึกษา 2557 ได้กําหนดไว้ในการประเมินระดับหลักสูตร/
สาขาวิชา ตามตัวบ่งช้ีท่ี 1.11 ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 
สมศ. ๒ 
     โดยเกณฑ์ใหม่กําหนดไว้ในตัวบ่งช้ีท่ี 1.10 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา(ปริญญาตร-ีโท-เอก) 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
สมศ. ๓ 
     โดยเกณฑ์ใหม่กําหนดไว้ในตัวบ่งช้ีท่ี 1.12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ซ่ึงกําหนดเกณฑ์วัดผลใหม่ คือ 0.20, 0.40, 0.60, 0.80, และ 1.00 โดย
หารด้วย 40 เป็นต้น 

3. กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 
จุดแข็ง : 
     คณะมรีะบบและกลไกการให้คําปรึกษาอย่างดี โดยกําหนดให้มช่ัีวโมง Home Room ในทุกวัน
พุธท่ีสามของเดือน และมีกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
     คณะควรจัดให้มรีะบบรวบรวมข้อมูลการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษา แต่ละกลุม่และ
ควรส่งเสริมกิจกรรมศิษย์เก่าให้มคีวามหลากหลายครอบคลุมทุกสาขาของศิษย์เก่า 
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องค์ประกอบท่ี 
จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 
จุดแข็ง : 
     คณะมรีะบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างความเข้าใจใน
การนําวงจรคุณภาพ PDCA ให้นักศึกษานําไปใช้ได้จริง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
     คณะควรสนับสนุนให้ทุกกิจกรรมนําวงจรคุณภาพ PDCA ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม  มีหลักฐาน
ชัดเจน 

4. การวิจัย ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 
จุดแข็ง : 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนับสนุนอาจารย์รุ่นใหมไ่ด้ทําวิจัยและมีระบบพ่ีเลี้ยงให้
ด้วย 
จุดควรพัฒนา : 
     ควรเน้นการวิจยัเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและสังคมให้ชัดเจนยิ่งข้ึน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 
จุดแข็ง : 
     มีการทําวิจัยร่วมกับชุมชนและมีการเผยแพร่งานวิจัยออกสูส่าธารณชน 
สมศ. ๕ 
     ได้กําหนดเกณฑ์ใหม่รวมไว้ในตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสตูร/สาขา
วิชาฯ โดยกําหนดตัวหารเป็น 20 จากเดิม 10 
สมศ. ๖ 
          ได้กําหนดเกณฑ์ใหม่รวมไว้ในตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร/
สาขาวิชาฯ โดยกําหนดตัวหารเป็น 20 จากเดิม 10 
สมศ. ๗ 
          ได้กําหนดเกณฑ์ใหม่รวมไว้ในตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร/
สาขาวิชาฯ โดยกําหนดตัวหารเป็น 20 จากเดิม 10 

5. การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 
จุดแข็ง : 
     คณะมีการกําหนดแนวทาง ข้ันตอน วิธีการในการบริการวิชาการแก่สังคม จนสามารถก่อให้เกิด
การบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัยและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างดี บรรลุตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนด วัดความสําเร็จของบูรณาการท่ีตั้งไว้ 
แนวทางเสริม : 
     ควรกําหนดให้มีการบูรณาการในทุกสาขาวิชา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 
จุดแข็ง : 
     คณะมบุีคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริการวิชาการแก่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ได้จริง สอดรับกับยทุธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้ 
แนวทางเสริม : 
     ควรขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
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องค์ประกอบท่ี 
จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข 

 สมศ. ๘ 
จุดแข็ง : 
     คณะมโีครงการ/กิจกรรมท่ีนํามาพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
สมศ. ๙ 
จุดแข็ง : 
     คณะมีโครงการท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง/
ต่อยอดจนนํามาสู่การพ่ึงพาตนเองของชุมชนได้ 

6. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 
จุดแข็ง : 
     คณะมีนโยบายและกิจกรรม/โครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ และมีผลงานเป็นท่ียอมรับระดับชาติ 
สมศ. ๑๐ 
จุดแข็ง : 
     คณะมีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการตามวงจรคุณภาพ(PDCA) ท่ีเกิดประโยชน์และได้รับการยก
ย่องระดับชาติ 
สมศ. ๑๑ 
จุดแข็ง : 
     คณะมคีวามชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงภมูิทัศน์ และการจัดกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นท่ีน่าพึงพอใจต่อบุคลากรและนักศึกษา 
แนวทางเสริม : 
     ควรสนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรมท่ีดีอย่างต่อเน่ือง และขยายวงให้กว้างข้ึน 

