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คํานํา 

 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2557 

เปนรายงานสรุปผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใน

รอบป ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามตัวบงชี้การประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา องคประกอบที่ 1 ถึง องคประกอบที่ 5 ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) พรอมทั้งไดวิเคราะหจุดแข็งและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารายองคประกอบไวใน

รายงานฉบับนี้ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการผูประเมิน และผูมีสวนไดสวนเสีย เปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ทั่วทั้งองคกร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตรและพันธกิจอยางยั่งยืนตอไป 

 

 

 
                                                              (ผูชวยศาสตราจารยกรรณิการ  เผือกนําผล) 
                                                              คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 



รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 |  
 

3 

 
เร่ือง            หนา 

 

คํานํา (1) 

สารบัญ (2) 

บทสรุปผูบริหาร (3) 

สวนที่ 1 บทนํา 1 

     - ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 1 

     - ปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย วัตถุประสงค 2 

     - โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 7 

     - หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 8 

     - จํานวนนักศึกษา 9 

     - จํานวนอาจารยและบุคลากร 10 

     - ขอมูลพื้นฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 11 

สวนที่ 2 รายงานผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 17 

     - องคประกอบที่ 1 17 

     - องคประกอบที่ 2 35 

     - องคประกอบที่ 3 48 

     - องคประกอบที่ 4 55 

     - องคประกอบที่ 5 59 

สวนที่ 3 สรุปผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 77 

     - ผลการประเมินรายตัวบงชี้ 77 

     - ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ 78 

     - รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 79 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปผูบริหาร 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 |  
 

4 

จากการตรวจประเมินการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินผลการดําเนินงานตาม
องคประกอบ 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ วามีจุดแข็งที่เปนแนวเสริมและจุดออนท่ีจะนําไปพัฒนาปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา ที่เนนคุณภาพของผูเรียนและสังคมโดยสวนรวม โดยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมผีลการประเมินตนเองดังนี้ 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจดัการ
หลักสตูรโดยรวม 

2.5 17.52 9 17.52 1.95 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

1.0 5 66.5 7.52 % 0.94 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

1.5 12 66.5 18.05 % 1.50 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเตม็เวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ 

3 45.82 25 83.28 % 0 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

5   6 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

4   6 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

4   6 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและ
งานสรางสรรค 

3 6,304,940 62.50 100,879.04 บาท 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

2 6.00 66.50 9.03 % 2.26 คะแนน 

ตัวบงชี้ที ่3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5   6 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4   6 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบันและเอกลักษณของคณะ 

4   7 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

4   6 ขอ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชีข้องทุกองคประกอบ 3.59 คะแนน 
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สวนที่ 1  

บทนํา 
 

ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 
ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 ที่ตั้ง    : 41 หมูที่ 5 ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 
 ประวัติความเปนมา 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2519 ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 โดยใชชื่อวา “คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”  
หัวหนาหนวยงานเรียกวา “หัวหนาคณะ” ตอมามีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 คณะวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเปลี่ยนการเรียกชื่อหัวหนาหนวยงาน จากหัวหนาคณะเปน “คณบดี” โดย
จัดแบงหนวยงานในคณะเปนภาควิชารวม 11 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ  
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  
ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตรและภาควิชาประวัติศาสตร 
 ในปการศึกษา 2541 สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีไดประกาศเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน วิชาการของ
คณะจากภาควิชาเปนโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงดําเนินการปรับเปลี่ยนการ
บริหารงานวิชาการจากภาควิชาเปนโปรแกรมวิชารวมทั้งสิ้น 11 โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาการพัฒนา
ชุมชน  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) โปรแกรมวิชา
ดนตรี (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกตศิลป  โปรแกรมวิชาศิลปกรรมและโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา 
(ค.บ.)   
 ป  พ . ศ .  2542  กระทรว งศึ กษาธิ กา ร ได มี ป ระกาศการแบ งส วน ราชการของสถาบั น                     
ราชภัฏรํา ไพพรรณี  กําหนดใหมี  5 คณะ คือ คณะครุศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                   
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในแตละคณะใหมี
หนวยงานเพียงหนวยงานเดียว คือ สํานักงานเลขานุการคณะ มีผลใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ดําเนินการบริหารงานวิชาการแบบโปรแกรมวิชาตอไป 
 ในป พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีไดเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ตามประกาศในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
 ป  พ .ศ .  2548  คณะมนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร  เปนคณะหนึ่ ง ในจํ านวน 6  คณะ                        
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  (คณะครุศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ                     
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร )  ได เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร  ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี  ทั้ งภาคปกติและ                     
ภาค กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคพิเศษ (ศศ.ม.) ขณะเดียวกันก็ไดเปดสอนหลักสูตรใหม 
คือ หลักสูตรนิติศาสตรเปนรุนแรกใหกับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.  ตามลําดับในปเดียวกัน ทั้งนี้มี
การปรับเปลี่ยนคําวา “โปรแกรมวิชา” เปน “หลักสูตรวิชา” และ “หัวหนาโปรแกรมวิชา” เปน “ประธาน
สาขาวิชา”    
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ป พ.ศ. 2550 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแบงสวนราชการในสํานักงานคณบดี                      
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี(ฉบับแกไข) พ.ศ. 2550 ออกเปน 5 สวนงาน ไดแก            
งานบริหารงานทั่วไป งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และศูนยภาษา โดย
ใหบริการดานตาง ๆ แกชุมชนนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ขณะเดียวกันคณะไดปรับเปลี่ยน
แนวทางในการพัฒนาคณะไปพรอม ๆ กัน โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบท
ในสังคมเพื่อดําเนินภารกิจตามบทบาทที่กําหนดไวใหบรรลุเปาหมายตอไป โดยในป พ.ศ. 2554 ไดเพิ่ม
หนวยงานศูนยอาเซียนศึกษา และศูนยวิจัยทางดานสังคมศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

ป  พ.ศ .  2554 คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร  ได เปดหลักสูตรใหม  คือ หลักสูตร                  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน  

ป  พ.ศ .  2555 คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร  ได เปดหลักสูตรใหม  คือ หลักสูตร             
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
 
ปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย วัตถุประสงค 
ปรัชญา 

คุณธรรมนําทาง  เสริมสรางปญญา  พัฒนาทองถิ่น 
 
วิสัยทัศน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะชั้นนําของภาคตะวันออกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นและความเปลี่ยนแปลงของวิถีโลก 
 
พันธกิจ 

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

บูรณาการสูประชาคมอาเซียน 
 
วัตถุประสงค 

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

 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยที่มีความเขมแข็ง ยั่งยืนและสามารถประกอบอาชีพไดอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรทางวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงโดยเฉพาะวิชาชีพครู 
3. การวิจัยพัฒนาเพื่อการพัฒนาดานวิชาการและพัฒนาทองถิ่น 



รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 |  
 

7 

4. ใหบริการวิชาการแกสังคมและสบืสานแนวพระราชดําริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นพรอมทั้งบูรณาการสูสากล 
6. พัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารที่ดี 

 
นโยบายคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1.  นโยบายดานการจัดการศึกษา 
1.1 คุณภาพบัณฑิต/เนนประสิทธิภาพ คุณภาพการเรียนการสอน เนนการผลิตบัณฑิตที่พึง

ประสงคสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 
1.2 เรงรัดการผลิตบัณฑิตใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
1.3 พัฒนาคุณวุฒิของคณาจารยใหเขาเกณฑมาตรฐานและคุณภาพของ สกอ. 
1.4 สนับสนุนการเปดหลักสูตรใหมและรักษามาตรฐานหลักสูตรเดิม 
1.5 เรงรัดการผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะทางดานภาษาตางประเทศ 
1.6 เพิ่มจํานวนบัณฑิตทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1.7 ลดจํานวนนักศึกษาที่ออกระหวางเรียน 
1.8 เพิ่มศักยภาพบัณฑิตใหมีความสามารถในการเรียนรูและสามารถประกอบอาชีพอิสระและ

สนองกับความตองการของตลาดแรงงานในภูมิภาคตะวันออก 
1.9 สงเสริมใหหลักสูตร/สาขาวิชา เชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินและการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

2.  นโยบายทางดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 สงเสริมความรวมมือในการผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกับคณะครุศาสตร 
2.2 จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาที่คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรรับผิดชอบ 
2.3 ใหคําปรึกษาแกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสงเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
 

3.  นโยบายทางดานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3.1 สรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาใหแกนักศึกษาและคณาจารย 

 3.2 สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู 
 3.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู 
 3.4 เนนความเขมแข็งทางการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานสากลเทียบไดกับมาตรฐานของ สกอ. 
 3.5 สงเสริมและพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและ  

สังคมศาสตรเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 3.6 จัดใหบุคลากรทุกระดับของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีสวนรวมและบูรณาการการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเขากับการปฏิบัติงาน 
 3.7 พัฒนาหองเรียน วัสดุอุปกรณ ใหสนับสนุนและเอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา 
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4. นโยบายดานการบริการวิชาการสูทองถิ่นและสังคม 
 4.1 สงเสริมใหมีโครงการบริการวิชาการแกทองถิ่นและชุมชน สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 
 4.2 สนับสนุนใหหลักสูตรทุกหลักสูตรจัดการบริการทางวิชาการที่หลากหลาย 
 4.3 สนับสนุนงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการออกบริการวิชาการแกทองถิ่นและชุมชน 
 4.4 นําผลของการศึกษาวิจัยไปฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 4.5 สงเสริมอาจารยสนับสนุนใหชุมชนและทองถิ่นนําภูมิปญญาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ   

ชุมชนทองถิ่น 
 4.6 สนับสนุนใหมีงาน/โครงการสนับสนุนโครงการพระราชดําริ 
 4.7 จัดศูนยบริการทางวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น 
 

 5. นโยบายดานงานวิจัยและงานริเริ่มสรางสรรค 
 5.1 สงเสริมความรวมมือดานงานวิจัยและงานริเริ่มสรางสรรคกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ 
 5.2 สนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัย 
 5.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยใหกับคณาจารยและบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร 
 5.4 เผยแพรขาวสารงานวิจัย การขอทุน แหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยใหคณาจารยและ 

บุคลากรไดรับทราบอยางทั่วถึง 
 5.5 สงเสริมใหอาจารยนํางานวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาทองถิ่น 
 5.6 สนับสนุนใหคณาจารยไดมีโอกาสเผยแพรงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 5.7 สนับสนุนการจดสิทธิบัตรงานวิจัยหรือนวัตกรรม 
 5.8 สรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยของคณะที่มีผลงานวิจัย และงานสรางสรรคดีเดน 
 

 6. นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 6.1 สงเสริมนักศึกษาและบุคลากรของคณะเขารวมกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ

หนวยงานภายในและภายนอกคณะ 
 6.2 สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
 6.3 สงเสริมใหทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม 
 6.4 สนับสนุนใหมีการสรางเครือขายทางศิลปวัฒนธรรมตลอดจนเผยแพรผลงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 6.5 สนับสนุนงบประมาณ เพื่อการดําเนินการดานศิลปวัฒนธรรม 
 6.6 สงเสริมใหมีการสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม 
 

  7. นโยบายทางดานการบริหารจัดการ 
7.1 จัดระบบการบริหารองคกร โดยใชหลักธรรมาภิบาลและหลักการกระจายอํานาจ การให

เกียรติซึ่งกันและกัน 
7.2 พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร ถายทอดคานิยมไปสูแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองไปใน

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

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
7.9 จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่คณะจะเกิดความเสียหาย 
7.10 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย 
7.11 สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมในการติดตามตรวจสอบ

การทํางานของคณะ 
 

8. นโยบายทางดานการเงิน และงบประมาณ 
8.1 สนับสนุนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหลักสูตร/สาขาวิชา/คณะและมหาวิทยาลัยเพื่อ

ประหยัดงบประมาณ 
8.2 บริหารงบประมาณดวยความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 
8.3 จัดระบบการตรวจสอบ ประเมินผลโครงการ/งบประมาณในแตละโครงการตลอดจนความ

คุมคาตามตนทุนการผลิต 
 

9.  นโยบายดานความรวมมือกับหนวยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 
9.1 กําหนดนโยบายความรวมมือทางวิชาการ MOU ระหวางสถาบันการศึกษาภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งสถาบันการศึกษาภายในประเทศและตางประเทศ 
9.2 สนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานในระดับจังหวัดและระดับชาต ิ
9.3 นําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหมีมาตรฐานสูสากลและมีเครือขายความรวมมือกับ

สถาบันอื่น ๆ  
 

10. นโยบายทางดานการพัฒนานักศึกษา 
 10.1 สงเสริมความมีระเบียบวินัยและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
 10.2 สนับสนุนองคกรของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหเขมแข็งและเปนผูนํา

ในสังคมได 
 10.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 10.4 สนับสนุนใหนักศึกษา ไดมีโอกาสสรางเครือขายระหวางสถาบัน องคกร เพื่อพัฒนา

วิสัยทัศนใหกวางไกล 
 10.5 สงเสริมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษาของคณะ 
 10.6 สงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค 
 10.7 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท เชน กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬา

หรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน รักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการกิจกรรมสงเสริม
วัฒนธรรม   
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 10.8 สนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสประกวด แขงขัน เพื่อรับรางวัลระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศ 

 10.9 สงเสริมระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษา ใหมีการพัฒนาการในทางที่เหมาะสม
และประสบความสําเร็จในการศึกษา 

       10.10 บริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูและสังคมอุดม
ปญญา 

 10.11 สนับสนุนใหจัดทําแผนพัฒนาคณะเพื่อพัฒนานักศึกษาตามแผนนโยบาย 3 ดี 
 

11. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
 11.1 จัดใหมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพทั้งในระดับคณะและ
สาขาวิชา 
 11.2 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานของคณะและสาขาวิชา อันจะนําไปสูการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่
ควรปรับปรุงของคณะและสาขาวิชาอยางตอเนื่อง 
 11.3 สนับสนุนใหมีกิจกรรมสรางความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรของคณะ 
 11.4 สงเสริมใหมีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในโดยถือเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 
 11.5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาและให
นักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา 
 11.6 สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหสามารถวิเคราะห
ขอมูล  เพื่อวางแผนและประกอบการตัดสินใจ 

11.7 พัฒนาเครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานภายในและ
ภายนอกคณะ 
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โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณบดี 

คณะกรรมการประจําคณะ 

หัวหนาสํานักงานคณบดี ประธานสาขาวิชา รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาศูนยภาษา 

- สาขาวชิาดนตร ี

- สาขาวชิาภาษาจีน 

- สาขาวชิาภาษาไทย 

- สาขาวชิาศิลปกรรม 

- สาขาวชิาการพัฒนาชุมชน 

- สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกิจ 

- สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร 

- สาขาวชิารัฐศาสตร 

- ฝายธุรการ 

- ฝายการเงินและพัสด ุ

- ฝายบริการการศึกษา 

- ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ฝายวิจัย 

- ฝายประกันคุณภาพ 

- ฝายกิจการนักศึกษา 

- ฝายบริการวิชาการและ

- ฝายวิชาการและวิจัย 

- ฝายวางแผนและประกนั

คุณภาพ 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
ในปการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเปดหลักสูตรจํานวน 9 หลักสูตร   

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

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปที่ปรับปรุง

ลาสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. ลง
นามรับทราบ

หลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

2554 
(ใหม) 

4 เมษายน 
2554 

10 มกราคม 
2555 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2555 8 มีนาคม 
2555 

10 มกราคม 
2557 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2555 11 พฤศจิกายน 
2554 

13 ธันวาคม 
2556 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2555 25 กรกฎาคม 
2555 

29 มีนาคม 
2556 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรี 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2555 11 พฤศจิกายน 
2554 

20 สิงหาคม 
2555 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2555 10 กุมภาพันธ 
2555 

7 กรกฎาคม 
2558 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

2555  30 ตุลาคม 
2556 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม 

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

2555   

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร 

รัฐศาสตรบัณฑิต 2555 
(ใหม) 

11 พฤศจิกายน 
2554 

13 กรกฎาคม 
2555 
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จํานวนนักศึกษา 
ในปการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 2,244 คน ประกอบดวยนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี จํานวน 1,836 คน 

นักศึกษาภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี จํานวน 408 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 25 คน 

จําแนกไดดังนี้ 

ภาคปกติ 

หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา 

รวม 
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 

ภาษาไทย 34 43 33 21 131 

ดนตรี 15 14 10 12 51 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 87 57 68 47 259 

ภาษาจีน 45 31 12 16 104 

การพัฒนาชุมชน 104 82 73 59 318 

ศิลปกรรม 26 20 16 11 73 

รัฐประศาสนศาสตร 186 120 152 137 595 

รัฐศาสตร 184 86 35 0 305 

รวม 1836 

 
ภาคพิเศษ 

หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา 

รวม 
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 

การพัฒนาชุมชน 28 21 30 4 83 

รัฐประศาสนศาสตร 75 69 84 8 236 

รัฐศาสตร 28 21 15 0 64 

รัฐประศาสนศาสตร (ป.โท) 24 0 1 0 25 

รวม 408 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 |  
 

14 

จํานวนอาจารยและบุคลากร  
จํานวนอาจารย 

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

หลักสูตร 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาไทย 

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาการพฒันาชุมชน 

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาดนตร ี

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาจนี 

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

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร 

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

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ

สาขาวชิาศิลปกรรม 

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

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิารัฐศาสตร 

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

อาจารยสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป

ไมสังกัดหลักสูตรใด 

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

รวม 5.5 - - - 45 10 1 - 4 - 1 - 66.5 

รวมทั้งหมด 5.5 56 5 66.5 

 
จํานวนบุคลากร 

เจาหนาที่คณะมีทั้งหมด 7 คน  

คณะ ต่ํากวา ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 7 - - 7 
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ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที ่
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 2557  จํานวน

เงินทั้งสิ้น 4,153,300 บาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 3,044,400 บาท งบรายได จํานวน 

1,108,900 บาท   

สรุปโครงการ ประจําปงบประมาณ 2557 

งบประมาณแผนดิน          

ไดรับการจัดสรร        3,044,400   บาท  

ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1 สรางสื่อพัฒนาการสอน สรางสื่อพัฒนาการสอน 10,000 

คณะมนุษยฯ 

2 สนับสนนุการทําผลงานวิจัย 1. สนับสนุนทนุวิจัย 180,000 

2. สังเคราะหงานวิจัย 20,000 

3 ทบทวนแผนพฒันาคณะ

มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

ประชุมเชิงปฏิบัตกิารทบทวน

แผนพัฒนาคณะมนุษยฯ 

30,000 

4 บริหารจัดการสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 32,000 รัฐประศาสน

ศาสตร 

5 บริหารหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ จัดหาทรัพยากรทางการบริหารงาน

ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

30,000 
รัฐศาสตร 

6 บริหารจัดการสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ทบทวนแผนและพฒันาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

20,000 

ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 
7 บริหารจัดการหลักสูตร คบ. 

ภาษาอังกฤษ (รวมผลิต) 

1. จัดหาวัสดุอุปกรณ 8,000 

2. อบรมใหความรุในการใช

ภาษาอังกฤษในหองเรียน 

10,000 

8 บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาจนี พัฒนาระบบการบริหารสาขาวชิา

ภาษาจนี 

30,000 
ภาษาจนี 

9 บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาไทย จัดซื้อวัสด ุ 32,000 

ภาษาไทย 10 บริหารจัดการหลักสูตร คบ. 

ภาษาไทย (รวมผลิต) 

จัดซื้อวัสด ุ 20,000 

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

2. พัฒนาสิง่แวดลอม 13,000 

12 บริหารจัดการสาขาวิชาศิลปกรรม 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 15,000 
ศิลปกรรม 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน 15,000 
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ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 

13 บริหารจัดการสาขาวิชาการพัฒนา

ชุมชน 

1. ทบทวนแผนและรวมพฒันา

ยุทธศาสตร 

20,000 

การพัฒนา

ชุมชน 2. รวมคิด รวมพัฒนาสาขาวชิาการ

พัฒนาชุมชน 

12,000 

14 บริหารหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 10,000 รปม. 

15 บริหารจัดการศูนยภาษา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 20,000 ศูนยภาษา 

16 บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

988,400 

คณะมนุษยฯ 

17 บริหารการเปลี่ยนแปลงคณะ

มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

บริหารการเปลี่ยนแปลงคณะ

มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

139,000 

18 พัฒนาอาคารและปรับปรุงภูมิทศัน พัฒนาอาคารและปรับปรุงภูมิทศัน 100,000 

19 ประกันคุณภาพการศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

จัดประชุม/อบรม/สัมมนา 35,000 

20 การจัดการความรูเพื่อพัฒนาสังคม

แหงการเรียนรู 

1. การจัดการความรูดานการวิจยั 20,000 

2. การจัดการความรุดานการผลิต

บัณฑิต 

20,000 

21 พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ

มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ

มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

210,000 

22 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

พัฒนาบุคลากรสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

34,000 ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 

23 เตรียมความพรอมดาน

ภาษาตางประเทศเพื่อรองรับการ

เขาสูประชาคมอาเซียน 

เตรียมความพรอมดาน

ภาษาตางประเทศเพื่อรองรบัการเขา

สูประชาคมอาเซียน 

964,000 ศูนยภาษา 

รวมงบประมาณแผนดิน 3,044,400  
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งบรายได       ไดรับการจัดสรร  1,108,900     บาท  

ลําดับ โครงการ กิจกรรม  จํานวนเงิน  หมายเหตุ 

1 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิารัฐ

ประศาสนศาสตร 

1. ปฐมนิเทศนักศึกษากอนฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

19,800 

รัฐประศาสน

ศาสตร 

2. ปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝก

ประสบการวิชาชีพ 

19,900 

3. ศึกษาดูงาน 70,000 

4. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

43,300 

2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตร : บทบาท

นักศึกษารัฐศาสตรกับการพัฒนา

ทองถิ่นภาคตะวนัออก 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทบาท

นักศึกษารัฐศาสตรกับการพัฒนา

ทองถิ่นภาคตะวนัออก” 

22,700 รัฐศาสตร 

3 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิาการ

พัฒนาชุมชน 

1. รับขวัญนอง เทียนสองใจ ผูก

สายใยพัฒนาชุมชน 

20,900 

การพัฒนา

ชุมชน 
2. นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

18,000 

3. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 32,000 

4 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

พัฒนานักศึกษาสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

27,000 

ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 5 ฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา

ชั้นปที่ 4 ของภาษาอังกฤษธุรกิจ 

10,000 

6 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวชิา

ภาษาจนี 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวชิา

ภาษาจนี 

9,300 

ภาษาจนี 
7 ฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา

สาขาวชิาภาษาจนี ชัน้ปที่ 4 

ฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา

สาขาวชิาภาษาจนี ชัน้ปที่ 4 

3,200 

8 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวชิา

ภาษาไทย 

ศึกษาดูงาน 11,300 ภาษาไทย 

9 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวชิา

ดนตร ี

1. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 3,000 

ดนตร ี

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 4,300 

10 สงเสริมการฝกประสบการณวชิาชีพ

ดนตร ี

1. การฝกประสบการณวชิาชีพ

ดนตร ี

1,000 

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 1,000 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 |  
 

18 

ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 

11 ทัศนศึกษาสาขาวชิาศิลปกรรม ทัศนศึกษาดูงานสาขาวิชา

ศิลปกรรม 

9,200 ศิลปกรรม 

12 สัมมนาการฝกประสบการณวชิาชีพ

ศิลปกรรม 

สัมมนาการฝกประสบการณวชิาชีพ

ศิลปกรรม 

4,200  

13 พัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

1. พัฒนานักศึกษาดานวิชาการที่

สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

50,000 

กิจการ

นักศึกษา

คณะมนุษยฯ 

2. พัฒนานักศึกษาดานกิจกรรม

กีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

20,000 

3. พัฒนานักศึกษาดานการบาํเพ็ญ

ประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

8,000 

4. พัฒนานักศึกษาดานการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 

30,000 

14 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวชิา

สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 20,000 สังคมศาสตร

เพื่อการ

พัฒนา 

15 บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

169,020 

คณะมนุษยฯ 
16 บริหารการเปลี่ยนแปลงคณะ

มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

บริหารการเปลี่ยนแปลงคณะ

มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

101,300 

17 จัดการเรียนการสอนและบริหาร

จัดการสาขาวชิาภาษาจีน 

จัดการเรียนการสอนและบริหาร

จัดการสาขาวชิาภาษาจีน 

148,000 ภาษาจนี 

18 ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 1. ทําบุญวันขึน้ปใหม 8,000 

คณะมนุษยฯ 
2. แหเทียนวันเขาพรรษา 8,000 

3. บูรณาการวิถีชีวิตทองถิ่นภาค

ตะวันออก 

8,000 
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ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 

15 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

คณาจารย หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาขาวชิาการปกครองทองถิ่น) 

1. ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

แนะนาํอบรมการสรางผลงานทาง

วิชาการ “การเขียนเคา

โครงงานวิจัย” ในรายวชิาการ

ปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร 

(สาขาวชิาการปกครองทองถิ่น) 

40,084 

การปกครอง

ทองถิ่น   

(รป.ม.) 

2. ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ

แนะนาํอบรมการสรางผลงานทาง

วิชาการ “การเขียนผลการศึกษาที่

ไดจากงานวิจยั” ในรายวชิาสัมมนา

ปฏิบัติการวิจัยเพื่อทองถิ่น 

(สาขาวชิาการปกครองทองถิ่น) 

40,084 

3. การเรียนรูดูงานประเทศกัมพูชา

และเวียดนาม เพื่อเตรียมความ

พรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนสําหรับคณาจารย และ

นักศึกษาหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาขาวชิาการปกครองทองถิ่น) 

78,480 

4. จัดซื้อวัสด ุ 49,832  

รวมงบประมาณรายได 1,108,900  

 

อาคารสถานที่ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาคารรวม  3  หลัง  ไดแก 

1.  อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (อาคาร 3) แบงเปนหองตาง ๆ ดังนี้ 
    1.1   สํานักงานคณบดี    1 หอง 
    1.2   หองประชุม    2 หอง 
    1.3   หองทํางานของอาจารย   6 หอง 
    1.4   หองปฏิบัติการศูนยภาษา   3 หอง 
    1.5   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   1 หอง 
    1.6   หองเรียน     7 หอง 
    1.7   หองสํานักงานองคการนักศึกษา  1 หอง 
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2.   อาคารศิลปะ  แบงเปนหองตาง ๆ ดังนี้ 
     2.1   หองปฏิบัติการจิตรกรรม   1 หอง 
     2.2   หองปฏิบัติการประติมากรรม   1 หอง 
     2.3   หองปฏิบัติการภาพพิมพ   1 หอง 
     2.4   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟฟก  1 หอง 
     2.5   หองทํางานของอาจารย   1 หอง 
     2.6   หองพัสดุ     7 หอง 
     2.7   หองเรียน     2 หอง 
 

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

องคประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต  
ตัวบงชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  

ชนิดของตัวบงชี ้   ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน  

คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการคํานวณ  

คะแนนที่ได =  
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดสอนทั้งหมด 9 หลักสูตร แบงออกเปน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ปริญญาโท 1 หลักสูตร มีหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร จํานวน 9 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ไมผานการกํากับมาตรฐาน จํานวน - หลักสูตร มีผลรวมของคา

คะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเทากับ 1.95 ดังนี้ 
 

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องคประกอบ 

ที่ 1 

ผลรวมของคาคะแนนเฉลี่ย

องคประกอบที่ 2 - 6 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ผานเกณฑ 2.18 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผานเกณฑ 2.02 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผานเกณฑ 1.99 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผานเกณฑ 1.82 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตร ี ผานเกณฑ 2.11 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ผานเกณฑ 1.94 

7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ผานเกณฑ 1.97 

8. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปกรรม ผานเกณฑ 1.98 

9. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ผานเกณฑ 1.58 

การคํานวณ   

17.59 
= 1.95 

9 

การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
2.5 คะแนน 1.95 1.95 
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หลักฐานอางอิง: 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1 – 1.1  รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 

1.1 – 1.2  รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

1.1 – 1.3 รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย 

1.1 – 1.4 รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

1.1 – 1.5 รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรี 

1.1 – 1.6 รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

1.1 – 1.7 รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

1.1 – 1.8 รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม 

1.1 – 1.9 รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐศาสตร 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2   อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ชนิดของตัวบงชี ้  ปจจัยนําเขา   

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

 คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 

ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ   

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

 

จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด  

 

 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได  = 

รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

X 5 รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการดําเนินงาน :  

ในรอบปการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 66.5 คน ในจํานวนนี้เปนผูมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 5 คน คิดเปน

รอยละ 7.52 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยกลุม ข คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้นเมื่อคํานวณ คารอยละของอาจารยคุณวุฒิ

ปริญญาเอก เทากับ 0.94 

 

ขอมูลพืน้ฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 66.5 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 

 

 

การคํานวณ   

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

5 
X 100 = 7.52 

66.5 
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 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

7.52 
X 5 = 0.94 

40 

การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

1 คะแนน 7.52 0.94 

 

หลักฐานอางอิง: 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2 – 1.1 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 

- รศ. ดร.ชัยยนต  ประดิษฐศิลป 
- ดร.อุไรวรรณ  วุฒิเกษ 
- ดร.นักรบ เถียรอ่ํา 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
- ดร.เชษฐณรัช  อรชุน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
- ดร.อุดมลักษณ  ระพีแสง 

1.2 – 1.2 ฐานขอมูลจากหนวยงานการเจาหนาที่  จํานวนอาจารยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2557 

1.2 – 1.3 รายชื่ออาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ตัวบงชี้ที่ 1.3    อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

ชนิดของตัวบงชี้   ปจจัยนําเขา   

เกณฑการประเมิน 

แปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  

 เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

 คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป  

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได  = 

รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 

ผลการดําเนินงาน :  

ในรอบปการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 66.5 คน มีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 12 คน แบงออกเปน 

ผูชวยศาสตราจารย 10 คน รองศาสตราจารย 2 คน คิดเปนรอยละ18.05 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเลือกเปนกลุม ข 

คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 60 

ขึ้นไป ดังนั้นเมื่อคํานวณคารอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ เทากับ 1.54 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 66.5 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 54.5 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  10 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  2 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย  0 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 12 
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การคํานวณ   

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

12 
X 100 = 18.05 

66.5 

 

 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

18.05 
X 5 = 1.50 

60 
 

การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

1.50 คะแนน 18.05 1.50 

 

หลักฐานอางอิง: 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3 – 1.1 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (1 คน) 

- รศ. ดร.ชัยยนต  ประดิษฐศิลป 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (1 คน) 

- ผศ.นภสินธุ  เรือนนาค 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (2 คน) 

- รศ.พรทพิา  นิโรจน 
- ผศ.อาภากร  มินวงษ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (4 คน) 
- ผศ.เกศินี  กูลพฤกษี          -  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย   
- ผศ.นิภา  วงษพิพัฒนพงษ    -  ผศ.กรรณิการ  เผือกนําผล 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี (2 คน) 
- ผศ.ประสาน  ธัญญะชาติ 
- ผศ.วารินทร  สุภาภรณ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (1 คน) 
- ผศ.ชลพรรณ  ออสปอนพันธ 

อาจารยสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สอนวิชา GE) (1 คน) 
- ผศ.ปราโมทย  สุวรรณา 

1.3 – 1.2 ฐานขอมูลจากหนวยงานการเจาหนาที่ จํานวนอาจารยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2557 

1.3 – 1.3 รายชื่ออาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน   

 คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน 

และนํามาเทียบกับคาความตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาที่กําหนดเปนคะแนน0 และ 5 คะแนน และใชการ

เทียบบัญญัติไตรยางศดังนี้ 

คาความแตกตางท้ังดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานไมเกินรอยละ 10 กําหนดเปนคะแนน 5 

คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 

คาความแตกตางทั้งดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ10.01 และไมเกินรอยละ 20 

ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

สูตรการคํานวณจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา  

 1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวาง

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เหิดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา 

รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 SCH = ∑nici 

 เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

       ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i 

2. คํานวณคา FTES โดยใชสตูรคํานวณ ดังนี้ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)  =  
Student Credit Hours (SCH) ทั้งป 

จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปรญิญานั้นๆ 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา 

กลุมสาขา 
สัดสวนจํานวนนกัศึกษาเต็ม

เวลาตออาจารยประจํา 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 8:1 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ 20:1 

3. วิศวกรรมศาสตร 20:1 

4. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 8:1 

5. เกษตร ปาไมและประมง 20:1 

6. บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร 25:1 

7. นิติศาสตร 50:1 

8. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30:1 

9. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศลิปและประยุกตศิลป 8:1 

10. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25:1 
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สูตรการคํานวณ 

 1. คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 
สัดสวนจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาที่เปนจริง – สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน 

X 100 
สัดสวนจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน 

  

2. นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 

2.1 คารอยละไมเกินรอยละ 10  คิดเปน 5 คะแนน 

2.2 คารอยละเกินรอยละ 20  คิดเปน 0 คะแนน 

2.3 คารอยละตั้งแต 10.01  และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี้ 

คะแนนที่ได  = 
(20 – คารอยละที่คํานวณไดจากขอ 1) 

X 5 
10 

 

ผลการดําเนินงาน  

ในรอบปการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 66.5 คน  

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 1836 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 3047.36 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทัง้ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 66.5 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 45.82 : 1 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน 25 : 1 

 

การคํานวณ   

 1. คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

45.82 – 25 
X 100 =  83.28 

25 

 

 2. นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 

.................... 
X 5 = ……………. 