7. การบริหารและการ
จัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 
จุดแข็ง : 
     คณะมีการบรหิารงานท่ีเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานในสงักัด โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
สูงสุดของการบริหารงาน และเน้นหลักธรรมาภิบาลครบท้ัง 10 ด้าน 
แนวทางเสริม : 
     ควรมีการระดมความคิดเห็นทางด้านการบริหารงานประเด็นต่าง ๆ ของคณะ เพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 
จุดแข็ง : 
     มีการดําเนินการ เรื่องการจัดการความรูค้รบตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
แนวทางเสริม : 
     1.ควรมีมาตรการให้อาจารยเ์ข้าร่วมกิจกรรมอย่างท่ัวถึงและครบถ้วน ให้ถือว่ากิจกรรมน้ีมี
ความสําคัญต่อการพัฒนางานสอนและงานวิจัย 
     2.การรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนด ควรมีความสมบูรณ์ในรูปเอกสารเย็บเล่มหรือ
จุลสาร พร้อมท่ีจะเผยแพร่ได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 
จุดแข็ง : 
     คณะให้ความสําคัญต่อเรื่องการจัดการความเสี่ยง มีแผนและคู่มือในการบริหารความเสี่ยงท่ี
ชัดเจน 
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องค์ประกอบท่ี 
จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ่อน / แนวทางแก้ไข 

 แนวทางเสริม : 
     1.ควรมีการประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรทุกกลุ่มของคณะรับทราบท้ังแผนและคู่มือความเสี่ยง 
     2.มีการระดมสมองจากบุคลากรของคณะทุกกลุ่ม เพ่ือจะให้ได้หัวข้อความเสี่ยง ลักษณะของ
ความเสี่ยงในการดําเนินงานข้ันต่อไป 

8. การเงินและ
งบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 
จุดแข็ง : 
     มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีมีความครบถ้วนตามพันธกิจหลักของคณะ 
แนวทางเสริม : 
     แผนกลยุทธทางการเงิน ควรระบุให้จุดเน้นของคณะให้ชัดเจน เพ่ือจะได้ทุ่มงบประมาณ
สนับสนุนเรื่องน้ัน ๆ ให้บรรลุ และใช้เป็นจุดเด่นของคณะได้ 

9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 
จุดควรพัฒนา : 
     การประกันคุณภาพการศึกษา ยังไม่สามารถบูรณาการให้เป็นงานประจําได้ เน่ืองจากบุคลากรยัง
มีทัศนคติว่าเป็นการเพ่ิมงาน 
แนวทางแก้ไข : 
     ควรกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ นําการประกันคุณภาพการศึกษามาพัฒนากับงาน
ตามพันธกิจของคณะแต่ละด้านให้ครบตามระบบวงจรคุณภาพ “PDCA” 

97. องค์ประกอบ
ตามอัตลักษณ์ 

สมศ. ๑๖.๑ 
จุดแข็ง : 
     มีศิษย์เก่าของคณะหลายคนประสพความสําเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะศิษย์เก่าเหล่าน้ัน มี
คุณสมบัติตามอัตลักษณ์คณะฯ อันเป็นส่วนสาํคัญอีกส่วนหน่ึง 
แนวทางเสริม : 
     ควรเปิดโอกาสให้บัณฑิตท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตตามอัตลักษณ์ของคณะ เข้ามามสี่วนร่วมใน
กิจกรรมของคณะเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสร้างความผูกพันธ์และความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของ
คณะ ท้ังยังเป็นตัวอย่างหรือแนวทางท่ีดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน 

 

ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
การสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 

ผู้บริหาร 
1. การบริหารงานในคณะ เน้นความร่วมมือ ความสามัคคี ให้คณาจารย์ในคณะเข้ามามีส่วนร่วมกับ

กิจกรรมท่ีคณะจัดด้วยความเต็มใจ 
2. การบริหารงานตามพันธกิจท้ัง 4 ด้าน ผู้บริหารใช้หลักความเสมอภาคในการพัฒนางานท้ัง 4 ด้าน 

ท่ีเท่าเทียมกัน ส่วนผลท่ีได้รับมีแตกต่างกัน ข้ึนกับบุคลากรท่ีปฏิบัติตามพันธกิจนั้น ๆ 
3. ปัญหาด้านประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีอยู่บ้าง ก็คือเรื่องการสื่อสารสู่สาขาวิชาบางสาขาเท่านั้น 
4. ภาระงานสอนของอาจารย์อยู่ในเกณฑ์สูง ทําให้อาจารย์ไม่สามารถสร้างงานในพันธกิจอ่ืน ๆ ได้ 

หรือถ้าทําได้ก็ไม่เต็มท่ี 
5. การโอนเงินงบประมาณลงสู่คณะค่อนข้างช้า โดยเฉพาะงบบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นปัญหาใน

การดําเนินงานของคณะไม่เป็นไปตามกําหนดการท่ีตั้งไว้ 
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ศิษย์ปัจจุบัน 
     ความคิดเห็นท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา 

- เป็นสถาบันการเรียนใกล้บ้าน ค่าเทอมไม่แพง ประหยัดค่าใช้จ่าย 
- ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา เป็นแบบพ่ีน้อง มีการช่วยเหลือกันระหว่างสาขาวิชา 
- อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความดูแลช่วยเหลือ มีการประชุมนัดพบพูดคุยกันตลอด ท้ังโดยทางตรงและ

ทางอ้อม เช่น ทางFacebook และ Line 
    ข้อเสนอแนะ 

- สถานท่ีทํากิจกรรม อยากให้มีพ้ืนท่ีทํากิจกรรมสําหรับนักศึกษา ห้องว่างรวมตัวกันเพ่ือพบปะทํา
กิจกรรม 

- งบประมาณ อยากให้มีงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ สําหรับนักศึกษา 
- การเรียนการสอน อยากให้มีการสอดแทรกเก่ียวกับทางวัฒนธรรมเพ่ิมมากข้ึน 

 

ศิษย์เก่า และ ผู้ใช้บัณฑิต 
     ความคิดเห็นท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา 

- มีการติดต่อกับอาจารย์ เข้ามาช่วยเวลามีงานหรือกิจกรรม 
- มีการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน ช่วยเหลือดูแลกันอยู่เสมอ 
- ชมเชยคณะท่ีมีการปรับปรุงไปในทางท่ีดีข้ึนมากทางด้านกายภาพ จัดเตรียมสถานท่ีเหมาะสมแก่

จํานวนนักศึกษามากข้ึน มีอาจารย์เพ่ิมมากข้ึน 
    ข้อเสนอแนะ 

เรื่องของหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- เน้นให้มีการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปใช้ได้จริง ปฏิบัติได้จริง 
- เน้นคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ ความรับผิดชอบ 
- การปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมขององค์กร การปฏิสัมพันธ์ 
- ประสบการณ์ชีวิต 
- เน้นความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ 

เรื่องการให้บริการทางวิชาการ 
- จัดวิทยากรให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า 
- เชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้แก่ศิษย์ปัจจุบัน 

สถานท่ีทํากิจกรรม มีมุมชมรมศิษย์เก่า จะได้มีพ้ืนท่ีรวมตัวกันของศิษย์เก่า เพ่ือพบปะกับศิษย์
ปัจจุบัน  

พูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ให้คําแนะนําช่วยเหลือกันได้ 
การติดต่อประสานสัมพันธ์  

- ให้ความสําคัญ ยกย่องให้เกียรติ ติดต่อประสานสัมพันธ์ตลอด จะได้มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี 
- ส่งข้อมูลจากคณะไปยังศิษย์เก่าโดยตรง 

ผู้แทนชุมชน 
     ข้อเสนอแนะ 

- อยากให้คณะเป็น “เป็นโรงเรียนในชุมชนให้กับชาวบ้าน” สร้างสื่อความรู้ ข้อมูล เอกสารทางวิชาการ  
สร้างแหล่งเรียนรู้ ช่วยกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ และเป็นท่ีปรึกษาให้คําแนะนําต่อชุมชนในเชิงวิชาการ 