10 
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การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

3 คะแนน 83.28 0 

 

หลักฐานอางอิง: 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.4 – 1.1 รายงานการวิเคราะหจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES ประจําปการศึกษา 2557 
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ตัวบงชี้ที่ 1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ   

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน :  

ในรอบปการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการบริการนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1. จัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการ และการใชชีวิตแก
นักศึกษาในคณะ 

     ในปการศึกษา 2557 คณะมนุษย- 
ศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดบริการให
ปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแก
นักศึกษาในคณะ โดยการแตงตั้งอาจารยที่
ป รึ กษา ให แก นั กศึ กษาทุ กชั้ นป  ทุ ก
หลักสู ตร  (1 .5 -1 .1 )  และกํ าหนดให
อาจารยที่ปรึกษาเขาพบนักศึกษาในวันพุธ 
ซึ่งเปนไปตามประกาศของกองพัฒนา
นักศึกษา (1.5-1.2) เมื่อมีการเขาพบ
นักศึกษาแลว อาจารยที่ปรึกษาจะตองมี
การบันทึกผลการเขาพบนักศึกษาตาม
แบบฟอรมที่กําหนดขึ้นของกองพัฒนา
นักศึกษา (1.5-1.3) ทั้งนี้บทบาทหนาที่
สําคัญของอาจารยที่ปรึกษา คือ อาจารย
ใหคําปรึกษาทั้งทางดานวิชาการ เชน การ
ลงทะเบียน  การจัดทําโครงการ และดาน
การใชชีวิตที่มีคุณภาพ เชน การปรับตัว 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการพัฒนา
บุคลิกภาพ เปนตน  
     นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ยังไดมีการวางระบบการดุ
แลใหคําปรึกษาทางดานกิจกรรมนักศึกษา
และการใชชีวิต โดยใหนักศึกษาเปนผู
ดําเนินงาน ภายใตสโมสรนักศึกษา ซึ่งมี
การจัดทีมการบริหารงานจากตัวแทนของ

1.5-1.1 คําสั่งแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
1.5-1.2 ตารางกําหนดวัน
เวลาเขาพบอาจารยที่
ปรึกษา (ตวัอยาง) 
1.5-1.3 แบบรายงานการ
เขาพบอาจารยที่ปรึกษา 
(ตัวอยาง) 
1.5-1.4 รายชื่อ
คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
1.5-1.5 แตงตั้ง กรรมการ
ฝายกิจการนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
1.5-1.6  ตัวอยางสมุด
หมายเลขโทรศัพทอาจารย
ประจําคณะ 
1.5-1.7 Print out ตัวอยาง 
กลุมใน Facebook ของ
คณะ 
1.5-1.8 Print out ตัวอยาง 
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

นักศึกษาสาขาวิชาตางๆ มารวมเปน
กรรมการ (1.5-1.4) อีกทั้ งคณะฯ ได
แตงตั้ง กรรมการฝายกิจการนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขึ้นมา
อีก 1 ชุด (1.5-1.5) เพื่อใหคณาจารยไดมี
บทบาทหน าที่ โ ดยตร ง  ในการดู แล
นักศึกษาทั้งดานการใชชีวิต การเรียน 
กิจกรรมนักศึกษา และปญหาตางๆที่จะ
สงผลตอการเรียนของนักศึกษา   
     นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ยังไดสรางชองทางการ
สื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยที่
หลากหลาย เชน การใหบริการหมายเลข
โทรศัพทอาจารยประจําคณะ (1.5-1.6) 
เพื่อใหนักศึกษาสามารถติดตอกับอาจารย
ไดในกรณีฉุกเฉิน การตั้งกลุมในfacebook 
ของคณะชื่อวา กลุมพวกเราชาวคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (1.5-1.7) 
เว็บไซตของสาขาและคณะในการใหขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชน และรับเรื่องรอง
ทุกขของนักศึกษาเพื่อการชวยเหลือแกไข
ปญหาอยางทันทวงท ี  (1.5-1.8) 

เว็บไซตของคณะและ
สาขาวิชา 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่
ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา 

     ในปการศึกษา2557 คณะมนุษย- 
ศาสตรและสังคมศาสตร มีการใหบริการ
ขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร และแหลงงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลา ดวยวิธีการดังนี้  
     1. มีตนเรื่องจากหนวยงานเขามา 
ผูบริหารพิจารณาเห็นวา เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาใด ก็จะเกษียณหนังสือไปยัง
สาขาวิชานั้น โดยตรงเพื่ อใหอาจารย
ประจําสาขาวิชา (1.5-2.1) 
     2. การติดประกาศที่บอรดประชา 
สัมพันธขางคณะลานประชาธิปไตย (1.5-
2.2) 
     3. การประชาสัมพันธผานกลุมใน 
Facebook เราชาวคณะมนุษยศาสตร

1.5-2.1 ตัวอยางตนเรื่อง
จากหนวยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธกิจกรรม
พิเศษ แลวคณะพิจารณาให
สาขาวิชาที่เก่ียวของ 
1.5-2.2 ภาพบอรด
ประชาสัมพันธ 
1.5-2.3 Print out ตัวอยาง 
กลุมในเฟชบุคของคณะ ทีมี
การประชาสัมพันธกิจกรรม 
และขาวสารแหลงงาน  
1.5-2.4 ภาพกิจกรรมการ
ไดรับรางวัลของนักศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร  
1.5-2.5 การประชุม
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

และสังคมศาสตร (1.5-2.3) 
     ทั้งนี้ จากการใหความสําคัญกับการ
สงเสริมใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมพิเศษ 
กับหนวยงานภายนอก สงผลใหนักศึกษา
ของคณะสามารถสรางชื่อเสียงใหกับคณะ
และมหาวิทยาลัย อาทิ นักศึกษาสาขาวิชา
รัฐศาสตร ไดรับการสนับสนับสนุนทุนจาก
หนวยงานภายนอก ใหดําเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นและสังคม (1.5-2.4) 
     และจากการดําเนินงานดังกลาว คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดสรุปผล
กา รดํ า เ นิ น ง านกา รส ง เ ส ริ มพัฒน า
นักศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษาในปการศึกษา 2557 
พบวา การดําเนินงานตามระบบทั้ง 5 
ระบบ มีประสิทธิภาพดี  รวมทั้ ง ไดมี
เ ผ ยแพร  ข อมู ล แล ะข า ว ส า รที่ เ ป น
ประโยชนใน facebook line และวารสาร
ประชา สัมพันธของคณะอยางตอเนื่อง 
และรณรงคใหนักศึกษาใช ชองทางการ
สื่อสารดังกลาวอยางสม่ําเสมอ (1.5-2.5) 

คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาในปการศึกษา 
2557 
 
 
 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอม
เพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษา 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได
มีกิจกรรมเตรียมความพรอม เมื่อสําเร็จ
การศึกษาใหกับนักศึกษา โดยมีการจัด
โครงการคือ   โครงการปจฉิมนิ เทศ
นักศึกษา และไดอบรมการเขียน resume 
ใหกับนักศึกษา (1.5-3.1) 

1.5-3.1สรุปโครงการปจฉิม
นิเทศนักศึกษาและอบรม
การเขียน resume ใหกับ
นักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการในขอ 
1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

    เมื่อสิ้นปการศึกษา พ.ศ.2557  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการ
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการ
ใหบริการ ทั้งเรื่อง การใหคําปรึกษา การ
ใหขอมูลขาวสารแกนักศึกษา การจัด
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนสําเร็จ
การศึกษา และการจัดโครงการตางๆเพื่อ
พัฒนานักศึกษา มีผลการประเมินภาพ
รวมอยูในระดับดี (1.5-4.1) 
 

1.5-4.1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมและการใหบริการ 
ประจําปการศึกษา พ.ศ. 
2557  
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5. นําผลการประเมินจากขอ 4 
มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ
และการใหขอมูล เพื่อสงใหผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเปนไป
ตามความคาดหวังของนักศึกษา 

     จากผลการประเมินคุณภาพการจัด
กิ จ กร รมและการบริ ก าร  ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดนําผล
มาวิ เ คราะหและดํ า เนิ นการประชุ ม
ทบทวนผลการดําเนินงานในคราวเดียวกับ
การทบทวนแผนยุทธศาสตรและพัฒนา
คณะฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
ที่ผ านมา ซึ่ ง ในสวนของประเด็นการ
พัฒนานั กศึ กษา  และการ ให บริ การ
นักศึกษา มีขอเสนอแนะและควรปรับปรุง
ดังนี้  
     1 .  ก า ร ส ร า ง ภ า พ ลั ก ษ ณ แ ล ะ
บุคลิกภาพของผูนํานักศึกษา ซึ่งตองมีการ
เรียกสโมสรนักศึกษามาสรางความเขาใจ 
และขอตกลงรวมกัน  
     2. การใหบริการขาวสารแกนักศึกษา    
ที่บอรดดานขางคณะ ลานประชาธิปไตย
ควรมีการแบงหมวดหมูประเภทของขาว
ประชาสัมพันธใหชัดเจน  
     3 . ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม นั ก ศึ ก ษ า ใ น
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ควรใหเปนไป
ตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมี 
5 ประเภท ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
และควรจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ  
     4. การแจงกําหนดการและการเขาพบ
ที่ปรึกษาตามกําหนดเวลาของกองพัฒนา
นักศึกษา โดยมีการติดประกาศและเจงให
นักศึกษาทราบลวงหนา  
     5. คณะควรมีการจัดสรรงบประมาณ
สวนหนึ่งไวเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาไดไป
ทํากิจกรรมเชิ งวิชาการ ที่จั ดขึ้นโดย
หนวยงานภายนอก   
     ซึ่งประเด็นดังกลาว เปนไปตามมติที่
ประชุมของการประชุมทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและพัฒนาคณะ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (1.5-5.1) 
 

1.5-5.1 สรุปการประชุม
ทบทวนแผนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558  
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6. ใหขอมูลและความรูที่เปน
ประโยชนในการประกอบอาชีพ
แกศิษยเกา 

     ในการใหขอมูลและความรูที่ เปน
ประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษย
เ ก า นั้ น  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร  ไดจัดขึ้นในโอกาส งานวัน
สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ประจําป 
พ.ศ. 2557 ซึ่งถือเปนประเพณีปฏิบัติที่จะ
ไดใหศิษยเกามารวมรําลึกถึงพระมาหา
กรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 
ด ว ย เ ห ตุ นี้  ค ณ ะ ฯ  จึ ง ถื อ โ อ ก า ส นี้         
จัดกิจกรรมเชิงวิชาการภายในบูธนิทรรศ
การของคณะ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนใหแกศิษยเกา อาทิ แนะ
แนวเสนทางอาชีพ สําหรับศิษย เกาที่     
ยังไมไดประกอบอาชีพ เปนตน (1.5-6.1) 
     นอกจากนี้   การเผยแพรขาวสาร
ขอมูลที่เปนประโยชน แกศิษยเกา ผาน
เว็บไซตของคณะ (1.5-6.2) และผาน 
facebook กลุมเราชาวคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  และ lineสาขาวิชา 
(1.5-6.3) 

1.5-6.1 สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการวัน
สมเด็จพระนางเจารําไพ
พรรณี พรอมรายชื่อศิษย
เกาท่ีมารวมงาน 
1.5-6.2 Print out เว็บไซต
คณะในสวนของขาว
ประชาสัมพันธศิษยเกา  
1.5-6.3 Print out กลุม 
Facebookคณะ line 
สาขาวิชา เพื่อการแจง
ขาวสาร ขอมูลที่เปน
ประโยชนตอศิษยเกา  

 

การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

5 คะแนน 6 ขอ 5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ที่ 1.6    กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ชนิดของตัวบงชี ้   กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ   

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน  

ในรอบปการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินกิจกรรมนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนและการจัด
กิจกรรม 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
นักศึกษาในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา โดยในการประชุมทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาคณะ จะมี
การประชุ ม ในวา ระที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
แผนพัฒนานักศึกษาดวย ซึ่งทางคณะจะ
ใหตั วแทนนักศึกษา ในนามสโมสร
นักศึกษาเขารวมประชุมดวย เพื่อไดมี
โอกาสสะทอนความตองการ และความ
คิด เห็น ใน เรื่ อ งกิ จกรรมการพัฒนา
นักศึกษาโดยตรง (1.6-1.1)  
   จ ากนั้ นนั กศึ กษา  ในนามส โมสร
นักศึกษา และกรรมการพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จะ
ร ว มกันจั ดทํ า แผนพัฒนานั กศึ กษา 
ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2557 ที่มีความ
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ (1.6-1.2) 

1.6-1.1  การทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
คณะ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  
1.6-1.2  แผนพัฒนา
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2557 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมที่
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 
ประการ ใหครบถวน 

     คณะมนุษยฯ สงเสริมนักศึกษาใน
เรื่องกิจกรรมนักศึกษาตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ทั้งนี้คณะจัด
กิจกรรมครบทั้ง 5 ดาน และกิจกรรมทุก
กิจกรรมดําเนินครบตามวงจรคุณภาพ 

1.6-2.1 โครงการคาย
คุณธรรม จริยธรรมและ
เยาวชนคนรักษทะเลอาว
ไทยฝงตะวันออก (23-25 
ก.ค. 2557) และโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
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ประกอบดวย  
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู 
(3) ทักษะทางปญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(5) ทักษะการคิดวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

PDCA 
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
     -  โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม
และเยาวชนคนรักษทะเลอาวไทยฝ ง
ตะวันออก  
     -  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษา (1.6-2.1) 
2) ดานความรู  
    - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
(1.6-2.2)    
3) ดานทักษะทางปญญา  
     -  โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ได
อบรมการเขียน resume ใหกับนักศึกษา 
(1.6-2.3) 
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
     -  โครงการกีฬาภายใน 
     -  โครงการทําบุญวันปใหม 
     -  โครงการบําเพ็ญประโยชนและ
รักษาสิ่งแวดลอม (1.6-2.4) 
5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 
     -  โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
(1.6-2.5) 

สําหรับนักศึกษา (13 ส.ค. 
2557) 
1.6-2.2 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม 
1.6-2.3  โครงการปจฉิม
นิเทศนักศึกษา (21 เม.ย. 
2558) 
1.6-2.4   
- โครงการกีฬาภายใน (16-
20 ก.พ. 2558) 
- โครงการทําบุญวันปใหม 
(12 ม.ค. 2558) 
- โครงการบําเพญ็ประโยชน
และรักษาสิ่งแวดลอม (30 
ม.ีค. – 9 เม.ย. 2558) 
1.6-2.5 โครงการปจฉิม
นิเทศนักศึกษา (21 เม.ย. 
2558) 
 
 

3. จัดกิจกรรมใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา  

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ไดจัดโครงการใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกสโมสร
นักศึกษาและกรรมการสาขาวิชา (1.6-
3.1) เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ และสามารถนําความรูไปใชใน
การเขียนโครงการ การทํางานตางๆให
เปนระบบ มีการวางแผนการทํางาน
รวมกัน ดําเนินงานตามแผนที่วางไว สรุป
โครงการเมื่อทําเสร็จ และประเมินผลเพื่อ
พัฒนาตอไป  

1.6-3.1 โครงการ การ
พัฒนานักศึกษาดานการ
ประกันคุณภาพ ประจําป
การศึกษา 2557 (7 ก.พ. 
2558) 
 

4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการ
ประเมินผลความสําเร็จตาม

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ไดดําเนินการจัดทําเลมโครงการแตละ

1.6-4.1 โครงการคาย
คุณธรรม จริยธรรมและ
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วัตถุประสงคของกิจกรรมและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานครั้งตอไป 

โครงการ เพื่อประเมินผลความสําเร็จตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง กิ จ ก ร ร ม  ทั้ ง นี้
ดําเนินการโดย การกําหนดวัตถุประสงค 
โ ค ร ง ก า ร  ใ ห สั ม พั น ธ กั บ ตั ว ชี้ วั ด
ความสําเร็จของโครงการนั้นๆ เพื่อใหเห็น
ความชัดเจนวา วัตถุประสงคที่กําหนดไว 
ส า ม า ร ถ วั ด ผ ล ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงคเปนรูปธรรมชัดเจน ตัวอยาง
โครงการ ไดแก 
     1)  โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม
และเยาวชนคนรักษทะเลอาวไทยฝ ง
ตะวันออก และโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษา (1.6-4.1) 
     2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
(1.6-4.2) 
     3) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ได
อบรมการเขียน resume ใหกับนักศึกษา 
(1.6-4.3)   
     4) โครงการกีฬาภายใน, โครงการ
ทําบุญวันปใหม และโครงการบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม (1.6-
4.4)   
     5) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
(1.6-4.5)  
     ทั้ งนี้ คณะจั ดทํ า รายงานผลการ
ดําเนินงานกิจรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนิน
ครั้ ง ต อ ไปโดยในการสรุป โครงการ        
จะจั ดทํ า เป นขอ เสนอแนะเพื่ อการ
ปรับปรุงไวชัดเจน (1.6-4.6) 

เยาวชนคนรักษทะเลอาว
ไทยฝงตะวันออก (23-25 
ก.ค. 2557) และโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับนักศึกษา (13 ส.ค. 
2557) 
1.6-4.2 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม 
1.6-4.3  โครงการปจฉิม
นิเทศนักศึกษา(21 เม.ย. 
2558) 
1.6-4.4  โครงการกีฬา
ภายใน (16-20 ก.พ. 2558) 
-  โครงการทําบุญวันปใหม
(12 ม.ค. 2558) 
-  โครงการบําเพ็ญประโยชน
และรักษาสิ่งแวดลอม (30 
ม.ีค.- 9 เม.ย. 2558) 
1.6-4.5  โครงการปจฉิม
นิเทศนักศึกษา(21 เม.ย. 
2558) 
1.6-4.6 ตัวอยาง การ
สรุปผลโครงการ ที่มีการให
ขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุงการดําเนินงานในป
ตอไป   

5. ประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานั กศึ กษาและมี การประ เมิ น
ความสําเร็จโครงการตามวัตถุประสงค
ของแผน ไดกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย
ไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ผลการประเมินพบวา 
บรรลุเปาหมาย (1.6-5.1) และไดรายงาน

1.6-5.1  รายงานผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
1.6-5.2  รายงานผลการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ



รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 |  
 

38 

เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
โครงการในแผนทุกโครงการ (1.6-5.2) 
     ทั้งนี้ จากการกประเมินความสําเร็จ
ของแผนพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 
2557 พบวา มีการจําแนกโครงการตาม
เกณฑ TQF ซึ่งที่จริงนั้นสามารถที่จะ
บูรณาการกิจกรรม ที่คลอบคลุมเกณฑ 
TQF ไดมากกวา 1 เกณฑใน 1 โครงการ 
ซึ่งจะทําใหประหยัดงบประมาณ และลด
จํานวนโครงการลงได 

แหงชาติปการศึกษา 2557 
(แสดงในสวนขอเสนอแนะ 
ปรับปรุง เพื่อการพัฒนาแผน
ในปตอไป) 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตรคณะ 
(1.6-6.1) เพื่อนําผลการดําเนินงานมา
ปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา
ในป กา รศึ กษา  2558  (1.6-6.2 ) ซึ่ ง
ประเด็นที่มีการปรับปรุงคือ บูรณาการ
กิ จ กร รม  ที่ ค ลอบคลุ ม เ กณฑ  TQF        
ไดมากกวา 1 เกณฑใน 1 โครงการ 

1.6-6.1  โครงการทบทวน
ยุทธศาสตร และแผนพัฒนา
คณะมนุษย ประจําป
งบประมาณ 2558 
1.6-6.2 แผนพัฒนา
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2558 

การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

4 คะแนน 6 ขอ 5 คะแนน 

 

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 1 

จุดเดน 

1. คณะสรางระบบการทํางานใหกับนักศึกษาบนหลักการ PDCA 

2. นักศึกษาของคณะสามารถไปแขงขัน หางบประมาณจากหนวยงานภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมได  

โอกาสในการพัฒนา 

1. การสงเสริมใหนักศึกษา สรางเครือขายการจัดกิจกรรมกับองคกรภายนอก 

2. การพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงาน ที่สอดคลองกับบริบทของแตละหลักสูตร ซึ่งคณะมีแนวทางให

ชัดเจนแลว  
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องคประกอบที่ 2  การวิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ   

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน  

ในรอบปการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการพัฒนาระบบและกลไก

การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

     มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา
เปนหน วยงานในการขับ เคลื่ อนเพื่ อ
สนองตอบตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ดานที่ 3 ไดแก สนับสนุนการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาดานวิชาการและพัฒนาทองถิ่น  
     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เปนหนวยงานที่สนองตอบตอยุทธศาสตร
ของทางมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาภายใตแผนพัฒนายุทธศาสตรที่ 3 
(พ.ศ.2556-2559)และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2557 และพันธกิจที่ 
2 ไดแก การวิจัยเพื่อสรางองคความรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น (2.1-
1.1)  
     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี
ระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยโดย
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการบริหาร
จัดการและพัฒนางานวิจัย (2.1-1.2)  
ตลอดทั้งมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2.1-1.3) 
โดยไดพัฒนาผลงานวิจัยของคณาจารยนํา
ลงเว็บไซตของทางคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรใหเห็นในเชิงประจักษและ

2.1-1.1 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ.2557 
(Action Plan) 
2.1-1.2 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการการบริหาร
จัดการและพัฒนางานวิจัย 
2.1-1.3 คําสั่ง
คณะกรรมการการปรับปรุง
และพัฒนาเว็บไซต 
2.1-1.4 ภาพเว็บไซตคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรที่มีผลงานวิจัย
ของคณาจารย
http://www.social.rbru.a
c.th 
2.1-1.5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหาร
จัดการและพัฒนางานวิจัย
และบันทึกขอความ ขอเชิญ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการและพัฒนา
งานวิจัย 
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สามารถ Download ในรูปแบบบทความ
วิจัยโดยใชโปรแกรม PDF เพื่อนําไปใช
ประโยชนเหลานี้เพื่อเปนฐานขอมูลในการ
บริหารงานวิจัย เว็บไซตของทางคณะคือ 
http://www.social.rbru.ac.th(2.1-1.4)     
     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
แ ล ะ พั ฒ น า ง า น วิ จั ย เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให
มีคุณภาพอยางสูงสุดพรอมทั้งรับฟงแนว
ทางการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนจากทางคณะกรรมการ 
(2.1-1.5) 

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคในประเด็น
ตอไปนี้  
- หองปฏิบัติการวิจัยฯหรือหอง
ปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวย
วิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือ
ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควา
ขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ 
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม
งานวิจัยฯ เชน การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 
professor) 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี
การสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย หรือ
งานสรางสรรค ดังนี้  
     1. หองปฏิบัติงานวิจัย หองสมุดและ
แหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย 
     สถานที่ปฏิบัติการวิจัยโดยใชหอง 332 
เปนแหลงคนควาและเปนแหลงสนับสนุน
คนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย (2.1-
2.1)  
     2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร ค น ค ว า  แ ล ะ
ประชาสัมพันธขาวสารการวิจัยของคณะ 
(2.1-2.2) 
     3. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมการวิจัย 
     มีการจัดโครงการนิทรรศการวิจัย
ประจําปและสงคณาจารย/นักศึกษาเขา
รวมรับฟงการประชุมวิชาการประจําป 
2 5 5 7  ( 2 . 1 -2 . 3 )  โ ด ย เ ข า ร ว ม กั บ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีศาสตราจารย
วันทนีย  วาสิกะสิน เปนผูบรรยาย ใน
หัวขอ “สหวิทยาการงานวิจัยจากทองถิ่น
สูอาเซียน” วันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป หอง 35201 (2.1-2.4) โดยมี

2.1-2.1 ภาพถาย
หองปฏิบัติการวิจัยและ
หองสมุดเพื่อการคนควา
ขอมูลดานงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตลอดท้ังมีเครื่อง
คอมพิวเตอร internet และ 
printer เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกคณาจารยและ
นักวิจัย 
2.1-2.2 ตัวอยาง Print out 
เว็บไซตคณะท่ีเกี่ยวกับ
งานวิจัย 
2.1-2.3 โครงการ
นิทรรศการวิชาการวิจัย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 8 และ
บันทึกขอความขอความ
อนเุคราะหสงบทความวิจัย
หรือบทสังเคราะหวิจัยเพื่อ
เขารวมจัดนิทรรศการ
วิชาการรําไพพรรณี 
ครั้งที่ 8 และวิธีการ
สังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยโดยใชรูปแบบของ
สถาบันวิจัยเปนตัวกําหนด 
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วัตถุประสงคเพื่อใหนักวิจัย คณาจารย 
นักศึกษาระดับบัณฑิต และผูสนใจ ไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรู
จากแนวคิดในระดับทองถิ่นและระดับชาต ิ
(2.1-2.5) 
     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มีการจัดโครงการการจัดการความรูดาน
การวิจัย เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความ
วิจัย” (2.1-2.6) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
คณาจารยมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การเขียนบทความวิจัย และสามารถเขียน
บทความวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.1-2.4 ภาพถายและ
รายชื่อผูเขารวมประชุม
วิชาการระดับชาติประจําป 
2557 และชมนิทรรศการ
สังเคราะหงานวิจัยประจําป 
2557 
2.1-2.5 คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานจัด
นิทรรศการ การประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี 
ครบ 110 ป 
2.1-2.6 โครงการการจัดการ
ความรูดานการวิจัย เรื่อง 
“เทคนิคการเขียนบทความ
วิจัย”และบันทึกขอความขอ
เชิญเขารวมโครงการจัดการ
ความรูดานวิจัย 

3. จัดสรรงบประมาณของคณะ 
เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัย
พัฒนาการเรียนการสอน (2.1-3.1) เพื่อให
นักวิจัยไดมีโอกาสพัฒนาการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยง
สนับสนุนแหลงทุนจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาของทางมหาวิทยาลัยและเปนชอง
ทา ง เ ลื อก ในกา รแสว งห าแหล งทุ น
ภายนอก เพื่อนําทุนที่ ไดรับไปพัฒนา
ทองถิ่นหรือสรางองคความรูใหกับชุมชน 
เชน โครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจํานวน 2 
คน (2.1-3.2) 

2.1-3.1 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร เรื่องการใหทุน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนประจําป พ.ศ.2558 
2.1-3.2 สัญญาการรับทุน
จากหนวยงานภายนอก 
และประกาศผูไดรับทุนสนับ
สนับสนุนภายนอกโดยมีการ
ประสานเชื่อมโยงและ
บริหารการจัดการกับทาง
สถาบันวิจัยและพัฒนาของ
ทางมหาวิทยาลัย 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

     ใ น ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 5 8  ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย (2.1-
4.1) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 
11 โครงการ (2.1-4.2) รวมทั้งสิ้นเปน

2.1-4.1 แผนงบประมาณ
และแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ 2558 
2.1-4.2 ประกาศคณะ
มนษุยศาสตรและ
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จํานวนเงิน 180,000 บาท 
     1. รศ.ดร.ชัยยนต ประดิษฐศิลป 
16,364 บาท การประเมินผลหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรฯ 
     2. อ.วงธรรม  สรณะ 16,364 บาท 
ทัศนะของนักศึกษารัฐศาสตรฯ 
     3. อ.ปยะพรรณ มีสุข 16,364 บาท 
การพัฒนาทักษะการเรียนรูหลักภาษาไทย   
     4. อ.ราตรี พิงกุศล 16,364 บาท 
ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร 
     5. อ.ชวูงศ อุบาลี 16,364 บาท
การศึกษาอุดมการณการทํางานสาธารณะ
ฯ 
      6. ผศ.อาภากร มินวงษ 16,364 บาท 
ความคิดเห็นและความพงึพอใจการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนฯ  
     7. อ.ณัฏฐวุฒิ ทรัพยอุปถัมภ 16,364 
บาท การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อใชเปน
พื้นที่ในการฝกประสบการณฯ 
    8. อ.เรืองอุไร วรรณโก 16,364 บาท 
ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรตอกระบวนการเรียนการ
สอนฯ 
     9. อ.พิสทุธิ์  การบุญ 16,364 บาท 
บทบาทอาจารยที่ปรึกษาฯ 
     10. อ.สินธชุัย ศุกรเสพย 16,364 
บาท รัฐไทยกับมิติความมั่นคงและการ
พัฒนา 

11. อ.สุวิชา ถาวร 16,364 บาท 
การพัฒนาทักษะการอานจับใจความฯ 

สังคมศาสตรเรื่องผลการ
พิจารณาทุนอุดหนุนการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนประจําปงบประมาณ 
2558 
 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารยและนักวิจัย มีการสราง
ขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ดีเดน 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได
สงคณาจารยเพื่อเขารวมโครงการทางดาน
วิ ช า ก า ร แ ล ะ วิ จั ย ทั้ ง ใ น แ ล ะ น อ ก
มหาวิทยาลัย (2.1-5.1) เพื่อเปนการ
สงเสริมคณาจารยและนักวิจัยไดมีโอกาส
พัฒนาตนเองเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพแก

2.1-5.1 คําสั่งไปราชการ/
แบบตอบรับเพื่อเขารวม
โครงการฯ 
2.1-5.2 แผนพัฒนา
บุคลากรในการศึกษาตอ
และการทําผลงานทาง
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การจัดการเรียนและการสอน ตลอดทั้งมี
แผนพัฒนาบุคลากร (2.1-5.2) เพื่อศึกษา
ตอในระดับปริญญาเอกและเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ  
     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได
จัดโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร(2.1-
5.3) เพื่อเสริมสรางสมรรถนะคณาจารยให
มีองคความรูในการพัฒนาหลักสูตรตลอด
ทั้งมีความรูความเขาใจในกรอบมาตรฐาน 
TQF (2.1-5.4) 

วิชาการ 
2.1-5.3 รายงานผลการ
ประเมินโครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 
2.1-5.4 บันทึกขอความจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อ
รับนโยบายในการเสนอชื่อ
นักวิจัยดีเดนประจําป 2557 
ดานประเภทการวิจัยและ
พัฒนาและสรางความ
เขมแข็งแกชุมชนเพื่อเปน
การสรางสรางขวัญและ
กําลังใจใหแกนักวิจัย 

6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยใน
การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ใชระบบกลไกในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน  ตามระบบและกลไกของ
สถ าบั น วิ จั ย  ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ     
รําไพพรรณี (2.1-6.1) และสนับสนุนใหมี
การดํ า เนินการตามระบบ โดยมีการ
ส นั บ ส นุ น ค า ต อ บ แ ท น ก า ร ตี พิ ม พ
ผลงานวิจัย งานสรางสรรค อนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตร และคาใชสอยในการไปนําเสนอ
ผลงานวิจัย (2.1-6.2) 

2.1-6.1 ระบบกลไกการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
2.1-6.2 เอกสารสนับสนุน
คาตอบแทนการตีพิมพ
ผลงานวิจัย งานสรางสรรค 
อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และ
คาใชสอยในการไปนําเสนอ
ผลงานวิจัย 

 

การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
4 คะแนน 6 ขอ 5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  

ชนิดชองตัวบงชี้   ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน  

การแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  

1. เกณฑเฉพาะคณะที่อยูในกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทขึ้นไปตอคน   

 1.2  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทขึ้นไปตอคน 

1.2 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทขึ้นไปตอคน   

สูตรการคํานวณ   

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย 

 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     

 

  2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 คะแนนที่ได  =  

 

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา 

คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 

ผลการดําเนินงาน  

กลุมสาขาวิชา คณะ 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

จํานวนอาจารย

ประจําทั้งหมดและ

นักวิจัย (ไมนับผูลา

ศึกษาตอ) 

จํานวนเงิน

เฉลี่ยตอคน

(บาท) ภายใน ภายนอก รวม 

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

5,649,940 655,000 6,304,940 62.50 100,879.04 

 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัย 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
x 5 
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การคํานวณ   

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย 
6,304,940 

=   100,879.04  บาท 
62.5 

 2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
100,879.04 

X 5 = 20.18 
25,000 

การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
3 คะแนน 100,879.04 บาท 5 คะแนน 

 

หลักฐานอางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2 – 1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่องผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําป พ.ศ. 2558 (190,000) 

2.2 – 1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่องผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (เพิ่มเติม) ประจําป พ.ศ. 2558 (210,000) 

2.2 – 1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณแผนดิน (เพิ่มเติม) ประจําปงบประมาณ 2558 โครงการวิจัยเพื่อสรางองค
ความรู (80,000) 

2.2 – 1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2558 ที่เสนอผานสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) (4,899,750) 

2.2 – 1.5 ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจําปงบประมาณ 2558 (180,000) 

2.2 – 1.6 ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
ภายใตโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
(550,000) 

2.2 – 1.7 ใบสั่งจาง อ.รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ขององคการบริหารสวนตําบลทาชาง จางสํารวจความพึง
พอใจในการใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลทาชาง (25,000) 

2.2 – 1.8 ใบบันทึกขอตกลงจาง อ.รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ขององคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรส 
จางสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังสรรพรส 
(30,000) 

2.2 – 1.9 ใบบันทึกขอตกลงจาง อ.รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ขององคการบริหารสวนตําบลสามพี่นอง 
สํารวจความพึงพอใจในการใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลสามพี่นอง (25,000) 
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2.2 – 1.10 ใบบันทึกขอตกลงจาง อ.รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ของเทศบาลตําบลสองพี่นอง สํารวจความพึง
พอใจในการใชบริการของเทศบาลตําบลสองพ่ีนอง (25,000) 

2.2 – 1.11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่องผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประเด็น “การพัฒนาชายแดนและการ
เชื่อมโยงกับอาเซียน” (90,190) 

2.2 – 1.12 ฐานขอมูลอาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จากหนวยงานการเจาหนาที่ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3    ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  

ชนิดของตัวบงชี ้   ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน   

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชา ดังนี้ 

1. เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค2 

กลุมสาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน

คะแนนเต็ม  5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 

กลุมสาขาวิชา  วิทยาศาสตรสุขภาพ 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน

คะแนนเต็ม  5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 

กลุมสาขาวิชา  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน

คะแนนเต็ม  5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 

สูตรคํานวณ 

 1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร 

 

 

 

 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได  = 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

X 5 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการดําเนินงาน  
ระดับคุณภาพงานวิจัย 

คณะ 
จํานวนงานวิจัย รวม 

(เรื่อง) 

รวมคา

น้ําหนัก 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 2 2 - 2 16 6.00 

    

 

ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานวชิาการของอาจารยประจําและนกัวิจัย 

              จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด 
   X 100 
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ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

คณะ 
จํานวนงานวิจัย รวม 

(เรื่อง) 

รวมคา

น้ําหนัก 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - - - - - 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 

คณะ 
ผลรวมถวงน้ําหนัก จํานวนอาจารย

ประจําทั้งหมด งานวิจัย งานสรางสรรค รวม 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6.00 - 6.00 66.5 

 

การคํานวณ   

1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร 

6.00 
X 100 = 9.03 

66.5 

 

 2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

9.03 
X 5 = 2.26 

20 

การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
2 คะแนน 9.03 2.26 

 

หลักฐานอางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3 – 1.1 ชูวงศ อุบาลี. การบริหารจัดการภัยพิบัติ : บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
จันทบุรี, วารสารผูตรวจการแผนดิน ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 (0.40) 

2.3 – 1.2 ชูวงศ อุบาลี. การจัดการความขัดแยงระหวางกลุมผูนําในชุมชนทองถิ่น กรณีศึกษาเขต
พื้นที่ตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี, วารสารการเมืองการ
ปกครอง ปที่ 5 ฉบับที่ 1 กันยายน 2557-กุมภาพันธ 2558 ประชาสังคม-การบริหาร
ทองถิ่นและการปกครองทองถิ่น-นโยบายรัฐ. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (0.60) 
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2.3 – 1.3 ขลพรรณ ออสปอนพันธ. โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนาคุณคาความหลายหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูคลองตา
สังขดวยปุยอินทรียชีวภาพชนิดน้ํายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปญญาชาวบาน. การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร. ตะวันออก มรภ.กลุมศรีอยุธยา และราชนครินทร
วิชาการวิจัย ครั้งที่ 7 วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557  ณ โรงแรมชลจันทร รีสอรท พัทยา 
จังหวัดชลบุรี. หนา 146-149 (0.20) 

2.3 – 1.4 สนธยา เกรียงไกร ณ พัทลุง, พรทิพา นิโรจน, นักรบ เถียรอ่ํา. วัฒนธรรมองคกรในทัศ
นของพนักงานบริษัท ในตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง. วารสารวิจัย
รําไพพรรณี ปที่ 8 ฉบับที่ 3 มิถุนายน – กันยายน 2557 (0.60) 

2.3 – 1.5 ณัฏฐวุฒิ ทรัพยอุปถัมภ. ความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ในรายวิชาทฤษฎีและหลักการ
พัฒนาชุมชน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 8 เรื่อง 
“สหวิทยาการงานวิจัยจากทองถิ่นสูอาเซียน” วันที่ 19-20 ธันวาคม 257, หนา 44-51 
(0.20)  

2.3 – 1.6 พระยงยุทธ ฐิตธมฺโม (บุญเชิด), คมพล สุวรรณกูฏ, ชัยยนต ประดิษฐศิลป. ความพึง
พอใจของอุบาสกอุบาสิกาตอการรักษาอุโบสถศีล ณ พุทธสถาน ตําบลโขมง อําเภอทา
ใหม จังหวัดจันทบุรี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 8 
เรื่อง “สหวิทยาการงานวิจัยจากทองถิน่สูอาเซียน” วันที่ 19-20 ธันวาคม 257, หนา 
406-412 (0.20) 

2.3 – 1.7 ผศ.ชลพรรณ  ออสปอนพันธ, นภา  จันทรตรี, พงศธร จนัทรตรี. การวิจัยการบูรณา
การการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ 
กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนามไชย ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 8 เรื่อง “สหวิทยาการงานวิจัยจากทองถิ่นสูอาเซียน” 
วันที่ 19-20 ธันวาคม 257, หนา 779-786 (0.20) 

2.3 – 1.8 ผศ.ชลพรรณ  ออสปอนพันธ, นภา  จันทรตรี, พงศธร จนัทรตรี. การวิจัยการบูรณา
การการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลจันทยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี 
ครั้งที่ 8 เรื่อง “สหวิทยาการงานวิจัยจากทองถิ่นสูอาเซียน” วันที่ 19-20 ธันวาคม 257, 
หนา 787-796 (0.20) 
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2.3 – 1.9 บุศรา สาระเกษ, เรืองอุไร วรรณโก, เอกลักษณ สุขทั้งโลก, ชุติมา พิมลภาพ, นิตยา ตน
สาย, กรรณิกา สุขสมัย. การศึกษาภาวการณมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี  ปการศึกษา 2555. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี 
ครั้งที่ 8 เรื่อง “สหวิทยาการงานวิจัยจากทองถิ่นสูอาเซียน” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557, 
หนา 814-818 (0.20) 

2.3 – 1.10 เบญจพร ประจง, ธนวัฒน กันภัย. การออกแบบสายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดที่ระลึกเพื่อ
สงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค ในจังหวัดจันทบุรี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
วิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 8 เรื่อง “สหวิทยาการงานวิจัยจากทองถิ่นสูอาเซียน” วันที่ 19-20 
ธันวาคม 257, หนา 819-829 (0.20) 

2.3 – 1.11 ตํารา เรื่อง ปฏิบัติการวิจัยทางสังคม ชัยยนต ประดิษฐศิลป (1.00) 
2.3 – 1.12 Kritsakda Rueannak. A Historical Study of the Relationship between 

Communities and Art Works in Chanthaburi Province. International 
Conference on Arts and Cultures in Creative Economy 2014. P. 197-203 
(0.20) 

2.3 – 1.13 เชษฐณรัช  อรชุน, กนกวรรณ  อยูไสว. ภูมิปญญาพ้ืนบานกับการรักษาผูปวยโดยใช
สมุนไพร กรณีศึกษานายวินัย บุญมี บานทะเลนอย ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชนครินทรวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 7” 
หัวขอ “การวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน” วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 
2557, หนา 437 (0.20) 

2.3 – 1.14 เกศินี  กูลพฤกษ.ี ผลสัมฤทธิ์ของการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความ
เรียง โดยการสรางแผนภาพลําดับความคิดในการวิเคราะหโครงสรางบทอาน. การประชุม
วิชาการระดับชาติ “ราชนครินทรวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 7” หัวขอ “การวิจัยเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน” วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2557, หนา 436 (0.20) 

2.3 – 1.15 จํานวนอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2.3 – 1.16 พิสุทธิ์  การบุญ, การศึกษาวิเคราะหบทไหวครูรําสวด จังหวัดจันทบุรี. วารสารสถาบัน

วัฒนธรรมและศิลปะ ปที่ 15 ฉบับที่ 2 (30) มกราคม – มิถุนายน 2557, หนา 45-57 
(0.40) 

2.3 – 1.17  
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 2 

จุดเดน 

1. คณะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือกระตุนใหเกิดการทําวิจัยในชั้นเรียน  

2. การเขียนของงบประมาณวิจัยจากหนวยงานภายนอก  

โอกาสในการพัฒนา 

1. สรางเครือขายความรวมมือในการวิจัยกับหนวยงานภายนอก 

2. การจัดการความรูเรื่องการวจิัย เพื่อสรางใหเกิดการเรียนรูดานงานวิจัยรวมกันของบุคลากร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 |  
 

52 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ที่ 3.1   การบริการวิชาการแกสังคม  

ชนิดของตัวบงชี้    กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ   

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน  
ในรอบปการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการพัฒนาระบบและกลไก

การบริการวิชาการแกสังคม โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการ
ประจําปที่สอดคลองกับความ
ตองการของสังคมและกําหนด
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมและเสนอ
กรรมการประจําคณะ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ  

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นําแผนที่กลยุทธดานการบริการวิชาการ 
(3.1-1.1) มาแปลงเปนแผนปฏิบัติราชการ 
(Action Plan) ประจําปงบประมาณ 
2558 (3.1-1.2) โดยผานความเห็นชอบ
จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํ า ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (3.1-1.3) 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 
31 มีนาคม 2558 ตามวาระที่  5 (5.2 
หนา 3 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง
แผนปฏิบัติราชการประจําป 2558 คณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี) และมี
การจัดทําแผนปฏิบัติ งานและการใช
ประโยชนดานการบริการวิชาการแกสังคม 
(3.1-1.4) อางถึงในวาระการประชุมคราว
เดียวกัน (5.6 หนา 5) ประเด็นเสนอเพื่อ
พิจารณาและที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้
มีรองคณบดีฝ ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ รับผิดชอบงานบริการวิชาการแก
สังคม และคณะกรรมการบริการวิชาการ
และชุมชนสัมพันธ  (3 .1-1 .5 )  กํ ากับ 
ติดตามการปฏิบัติงานและการประเมินผล
แตละกิจกรรม/โครงการ ใหเปนไปตาม
แผนที่ กํ าหนด มีการกํ าหนดตั วบ งชี้

3.1-1.1 แผนที่กลยุทธคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 
3.1-1.2 แผนปฏิบัติราชการ 
(Action Plan) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 
3.1-1.3 เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 
1/2558 วันอังคารที่ 31 
มีนาคม 2558 
3.1-1.4 แผนปฏิบัติงาน
และการใชประโยชนดาน
การบริการวิชาการแกสังคม 
ประจําปงบประมาณ 2558 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ความสําเร็จในระดับแผน ระดับโครงการ 
และคาเปาหมาย โดยพิจารณากลั่นกรอง
แตละโครงการใหเปนไปตามเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. 
( 3 . 1 -1 . 6 )  ร วมทั้ ง สนั บสนุ นจั ดส ร ร
งบประมาณสูสาขาวิชาในการดําเนินงาน
การบริการวิชาการตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะของกิจกรรม/โครงการตาง ๆ 

ราชภัฏรําไพพรรณี 
3.1-1.5 คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรที่ 194/2556 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการและชุมชน
สัมพันธ 
3.1-1.6 รายละเอียด
โครงการบริการวิชาการ
ประจําปงบประมาณ 2558 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 
 

2. โครงการบริการวิชาการแก
สังคมตามแผน มีการจัดทํา
แผนการใชประโยชนจากการ
บริการวิชาการเพื่อใหเกิดผลตอ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม  

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคม
ครบตามแผนการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึง
ประโยชนที่สงผลตอการพัฒนาแกบุคคล
ตาง ๆ ทั้งนักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
ตลอดระยะเวลาของการดําเนินงานดาน
การใหบริการวิชาการอยางตอเนื่อง โดยมี
ก า ร จั ด ทํ า แ ผน ก า ร ปฏิ บั ติ ง า นก า ร
ให บ ริ ก า ร วิ ช ากา รตามพั น ธกิ จ ขอ ง
มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2558 จํานวน 
13 โครงการ 45 ตัวชี้ วั ด  (3 .1 -2 .1 ) 
จําแนกเปนประเภทตาง ๆ คือ 
     1. โครงการบริการวิชาการที่บูรณา
การกับการเรียนการสอน 
     2. โครงการบริการวิชาการที่บูรณา
การกับงานวิจัย 
     3 .  โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ที่
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
     4. โครงการบริการวิชาการที่สนอง
ตามแนวพระราชดําริ 
     5. โครงการบริการวิชาการที่หารายได 
     ในจํานวนโครงการบริการวิชาการแก
สังคม ดังกลาว คณะฯไดนําแผนการใช

3.1-2.1 แผนปฏิบัติงานการ
ใหบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ 2558 คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 
3.1-2.2 แผนการใช
ประโยชนจากการ
ปฏิบัติงานการใหบริการ
วิชาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
3.1-2.3 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการสนอง
พระราชดําริ “เรียนรู
รวมกัน สรรคสรางแหง
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง” 
3.1-2.4 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการศิลป
นิพนธสัญจรสูสถานศึกษา 
เพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
เชิงสรางสรรค 
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ประโยชนจากการปฏิบัติงานการใหบริการ
วิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
จํานวน 2 โครงการ (3.1-2.2) ไดแก 
     1 .  โ ค รงการสนองพระร าชดํ า ริ 
“เรียนรูรวมกันสรรคสรางแหลงเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเปนโครงการบูรณา
กา รกั บ ก า ร เ รี ย นก า รส อ น  มุ ง เ น น
ประโยชนในการพัฒนาชาวบานใหนํา
ความรูไปพัฒนาครัวเรือนตนเองอยางเปน
รูปธรรม โดยมีเปาหมายอยางนอย 2 
ครัวเรือน โดยจะติดตามผลหลังไดรับการ
ถายทอดความรูไปแลว 6 เดือน 
     นอกจากนี้ไดกําหนดกลุมเปาหมายที่
เ ป น นั ก ศึ ก ษ า ใ น ก า ร นํ า ค ว า ม รู /
ประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมมา
ตอยอดกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชนบทใน
พื้นที่ชุมชนอีกดวย โดยเปนโครงการใน
ความรับผิดชอบของสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน (3.1-2.3) 
     โ ค ร ง ก า ร ศิ ล ป ะ นิ พ น ธ สั ญ จ ร สู
ส ถ า น ศึ ก ษ า  เ พื่ อ ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ศิลปวัฒนธรรม เชิ งสร า งสรรค  เป น
โครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
เชนเดียวกัน อยูในความรับผิดชอบของ
สาขาวิชาศิลปกรรม โดยมีวัตถุประสงคใน
การพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรดวยการ
นําความรู จากการบริการวิชาการมา
พัฒนาการดําเนินงานในรายวิชาโครงการ
พิ เ ศษออกแบบประยุ กต ศิ ลป  ทั้ ง นี้
นักศึกษาชั้นปที่ 4 จะไดรับการเสริมสราง
ประสบการณในการสรางงานศิลปและ
วัฒนธรรมที่มีคุณคาดวยการประมวล
ความรู ความเขาใจ และทักษะที่ไดรับการ
ถ ายทอดจากการบริการวิ ชาการใน
ลักษณะการเผยแพรผลงานศิลปกรรม 
ภายใตโครงการแสดงนิทรรศการศิลป
นิพนธรวมกัน (3.1-2.4) 
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
3. โครงการบริการวิชาการแก
สังคมในขอ 1 อยางนอยตองมี
โครงการที่บริการแบบใหเปลา  

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได
จัดทํ าแผนบริการวิชาการ  ประจํ าป
การศึกษา 2557 จํานวน 13 โครงการ 
( 3 . 1 -3 . 1 )  โ ด ย ไ ด รั บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณแผนดิน ทั้งนี้เปนโครงการที่
ใ ห บ ริ ก า ร แบบ ให เ ป ล า จํ า น ว น  1 1 
โครงการ ไดแก 
     1. โครงการคืนความรูจากงานวิจัยสู
ชุมชน (29 พ.ย. 57) 
     2. โครงการการเมืองภาคพลเมือง (30 
ม.ค. 58) 
     3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง (19 
ก.พ. 58) 
     4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วางแผนกลยุทธทองถิ่นอาเซียน (2 เม.ย. 
58) 
     5. โครงการมนุษยศาสตรฯ รวมใจกาว
สูอาเซียนสรางความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (2 เม.ย. 58) 
     6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารครั้งที่ 3 (18-19 
ม.ิย. 58) 
     7. โครงการคายภาษาพาสนุก (29-30 
ม.ิย. 58) 
     8.  โครงการศิลปะนิพนธสัญจรสู
ส ถ า น ศึ ก ษ า เ พื่ อ ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ศิลปวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค (20 พ.ค. 
58) 
     9 .  โ ค รงการสนองพระร าชดํ า ริ 
“เรียนรูรวมกัน สรรคสรางแหลงเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง”  
     10. โครงการภาษาไทยสัญจร (10 
ก.พ. 58) 
     11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สาระพื้นฐานดานดนตรี ครั้งที่ 4 (21-22 
พ.ค. 58) 

3.1-3.1 แผนปฏิบัติการการ
บริการวิชาการแกสังคม 
ประจําป 2557 
(งบประมาณ 2558) คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 
3.1-3.2 แผนปฏิบัติงานการ
ใหบริการวิชาการ ประจําป
งบประมาณ 2558 คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 
3.1-3.3 ผลปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ.2558 
(Action Conclusion) 
รอบ 12 เดือน คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 
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     นอกจากนี้มีเพียง 2 โครงการที่เก็บ
คาลงทะเบียน (3.1-3.2) 
     12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาคุณภาพครูศิลปะ เรื่อง “เทคนิค
การสอนศิลปะเชิงสรางสรรค (17-19 มิ.ย. 
58) 
     13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสื่อสารในองคกร” (9-10 
ก.ค. 58) 
     ทั้งนี้ทุกโครงการมีวัตถุประสงคของ
โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยาง
ชัดเจน และสอดคลองกับความตองการ
ของผู รับบริการและมีการประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการทุกโครงการ 
(3.1-3.3) 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัว
บงชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 
และนําเสนอกรรมการประจํา
คณะ เพื่อพิจารณา  

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ไดดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมตาม
แผนบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 
2558 ครบถวนทุกโครงการ รวม 13 
โครงการ 45 ตัวชี้วัด (3.1-4.1) ภายใต
ความรับผิดชอบของแตละสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ โดยมีการประเมินผลโครงการที่
สอดคลองกับลักษณะของแตละโครงการ 
ซึ่งกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน รวมทั้งกําหนดคาเปาหมาย 
ภายหลังสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการ 
(3.1-4.2) และนําเสนอผลการประเมิน
สรุปภาพรวมเขาสูวาระการประชุมเพื่อ
พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งที่ 1/2558  วันที่  31 
มีนาคม พ.ศ.2558 (3.1-4.3) กอนนําผล
การลงมติเห็นชอบ รวมทั้งขอเสนอแนะ
หรือความคิดเห็นตาง ๆ ไปเผยแพรให
บุ ค ล า ก ร ใ น ค ณ ะ รั บ ท ร า บ ทั่ ว กั น 
โดยเฉพาะผูดําเนินงานแตละโครงการ 
เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของสาขาวิชา

3.1-4.1 ผลปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ.2558 
(Action Plan) รอบ 12 
เดือน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี 
3.1-4.2 รายงานผลการ
ดําเนินโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม ประจําป
งบประมาณ 2558 คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 
3.4-4.3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 
1/2558 วันที่ 31 มีนาคม 
2558 
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ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นในปงบประมาณถัดไป 
รวมทั้งเผยแพรผลงานสูสาธารณชน 

5. นําผลการประเมินตามขอ 4  
มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ใหบริการวิชาการสังคม  

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ไดดําเนินงานการบริการวิชาการแกสังคม
ครบถวนตามกระบวนการของแผนบริการ
วิชาการประจําป (3.1-5.1) โดยมีการ
ประเมินผลความสําเร็จของแผนและตัว
บงชี้ และนําเสนอตอคระกรรมการประจํา
คณะ (3.1-5.2) เพื่อพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานที่ไดกําหนดวัตถุประสงคของ
โครงการ ตลอดจนผลประโยชนตอการ
พัฒนากลุมบุคคลตาง ๆ ทั้งนี้นักศึกษา 
ชาวบาน ชุมชน หรือสังคม ทั้งนี้จะเปน
ขอมูลสําคัญที่ ใช เปนแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการวางแผนการบริการ
วิชาการประจําปครั้ งตอไปใหมีความ
สอดคลองกับความตองการของสังคมและ
ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.1-5.1 ผลปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ.2558 
(Action Conclusion) 
รอบ 12 เดือน คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 
3.1-5.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่  
1/2558 วันที่ 31 มีนาคม 
2558 

6. คณะมีสวนรวมในการบริการ
วิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี
สวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมใน
ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏรํ า ไพพรรณี 
จัดทํ าโครงการบริการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ป พ.ศ. 
2558 ซึ่งเปนโครงการบริการวิชาการ 
ประจําปงบประมาณ 2558 ชื่อโครงการ 
“โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต
พื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ระยะเวลา
ดําเนินการตามแผน คือชวง ม.ค. – ก.ค. 
58 (3.1-6.1)   
     ในการจัดโครงการบริการวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
พ.ศ. 2558 ครั้งนี้ มีอาจารยสังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 5 
ท า น  เ ข า ร ว ม เ ป น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

3.1-6.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนภายใตพื้นที่
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ประจําป
งบประมาณ 2558 
3.1-6.2 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํา
โครงการบริการวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพรรณี ป พ.ศ.2558 
(เพิ่มเติม) 
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ดําเนินงานระดับกิจกรรม ชื่อกิจกรรม 
“กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม
พลังกลุมเพื่อการเรียนรูที่ยั่งยืน” เปนการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู  เสริมความรูความเขาใจ สราง
ร ะ บ บ ก ล ไ ก ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
กลุมเปาหมายคือศูนยเรียนรูกลุมหอย
นางรมครบวงจร ศูนยเรียนรูกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑประมง ศูนย
เรี ยนรู กลุ มแมบ าน เกษตรกรอ าวคุ ง
กระเบน ศูนยเรียนรูกลุมผลิตขาวพันธุดี
ครบวงจรและโรงสีขาวชุมชน และศูนย
เรียนรูกลุมการผลิตสินคาอุปโภคบริโภค
กลุมแปรรูปสมุนไพร โดยมี  อาจารย
ชัชวาล มากสินธุ เปนประธานกรรมการ 
อาจารยดร.เชษฐณรัช อรชุน อาจารยศิริ
ศักดิ์ ทิพยทวีชาญ อาจารยธนกร ภิบาล
รักษ เปนกรรมการ และ อาจารยรัตนา 
เพ็ชรสูงเนิน เปนกรรมการและเลขานุการ 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ที่  1 024 /2558  เ รื่ อ ง  แต ง ตั้ ง คณะ 
กรรมการจัดทําโครงการบริการวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ป 
พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) (3.1 – 6.2) 

 

การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
5 คะแนน 6 ขอ 5 คะแนน 

 

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 3 

จุดเดน 

1. มีการจัดสรรงบประมาณใหทุกสาขาวิชาไดทําโครงการบริการวิชาการ  

2. โครงการสืบสานแนวพระราชดําริ มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง มีผลกระทบเชิงบวก 

โอกาสในการพัฒนา 

1. สรางฐานการเรียนรูในชุมชน ที่เกิดจากการใหบริการวิชาการ  

2. สรางรายได จากการใหบริการวิชาการ  
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ   

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6-7 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน  

ในรอบปการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการพัฒนาระบบและกลไก

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี
ก า รแต งตั้ ง คณะกรรมการทํ านุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสุนทรียภาพคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (4.1-1.1)  
ในการดําเนินงานพัฒนาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรตามแนวปฏิบัติที่ดีดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

4.1-1.1 คําสั่งคณะมนุษย- 
ศาสตรและสังคมศาสตร ที่
188/2557 เรื่องแตงตัง้
คณะกรรมการทํานุบํารุง
ศลิปวัฒนธรรมและพัฒนา
สุนทรียภาพคณะ
มนุษยศาสตรฯ 

2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
กําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใหสามารถดําเนินการได
ตามแผน  

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี
การจัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปงบประมาณ 2558 (4.1-2.1) 
โดยระบุไวตามยุทธศาสตรที่ 5 การบูรณา
การศิลปวัฒนธรรมสูการจัดการเรียนรู    
(4.1-2.2)  ซึ่ งมี การกํ าหนดตั วบ งชี้ ต าม
วัตถุประสงคของแผน คือ เพื่ อใหการ
ดํ า เ นิ น ง า น ภ า ร กิ จ ด า น ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมมีประสิทธิผล โดยดูจาก
ความสําเร็จของตัวชี้วัดของทุกโครงการใน
แผนตองบรรลุตามที่กําหนดไวทุกตัว  
  นอกจากนี้เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ต า ม แ ผ น  ท า ง ค ณ ะ จึ ง มี ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณรายได ประจําปงบประมาณ 
2558 รอยละ 5 จากงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรมาทั้งหมด มาใชเปนงบประมาณ
ดํ า เ นิ น ง า น ด า น ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป แ ล ะ

4.1-2.1 เอกสาร
ประกอบการประชุม
กรรมการประจําคณะ   
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 
1/2558 
4.1-2.2 แผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปงบประมาณ2558                            
4.1-2.3 แผนงบประมาณ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรประจําป 
2558 (งบรายได) 
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วัฒนธรรม (4.1-2.3)  
3. กํากับติดตามใหมีการ
ดําเนินงานตามแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

     ในการกับติดตามการดําเนินงานดาน
ทํานุบํ ารุ งศิ ลปะและวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการ     
แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสุนทรียภาพคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (4.1-3.1) 
ขึ้นมาทําหนาที่โดยตรง 
    ส วนในการกํ ากับติดตาม จะมีการ
ติดตามสองระยะคือ รอบ 6 เดือน (4.1-3.2) 
และรอบ 12 เดือน (4 .1-3 .3)  โดยจะ
รายงานไปพรอมกับการรายงานผลการ
ดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําป
2558  (Action Conclusion)  

4.1-3.1คําสั่งคณะมนุษย- 
ศาสตรและสังคมศาสตร ที่
188/2557 เรื่องแตงตัง้
คณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
สุนทรียภาพคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
4.1-3.2 การดําเนินงาน
ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป2558  (Action 
Conclusion) รอบ 6 
เดือน 
4.1-3.3 การดําเนินงาน
ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป2558  (Action 
Conclusion) รอบ 12 
เดือน 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัว
บงชี้ที่วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี
การประเมินผลความสําเร็จของแผนทํานุ
บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ งกําหนด
วั ตถุประสงคของแผน คือ เพื่ อ ให การ
ดํ า เ นิ น ง า น ภ า ร กิ จ ด า น ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมมีประสิทธิผล และผลการ
ประเมินความสําเร็จพบวา เปนไปตาม
วัตถุประสงค เนื่องจาก ตัวชี้ วัดของทุก
โครงการในแผนตองบรรลุตามที่กําหนดไว
ทุกตัว  (4.1-4.1) 

4.1-4.1 สรุปผลการ
ดําเนินงานของแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปงบประมาณ
2558                            

5. นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

     จากการประเมินผลความสําเร็จของ
แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะมนุ ษยศาสตร และสั ง คมศาสตร 
ประจําปงบประมาณ 2558 พบวา แมทุก
โครงการในแผนจะบรรลุตามตัวบงชี้ แต
พบวา ในการจัดสรรงบประมาณดานการ
ทํานุบํ ารุ งศิ ลปวัฒนธรรม ของคณะมี
ขอจํากัด เนื่องจากงบประมาณมีนอย จึงมี

4.1-5.1 แผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ปงบประมาณ 2559  
4.1-5.2 รายชื่ออาจารยใน
คณะที่เขาไปเปนกรรมการ
กลั่นกรองงบประมาณดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กับสํานักศิลปฯ ของ
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ขอเสนอแนะใหการจัดทําแผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดกิจกรรมเชิง
วัฒนธรรมที่คณะจะดําเนินการเองใหชัดเจน 
และบางโครงการที่มีการบูรณราการกับการ
เรียนการสอน ไมจําเปนตองใชงบประมาณ     
ก็นํามาบรรจุลงในแผนดวย และสามารถ
บูรณาการร วมกับกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาของคณะไดอีกทางหนึ่งดวย สวน
กิจกรรมดานอื่นๆ ก็ใหสงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรของคณะ และนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย (4.1-5.1)  
    นอกจากนี้ สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร
ขอ ง คณะ เ ข า ไ ป มี ส ว น ร ว ม กั บ สํ า นั ก
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุ มชนของ
มหา วิ ท ย าลั ย  เ พื่ อ ไ ป เ ป น ก ร รมกา ร
กลั่นกรองงบประมาณดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (4.1-5.2) ซึ่งจะทําใหคณะมี
โอกาสในการมีงบประมาณเพิ่มเติม  

มหาวิทยาลัย 

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการ
บริการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตอสาธารณชน  

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี
หอศิลปกรรมรําไพพรรณี (4.1-6.1) เปนเวที
ในการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมของ
อาจารยและนักศึกษาในหลักสูตรวิชา
ศิลปกรรมอยางตอเนื่อง มีการดําเนินการ
การจัดนิทรรศการโครงการพิเศษออกแบบ
ประยุกตศิลป (4.1-6.2) ทั้งนี้ ไดจัดแสดง
เผยแพรผลงานศิลปะภาคนิพนธ (โครงการ
พิเศษออกแบบประยุกตศิลป) ณ หางบิ๊กซี 
จันทบุรี (4.1-6.3)  นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณีไดมอบหมายใหคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแตงตั้ ง
คณะกรรมการโครงการจัดนิทรรศการใน
งานวันวันสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีค
รบรอบ 110 ป ดําเนินการจัดนิทรรศการฯ 
เพื่อเผยแพรผลงานและนวัตกรรมของ
นักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรม(4.1-6.4), 
(4.1-6.5) 

4.1-6.1 ภาพถายการจัด
และการเขาชมผลงาน
ศิลปกรรมในหอง
นิทรรศการหอศิลปกรรม
รําไพพรรณี                     
4.1-6.2 โครงการบริการ
วิชาการ “ศิลปนิพนธ
สัญจรสูสถานศึกษา เพื่อ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมเชิง
สรางสรรค” 
4.1-6.3 ภาพถายโครงการ
บริการวิชาการ “ศิลป
นิพนธสัญจรสูสถานศึกษา 
เพื่อสงเสริมศิลป- 
วัฒนธรรมเชิงสรางสรรค” 
4.1-6.4 คําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณทีี่ 186/2557 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการจัด
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งานวันสมเด็จพระนางเจา
รําไพพรรณี ครบรอบ 110 
ป 
4.1-6.5 ภาพกิจกรรมของ
สาขาวิชาศิลปกรรมในงาน
วันสมเด็จพระนางเจา
รําไพพรรณี ครบรอบ 110 
ป 

7. กําหนดหรือสรางมาตรฐาน
ดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ   

- - 

 
การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
4 คะแนน 6 ขอ 5 คะแนน 

 

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 4 

จุดเดน 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีโครงการพัฒนานักศึกษาดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหนักศึกษาได 

โอกาสในการพัฒนา 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะพัฒนาโครงการพัฒนานักศึกษาดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให

เหมาะสมและสรางกิจกรรมที่เปนวัฒนธรรมของคณะตอไป 
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
                              กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ  

ชนิดของตัวบงชี ้   กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ   

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5-6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน  
ในรอบปการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการพัฒนาระบบและกลไก

การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ โดยมีผล

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

 

เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการ
วิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศนของคณะและ
สถาบันรวมทั้งสอดคลองกับกลุม
สถาบันและเอกลักษณของคณะ 
และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจําปตามกรอบเวลาเพื่อให
บรรลุผลตามตัวบงชี้และ
เปาหมายของแผนกลยุทธและ
เสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ   

     ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการ
ดําเนินงานดานการจัดทําแผนกลยุทธ 
และแผนปฏิบัติราชการประจําป ใหเปนไป
ตามกระบวนการที่กําหนด โดยคณะมี
โ ค ร ง ก า ร ท บ ท ว น แ ผ น พั ฒ น า ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อจัดทําแผน ฯ 
ในป งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยจัด
โครงการเมื่อวันที่  30 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 ณ หองประชุมพวงหยก คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ซึ่ งมี
ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของ
คณะเขามามีสวนรวมในการทบทวนแผน 
(5.1 -1.1)  
     ทั้งนี้ในการดําเนินงานทบทวนแผน 
เริ่มจาก การวิเคราะห SWOT ซึ่งจําแนก
ตามดานตางอยางชัดเจน (5.1-1.2) เมื่อ
วิเคราะห SWOT แลวก็มาพิจารณาให
เชื่ อมโยงกับวิ สั ยทัศน ของคณะ โดย
รวมกันพิจารณาทบทวนวิสัยทัศนของ

5.1-1.1 โครงการทบทวน
แผนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557  
5.1-1.2 ผลการวิเคราะห 
SWOT คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ป พ.ศ. 
2557 
5.1-1.3 เอกสารแสดงการ
ทบทวนวิสัยทัศนของคณะ 
ป พ.ศ.2557 
5.1-1.4  เอกสารแสดง
ความเชื่อมโยง สอดคลอง
วิสัยทัศนของคณะ และ
มหาวิทยาลัย 
5.1-1.5 แผนพัฒนาคณะ ฯ 
5 ป พ.ศ.2557 – 2561 
5.1-1.6 แผนกลยุทธทาง
การเงิน พ.ศ.2557 – 2561   
5.1-1.7  แผนปฏิบัติ



รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 |  
 

64 

เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

คณะ (5 .1 -1 .3 )  ซึ่ ง เป นการกํ าหนด
เปาหมายของการพัฒนาคณะใหไปถึง
ภายในป พ.ศ. 2561 อยางไรก็ตาม การ
พิจารณาไดคํานึงถึงความสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดวย (5.1-1.4)  
     นอกจากนี้ การทบทวนแผนพัฒนา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมี
การทบทวนยุทธศาสตร  กลยุทธ  ค า
เปาหมาย และตัวชี้วัดในแผนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดวย และ
จัดทําเปนแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร หรือ แผนกลยุทธของ
คณะฯ 5 ป พ.ศ. 2557 – 2561 (5.1-1.5) 
รวมถึงการวางแผนทางการเงินในระยะ 5 
ป ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาคณะฯ โดย
จัดทําเปนแผนกลยุทธทางการเงิน ป พ.ศ. 
2557 – 2561 (51.-1.6) และแปลงแผน 
กลยุทธ  มาจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ
ปร ะจํ า ป  พ . ศ . 2 5 58  ( 5 . 1 -1 . 7 )  ที่
ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ คือ ผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และ
การทํ านุบํ ารุ งศิ ลปะและวัฒนธรรม 
จากนั้นนําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะ เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที ่
1/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
ณ หองประชุมพวงหยก (5.1-1.8)  

ราชการประจําป พ.ศ.2558 
5.1-1.8 รายงานการประชุม
กรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 
2558  
 

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปดวยตนทุน
ตอหนวยในแตละหลักสูตร
สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานิสิต 
อาจารย บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพื่อ
วิเคราะหความคุมคาของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแขงขัน  

     การดําเนินการคิดตนทุนตอหนวยผลิต 
ของทุกหลักสูตรในคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา พ.ศ. 
2557 จัดทําโดยงานสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงบประมาณ กองนโยบายและแผน 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ซึ่งไดมีการรายงานผลการ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลิต ตนทุนรวม
และจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ป
การศึกษา พ .ศ.  2557 พบว า  คณะ

5.1-2.1 รายงาน – ตาราง
แสดงตนทุนตอหนวย
ผลผลิต ตนทุนรวม และ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ป
การศึกษา 2557  
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มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีตนทุน
รวม 110,857,306.69 บาท คาFTES 
เทากับ 3,047.36 เมื่อนํามาคํานวณตนทุน
ตอหนวย มีคาเทากับ36,378.15 บาท 
(5.1-2.1) 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ที่เปนผลจากการ
วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปจจัยภายนอก หรือ
ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่
สงผลตอการดําเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและใหระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม  

     การจัดทําแผนบริหารความเสี่ ยง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  เริ่มจาก
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
นํ า เ ข า สู ที่ ป ร ะ ชุ ม ใ น ก า ร ท บ ท ว น
แผนพัฒนาคณะมนุ ษยศาสต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2557 
โดยมีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปจจัยภายนอก อีกทั้งประเมิน
ความเสี่ยง นําความเสี่ยงที่มีคะแนนใน
ระดับสูงมา จัดทําเปนแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(5.1-3.1)  และในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ไดดําเนินการใหเปนไปตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 12 
เดือน (5.1-3.2) รายงานตอผูบริหาร
มหาวิทยาลัย ซึ่งพบวาผลการดําเนินงาน
ทําใหสามารถลดความเสี่ยงบางประเด็นลง
ได  
     อาทิ ความเสี่ยงเรื่องโครงการบริการ
วิชาการ ไมเปนไปตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนผลมาจากการ
ดําเนินงานในเรื่องของการสรางการเรียนรู
การดําเนินงานบริการวิชาการแบบเปนทีม 
โดยคณะจัดสรรงบประมาณบริการ
วิชาการลงไป ถึ งระดับหลักสู ตรทุก
หลักสูตร มีแผนบริการวิชาการที่ชัดเจน
ขึ้น (5.1-3.3)          
     เรื่องกระบวนการพัฒนาแผนและ

5.1-3.1 แผนบริหารความ
เสี่ยง คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558  
5.1-3.2 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 
12 เดือน 
5.1-3.3 แผนบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
5.1-3.4 ปฏิทินกระบวนการ
จัดทําแผนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ป 2558 
5.1-3.5 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตรลังคมศาสตร  
5.1-3.6 บันทึกขอความ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เรื่องการสง
รายงานผลการดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยง รอบ 12 
เดือน ปงบประมาณ พ.ศ.
2558 
5.1-3.7 แผนบริหารความ
เสี่ยง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
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จัดทําแผนตางๆ ของคณะมีความลาชา ซึ่ง
สามารถจัดการความเสี่ยงเรื่องนี้ได ดวย
การปรับกระบวนการทํางานแผนของคณะ
ใหมีการกําหนดโครงการทบทวนแผนใน
สวนของคณะเอง โดยกําหนดเปนปฏิทิน
กระบวนการจัดทําแผนที่ชัดเจนขึ้น (5.1-
3.4) 
     อย า งไรก็ตาม ในการจัดทําแผน
บริ หารความ เสี่ ย ง  และการติดตาม
ประเมินผล ทางคณะไดมีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการบริ หารคณะฯ (5 . 1 -
3.5)เปนผูมีอํานาจหนาที่ในการรับผิดชอบ 
และทางคณะไดทํ าสรุปรายงานการ
ดํา เนินงานบริหารความเสี่ ยง  ใหกับ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบแลว 
(5.1-3.6) พรอมกันนี้ไดจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 (5.1-3.7) เปนที่เรียบรอยแลว เพื่อ
เสนอพิจารณาใหกับคณะกรรมการประจํา
คณะ และผูบริหารมหาวิทยาลัยตอไป  

 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมา   
ภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 
ประการที่แสดงผลการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน  

     ในการบริหารงานของ ผูบริหารคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดคํานึงถึง
ประโยชนเพื่อสวนรวม และเนนการมีสวน
รวมของบุคลากรทุกฝาย โดยยึดหลักการ
บริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาล ดังนี้  
     1. หลักประสิทธิผล  
        ไดมีการบริหารงบประมาณ และ
การบริหารทรัพยากรใหเกิดประสิทธิผล 
เนน เพื่ อให เกิดประโยชนสู งสุด  และ
สามารถบริ ห า รจั ดก า ร ให แ ผนกา ร
ดําเนินงานบรรลุผลความสําเร็จมากกวา
รอยละ 80 (5.1-4.1) 
     2. หลักประสิทธิภาพ  
        ในการบริหารงานของผูบริหาร
สูงสุดในคณะ ไดแกคณบดี ไมเพียงแคการ
บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากร
ใ ห เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ว  ยั ง เ น น

5.1-4.1 รายงานผลการ
ดําเนินงานของแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
(รอบ 12 เดือน) 
5.1-4.2 สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจการ
บริหารงานคณะ ประจําป
งบประมาณ 2558 ของ
ผูชวยศาสตราจารย
กรรณิการ เผือกนําผล 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
5.1-4.3 ตัวอยาง Line กลุม 
Human Being 
5.1-4.4 ตัวอยาง Print out 
สายตรงผูบริหารในเว็บไซต 
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดังจะเห็น
ผลเปนที่ประจักษจากผลประเมินความพึง
พอใจในการบริหารงานคณะ ของคณบดี 
ประจํ าป งบประมาณ 2558 ซึ่ งมี ค า
คะแนนความสําเร็จในการบริหารงาน
ภาพรวม อยูที่ 4.21 หรือคิดเปนรอยละ 
84.2  (5.1-4.2) 
     3. หลักการตอบสนอง  
        ผูบริหารฯ มีชองทางในการสื่อสาร 
เพื่ อ รั บฟ งปญหา  ความคิ ด เห็ นจาก
บุ ค ล า ก ร ใ น ค ณ ะ  นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ
ผูใชบริการ อยางหลากหลาย อาทิ การ
จัดตั้งกลุม Line Human Being (5.1-
4.3)  การสื่อสารรองเรียนโดยตรงถึง
ผูบริหาร ในเว็บไซตของคณะ (5.1-4.4) 
ก า ร รั บ ฟ ง ข อ คิ ด เ ห็ น ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม
กรรมการบริ หารคณะ และประชุ ม
อาจารย อยูอยางสม่ําเสมอ โดยจะมีวาระ
อื่นๆ เพื่อใหบุคลากรไดนําเสนอประเด็น 
ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ (5.1-4.5) 
     4. หลักภาระความรับผิดชอบ  
        ผูบริหารของคณะฯ ไดยึดหลัก
ความรับผิดชอบตอภาระหนาที่อยาง
เครงครัด กลาวคือ ในการบริหารงาน 
ผูบริหารจะมีนโยบาย (5.1-4.6) การ
วางแผนการดําเนินงานประจําป (5.1-4.7) 
และแจงใหบุคลากรไดรับทราบแนวทาง
อยางชัดเจน และสิ่ งที่สะทอนให เห็น
ชัดเจนวาผูบริหารมีหลักความรับผิดชอบ 
คือ ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูบริหาร ในประเด็นเรื่อง การบริหารตาม
แผนงานที่วางไว มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงถึง 
4.36 หรือคิดเปนรอยละ 87.2 (5.1-4.8) 
นั่ นแสดงให เห็นว า  ผู บริหารมีความ
รับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ในระดับสูง 
     5. หลักความโปรงใส  
        ในการบริหารงานเพื่อใหเกิดความ

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
5.1-4.5 ตัวอยาง สรุปวาระ
การประชุมอาจารยคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร แสดงในสวน
ของวาระอ่ืนๆ  
5.1-4.6 นโยบาย คณบดี
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
5.1-4.7 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2558  
5.1-4.8 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการ
บริหารงานคณะ  ประจําป
งบประมาณ 2558 ของ
ผูชวยศาสตราจารย
กรรณิการ เผือกนําผล 
คณบดีคณะ 
5.1- 4.9 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
5.1-4.10 คําสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
5.1-4.11 ตัวอยางรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
5.1-4.12 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร  คณะ 
ฯ 
5.1-4.13 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  
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โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานของ
ผูบริหารไดนั้น ทางคณะมีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการบริหารคณะ(5.1-4.9) ซึ่งมี
บุคลากรจากทุกภาคสวนในองคกรมาเปน
กรรมการ เพื่อรวมในการวางแผน กํากับ 
และติดตามการบริหารงานของคณะอยาง
ใกล ชิ ด  นอกจากนี้  ยั งมี การแต งตั้ ง
คณะกรรมการประจําคณะ (5.1-4.10) ซึ่ง
จะมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมเปน
กรรมการ ทําหนาที่ในการรวมวางแผน   
กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของคณะ
อีกดวย โดยมีการมาประชุมรวมกันอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง (5.1-4.11) อยางไรก็ตาม
ในการบริหารงานของผูบริหารคณะ ฯ 
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ผานมา 
ยังไมพบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับความไม
โปรงใส 
     6. หลักการมีสวนรวม 
        ผูบริหารคณะฯ ใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของบุคลากรทุกภาคสาวน
เปนอยางมาก โดยพยายามใหเขามารวม
ทํางานในกรรมการชุดตางๆของคณะ 
อย า ง เต็ มกํ าลั ง ความสามารถ  อาทิ 
คณะกรรมการบริหารคณะ (5.1-4.12) 
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (5.1-4.13) คณะกรรมการ
วิชาการ (51. -4 .14)  คณะกรรมการ
ดําเนินงานบริการวิชาการ (5.1-4.15) เปน
ตน ซึ่ งจะเห็นไดวา กรรมการทุกชุดที่
ยกตัวอยางมา จะใหมีตัวแทนจากทุก
หลักสูตร เขามามีสวนรวม นอกจากนี้ ใน
การวางแผนการดําเนินงานของคณะ 
โดยเฉพาะการกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ 
โครงการ / กิจกรรม ซึ่งเปนหัวใจของการ
บริหารงานคณะ ไดใหบุคลากรเขามามี
สวนรวมในการวางแผนรวมกันอยาง
แทจริง (5.1-4.16) 

5.1-4.14 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการวิชาการ ฯ 
5.1-4.15 คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ 
5.1-4.16 โครงการทบทวน
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
คณะฯ ประจําปงบประมาณ 
2558   
5.1-4.17 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการ
บริหารงานคณะ  ประจําป
งบประมาณ 2558 ของ
ผูชวยศาสตราจารย
กรรณิการ เผือกนําผล 
คณบดีคณะ 
5.1-4.18 คําสั่งแตงตั้ง รอง
คณบดี คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  
5.1-4.19 คําสั่งแตงตั้ง 
ผูชวยคณบดี คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
5.1-4.20 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
5.1-4.21 ตัวอยางรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ แสดงในสวน 
เรื่องประธานแจงใหทราบ 
5.1-4.22 ตัวอยางเอกสาร
เพื่อประชุมเรื่องการจัดสรร
งบประมาณของคณะ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559  
5.1-4.23 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการ
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        อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม  จ า ก ผ ล ก า ร
ดําเนินงานดังกลาว ที่สรางกระบวนการมี
สวนรวม สงผลใหการประเมินความพึง
พอใจการบริหารงานคณะ ของผูบริหาร ฯ 
ในประเด็นการบริหารจัดการที่เนนการมี
สวนรวม มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 หรือคิดเปน   
รอยละ 84.6 (5.1-4.17) ซึ่งถือวาอยูใน
ระดับสูง 
     7. หลักการกระจายอํานาจ 
        เพื่อใหการบริหารจัดการภารกิจ
ตางๆ ของคณะเปนไปดวยความคลองตัว
และเรียบรอย ผูบริหารไดมีการกระจาย
อํานาจไปยังผูบริหารระดับรองคณบดี
(5.1-4.18) และการแตงตั้งผูชวยคณบดี 
(5.1-4.19) ในการที่จะชวยใหการกํากับ 
ติดตามการบริหารงานคณะมีความชัดเจน 
และรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการกระจาย
อํานาจลงไปในระดับหลักสูตร โดยให
หลักสูตรมีการแตงตั้ งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร แตละหลักสูตร (5.1-
4.20) ทําใหเกิดการตัดสินใจในระดับ
หลักสูตรกอน เพราะการบริหารจัดการ
บางเรื่อง ผูบริหารมอบอํานาจใหหลักสูตร
เปนผูตัดสินใจเอง 
     8. หลักนิติธรรม  
        ในการบริหารงานดานตางๆ ของ
คณะ ผูบริหารยึดหลักความถูกตอง เปน
ธรรม โดยปฏิบัติตามเกณฑ กฎ ระเบียบ 
ขอบังคบของมหาวิทยาลัยที่ประกาศอยาง
เครงครัด ไมมีการออกระเบียบ ขอบังคับ
ในระดับคณะที่ ไปขัดกับมหาวิทยาลัย 
หรือ สรางกฎเกณฑขึ้นมาเพื่อเอื้อตอ
ผลประโยชนใหกับกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังนั้น 
จึงเปนที่ประจักษวา การบริหารงานของ
ผู บ ริ ห า ร ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร เปนไปตามหลักนิติธรรม 
     9. หลักความเสมอภาค  

บริหารงานคณะ  ประจําป
งบประมาณ 2558 ของ
ผูชวยศาสตราจารย
กรรณิการ เผือกนําผล 
คณบดีคณะ 
5.1-4.24 ตัวอยางเอกสาร
สรุปวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารคณะ 
แสดงในสวนวาระเพ่ือ
พิจารณา และมีมติรวมกัน
ในทีป่ระชุม   
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        ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มุงเนน
หลักความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ มี
ขาวสารใดที่เปนประโยชน ก็จะแจงบอก
ทั้ง ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ (5.1-4.21) หรือ แจงดวยเอกสาร
เ ป น ล าย ลั ก ษณ อั ก ษ ร  ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณก็มีการกําหนดเกณฑ ชี้แจง
เหตุผลการจัดสรรงบประมาณชัดเจน และ
กอนมีการจัดสรรงบประมาณ ก็จะนําเขา
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อ
รับทราบและรวมกันตัดสินใจ (5.1-4.22) 
จากการดําเนินงานภายใตหลักความเสมอ
ภาค สงผลใหการประเมินความพึงพอใจ
ตอผูบริหารในประเด็น การบริหารงาน
โดยยึดหลักความเสมอภาค มีคาคะแนน
เฉลี่ย 3.94 หรือคิดเปนรอยละ 78.8 ซึ่ง
ถือวาอยูในเกณฑดี (5.1-4.23) 
     10. หลักมุงเนนฉันทามติ  
          ในก ารบริ ห า ร ง านของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จะใช
หลักการประชุมรวมกัน เพื่อเปนการติด
สิน ใจที่ เปนมติ ร วมกัน ดั งนั้ น ในการ
ประชุม   จะมีการแบงวาระการประชุม
เปนวาระเพื่อพิจารณา โดยนําเรื่องสําคัญ
มาใหบุคลากรรวมกันแสดงความคิดเห็น 
หาทางออก กําหนดแนวทาง และตัดสินใจ
รวมกัน  (5.1-4.24) 

5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล 
ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
และแหลงเรียนรูอื่น ๆ ตาม
ประเด็นความรู อยางนอย
ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บ
อยางเปนระบบโดยเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษรและ

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ใหความสําคัญกับกระบวนการจัดการ
ความรู (KM) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
โดยมีการจัดสรรงบประมาณและมีแผน
โครงการ/กิจกรรม เรื่องการจัดการความรู
อ ย า ง ชั ด เ จ น  ( 5 . 1 -5 . 1 )  แ ล ะ ใ น
ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 5 8  ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดจัด

5.1-5.1 แผนโครงการ/
กิจกรรม การจัดการความรู 
(KM) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558  
5.1-5.2 เลมสรุปโครงการ
จัดการความรู ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558  
5.1-5.3 เลมระบบและกลไก
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นํามาปรับใชในการปฏิบัติงาน
จริง  

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อให
บุคลากรไดพูดคุยและนํามาถอดเปนองค
ความรู  พัฒนาเปนแนวปฏิบัติที่ ดี ใน
ประเด็น เรื่อง การจัดการเรียนรูเชิงบูรณา
การ ทั้งการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม (5.1-5.2) และ
สั ง เ ค ร า ะห เ ป น ร ะบบและกล ไก ให
สอดคลองกับการเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษา ของ สกอ.(5.1-5.3) เพื่อให
หลักสูตรนําไปประยุกตใช หรือ  ปรับใชให
เหมาะสมกับหลักสูตร ซึ่งจะตองนําไปสู
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร  

ตามตัวบงชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

6. การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี
การจัดทําแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ระยะ 5 ป  พ.ศ. 2557 – 2561(5.1-6.1) 
โดยในแตละป งบประมาณ จะมีการ
ทบทวนแผนพัฒนาบุ คล ากรฯ  โ ดย
ดํ า เ นิ น ก า ร พ ร อ ม กั บ ก า ร ท บ ท ว น
แผนพัฒนาคณะมนุ ษยศาสต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร ทั้งนี้ ในการทบทวน จะมี
การสํารวจบุคลากรเรื่องการศึกษาตอ และ
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ (5.1-6.2) 
ทั้งนี้ เพื่อใหการพัฒนาบุคคลากรสงผลไป
ยังการดําเนินของแผนพัฒนาคณะฯ จึงได
มีการจัดทํา KPI ระดับบุคคลขึ้น (5.1-6.3) 
เพื่อทําใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองให
สอดคลองกับแผนพัฒนาคณะที่ไดกําหนด
ไว ภายใตความคิดที่วา แผนพัฒนาคณะฯ 
จะบรรลุผลความสําเร็จได ตองเกิดจาก
ความรับผิดชอบของบุคลากรในระดับ
บุคคล 
     จากนั้นคณะจะมีการนําแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร ไปชี้แจงกับ
บุคลากรของคณะ เพื่อรับทราบรวมกัน ใน
การประชุมอาจารยคณะมนุษยศาสตรและ

5.1 -6.1 แผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
ระยะ5 ป  พ.ศ. 2557 – 
2561 
5.1-6.2 เอกสารแสดงขอมูล
การทบทวนเรื่องการศึกษา
ตอและการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ ของบุคลากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558  
5.1-6.3 ตารางกําหนด KPI 
ระดับบุคคล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 
5.1-.6.4 สรุปการประชุม
อาจารยคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่ 8 
มกราคม พ.ศ. 2558 
5.1-6.5 คําสั่งแตงตั้งคณะ
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร    
5.1-6.6 สรุปการประชุม
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สังคมศาสตร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 
มกราคม พ.ศ. 2558 (5.1-6.4)   
     ในเรื่องการกํากับติดตาม คณะฯ จะมี
ก า รกํ า กั บติ ดตาม โดยมี ก า รแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารคณะฯ (5.1-6.5) 
โดยมีการติดตามผานการประชุมของคณะ 
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการ
ติดตามเมื่อการประชุมอาจารยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2  
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2558 (5.1-
6.6) นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมสาสตร ยังมีการกํากับติดตามจาก
คณะผูบริหาร โดยจัดกิจกรรมผูบริหาร
สัญจร เพื่อลงไปติดตามการดําเนินงานใน
ระดับหลักสูตร (5.1-6.7) 
     และจากผลการดํ า เ นิ น งานของ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ของ
คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนก
เปนประเด็นดังนี้  
     ดานการพัฒนาบุคลากร บรรลุผล 
รอยละ 100 เนื่องจากไดดําเนินการทุก
โครงการในแผน และบรรลุตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จ ทุกตัว (5.1-6.8) 
     ดานความกาวหนาของบุคลากร ซึ่ง
ประกอบดวย  
     การลาศึกษาตอ ในแผนปงบประมาณ 
พ.ศ.2558 มีผูประสงคขอลาศึกษาตอทั้ง
สายสนับสนุน และสายวิชาการ จํานวน 3 
คน และมีผูไปศึกษาตามแผนจํานวน 2 
คน คิดเปนรอยละ 66.6 บรรลุตามแผน 
(5.1-6.9) 
     การเขาสูตําแหนงวิชาการ ในแผน
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 มีผูประสงคจะ
เสนอผลงานวิชาการ เพื่อเขาสูตําแหนง
วิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 
1 คน ซึ่งปรากฏวา คณะมีบุคลากรสาย

อาจารยคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งที่ 
2/2558 เมื่อวันที่ 17 
มิถุนายน พ.ศ.2558 
5.1-6.7 สรุปกิจกรรม
ผูบริหารสัญจร ครั้งที่ 1 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
5.1-6.8 รายงานผลการ
ดําเนินงานของแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 
5.1-6.9 รายงานผลการ
ดําเนินงานของแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ในสวน
ของการลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท และเอก
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 
5.1-6.10 รายงานผลการ
ดําเนินงานของแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ในสวน
ของการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ.
2558 
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วิชาการที่ไดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 100 บรรลุ
ตามแผน (5.1-6.10) 

7. ดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะท่ีไดปรับให
การดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติท่ี
ประกอบดวย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ   

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
มีการดําเนินงานดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ใหเปนไปตาม
ระบบและกลไกที่เหมาะสมของคณะ และ
มุงเนนในการสรางการเรียนรูรวมกันของ
บุคคลากรในคณะ เนื่องจากเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ 
สกอ. ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2557 เปน
เกณฑใหม ที่มีการลงประเมินในระดับ
หลักสูตร ดวยเหตุนี้ คณะมนุษยศาสตร
แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร  จึ ง มี ก า ร ป รั บ
กระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาใหสอดคลองกับเกณฑใหม โดย
ดําเนินงานใหเปนไปตามระบบดังนี ้ 
      1. การควบคุมคุณภาพ คณะฯ ได
ดําเนินการคือ   
           1.1 การแตงตั้ งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ
ตาม คําสั่งที่ 136/2557 เรื่องแตงตั้งคระ
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ลว. 21 
สิงหาคม พ.ศ. 2557  (5.1-7.1) ซึ่งเดิมจะ
มีการแตงตั้งตามองคประกอบแตในป
การศึกษา พ.ศ.2557 มีการแตงตั้งตาม
พันธกิจและภาระงานที่สอดคลองกับ
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 
           1.2 การแตงตั้ งคณะกรรมการ
ประกั นคุณภาพการศึ กษา ในระดั บ
หลักสูตร ตามคําสั่งที่ 005/2557 เรื่อง
แตงตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
กา รศึ กษ า  คณะมนุ ษยศ าสตร แ ล ะ
สังคมศาสตร  ลว. 10 มกราคม 2557  
(5.1-7.1) 
           1.3 มีการกําหนดคาเปาหมายตัว

5.1-7.1 คําสั่งที่ 136 /2557 
เรื่องแตงตั้งคระกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร    ลว. 21 
สิงหาคม พ.ศ. 2557 
5.1-7.2 การแตงตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับ
หลักสูตร คําสั่งที่ 
005/2557  
5.1-7.3 ตารางแสดงคา
เปาหมายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ป
การศึกษา พ.ศ. 2557 
ระดับคณะ 
5.1-7.4 สรุปวาระการ
ประชุมอาจารยคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 2/2558      

เมื่อวันที ่17 มิถุนายน พ.ศ. 
2558 
5.1-7.5 เลมสรุปกิจกรรม
ผูบริหารสัญจรครั้งที่ 1 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
5.1-7.6 สรุปวาระการ
ประชุมอาจารยคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 2/2558      

เมื่อวันที ่17 มิถุนายน พ.ศ. 
2558 
5.1-7.7 วาระและเอกสาร
ประกอบการประชุม 
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บงชี้ ในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 

พ.ศ.2557 (5.1-7.3) โดยประกาศชี้แจงให
อาจารยในคณะทุกคนไดรับทราบรวมกัน 

เมื่อการประชุมอาจารยคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที ่
17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (5.1-7.4) 
     2. การตรวจสอบคุณภาพ คณะได
ดําเนินการ คือ  
           2.1 ผูบริหารคณะมนุษยศาสตร
แล ะสั ง คมศาสตร   ไ ด ล ง เ ยี่ ย มก า ร
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ใน
ระดับหลักสูตร อยางใกลชิด ในกิจกรรม
ผูบริหารสัญจร ครั้งที่ 1 (5.1-7.5) ทําให
ผูบริหารไดรับทราบปญหาและกระตุน
หลักสูตรให เห็นความสํ าคัญของการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรตามเกณฑประกันคุณภาพ
การศึกษา สกอ. 
           2.2 การตรวจสอบดวยการ CROSS 

CHECK ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ในระดับหลักสูตร และนําผล
การตรวจสอบมาชี้ แจงผานที่ประชุม
อ า จ า ร ย ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 

มิถุนายน พ.ศ. 2558 (5.1-7.6) 
           2 . 3  ค ณ ะ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ 

กรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
กา รศึ กษ า  คณะมนุ ษยศ าสต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร วาระพิเศษ เพื่อตรวจสอบ
ความพรอมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึ กษา  ร ะดั บคณะ เมื่ อ วั นที่  2 4 
กันยายน พ.ศ.2558 (5.1-7.7)  
     3.  การประเมินคุณภาพ  คณะได
ดําเนินการ คือ 
           3.1 ระดับหลักสูตร  
                 1) คณะไดสงบุคลากรเขารวม
อบรมผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร วาระพิเศษ 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.
2558  
5.1-7.8 คําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ที่ 
1613/2558 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรม การตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2557 
ลว. 26 สิงหาคม 2558  
5.1-7.9 ตารางการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี  
5.1-7.10 เอกสารแสดงผล
การตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 
ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ในทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที ่16/2558 เมื่อวันที่ 
23 กันยายน 2558 วาระท่ี 

3.1  
5.1-7.11 คําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ที่ 1813/2558 เรื่อง 

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ สํานัก 

สถาบัน ลว. 19 กันยายน 

2558 
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ระดับหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

และมีคําสั่งแตตั้งใหเปนกรรมการตรวจ
ประเมินระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

ที่ 1613/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรม 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 
2557 ลว. 26 สิงหาคม 2558 (5.1-7.8) 
                  2 ) ห ลั ก สู ต ร ข อ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ
ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ในระดับหลักสูตร ในวันที ่4, 7, 8 สิงหาคม 

พ.ศ. 2558 (5.1-7.9) และมีผลการตรวจ
ประเมินจําแนกตามหลักสูตร ซึ่งไดมีการ
นําผลการตรวจประเมินรายงานตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที ่
23 กันยายน 2558 วาระท่ี 3.1 (5.1-7.10)  
           3.2 ระดับคณะ 
                 1 )  ค ณ ะ มี ก า ร ป ร ะ ส า น
กร รม กา ร ผู ต ร ว จป ร ะ เ มิ น คุ ณภ า พ
การศึกษาภายใน จากผูทรงคุณภายนอก 

และกรรมการภายในมหาวิทยาลัย เพื่อมา
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา พ.ศ.2557 ของคณะ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยโดยหนวยงานประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด ทํ า คํ า สั่ ง ที ่
1813/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ร ะดั บคณะ  สํ านั ก  สถาบั น  ล ว .  1 9 

กันยายน 2558  เปนที่เรียบรอยแลว (5.1-
7.11)  
                 2) คณะกําหนดวันเวลา รับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 

พ.ศ. 2557 อยางชัดเจน (5.1-7.12) 

5.1-7.12 ตารางแสดงวัน
เวลาการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจําป
การศึกษา 2557 ในสวน
ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
4.1-7.13 รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา พ.ศ.2557 
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                 3) คณะมีการจัดทํารายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการตรวจ
ประ เ มิ น คุณภ าพกา รศึ กษ าภ าย ใน 

ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2557 (5.1-7.13) 
การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
4 คะแนน 7 ขอ 5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2   ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  

ชนิดของตัวบงชี ้   กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน  

ในรอบปการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการพัฒนาระบบกํากับการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับ
การดําเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรใหเปนไปตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร  

      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดมีการจัดทําระบบและกลไกในการ
ดํ า เนินงานด านการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) กําหนด และเพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปดวยความเรียบรอย ทางคณะและ
หลักสูตรทั้ง 9 หลักสูตรจึงจัดทําระบบ
และกลไกรวมกันดังนี้ (5.2-1.1) 
     1. การแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร (5.2-
1.2) และระดับคณะ (5.2-1.3) 
     2. การจัดสรรงบประมาณจากคณะ 
เพื่อใหบุคลากรจากทุกหลักสูตรไดเขารวม
ในโครงการที่ เกี่ยวของกับงานประกัน
คุณภาพ (5.2-1.4) 
     3.  บุคลากรผู รับผิดชอบดูแลงาน
ประกั นคุณภาพ  ซึ่ ง มี หน าที่ ติ ด ตาม 
ตรวจสอบความถู กต อ ง  และคว าม
สอดคลองของขอมูล เพื่ อการประกัน
คุณภาพ ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ (5.2-1.5) 
     4. หองปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ 
เปนหองที่ ใชในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ และรวบรวมเอกสาร หลักฐาน 

5.2-1.1 ระบบและกลไกงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
5.2-1.2 คําสั่ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
5.2-1.3 คําสั่ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับคณะ 
5.2-1.4 แผนงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ 2558 
5.2-1.5 Job description 
ของนักวิชาการงานประกัน
คุณภาพ 
5.2-1.6 ภาพถายหอง
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 
5.2-1.7 โครงการผูบริหาร
สัญจร 
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ขอมูลตาง ๆ (5.2-1.6) 
     5. การติดตามงานประกันคุณภาพ 
ทั้ งนี้จะมีการประชุมทบทวนแผนงาน
ประกันคุณภาพ การเตรียมความพรอม
งานดานประกันคุณภาพ โดยมีโครงการ
ผูบริหารสัญจร เพื่อรับทราบ รวมแกไข
ปญหางานประกันคุณภาพของหลักสูตร 
สนับสนุนเอกสารขอมูล รวมถึงมีการ
ประชุมการดําเนินงาน และทายที่สุดมีการ
ประชุมรับทราบผลการประเมินหลังจาก
ไดรับการตรวจประเมินเรียบรอย (5.2-
1.7) 

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตาม
การดําเนินงานใหเปนไปตาม
ระบบที่กําหนดในขอ 1 และ
รายงานผลการติดตามให
กรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา  

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได
มีการกํากับติดตามงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร โดยมีโครงการผูบริหารสัญจร 
(5.2-2.1) เพื่อติดตามการดําเนินงานของ
หลักสูตร รับฟงขอเสนอแนะ ขอสงสัยและ
ปญหาจากการดําเนินงานของหลักสูตร ซึ่ง
จากการที่ผูบริหารไดพบหลักสูตรก็ไดรับ
ทราบถึงปญหา และการดําเนินงานตาง ๆ 
ของหลักสูตร ทั้งนี้คณะผูบริหารไดให
คําแนะนําตอหลักสูตร เพื่อเปนประโยชน
และเพ่ือการทํางานของหลักสูตร หลังจาก
นั้ น ท า งค ณะผู บ ริ ห า ร ไ ด นํ า ผ ลก า ร
ดําเนินงานจากโครงการผูบริหารสัญจร 
เขาวาระการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ เพื่อเสนอรายงานผลการติดตามการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ภาคเรียน
ที่ 1 ประจําปการศึกษา 2557 

5.2-2.1 โครงการผูบริหาร
สัญจร 
5.2-2.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 31 
มีนาคม 2558 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร  

คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร
ตระหนักถึงความสําคัญในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงสงเสริมใหคณาจารย
ทุกทานเขารวมอบรมงานประกันคุณภาพ
ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย คณะ และ
หนวยงานอื่น ๆ (5.2-3.1) เพื่อเพิ่มพูน
ความรูความเขาใจในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งจัดทําคูมือการประกัน

5.2-3.1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การสรางความ
เขาใจดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการ
จัดการความรู" ประจําป
การศึกษา 2557 
5.2-3.2 คูมือการประกนั
คุณภาพการศึกษา ประจําป 
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คุณภาพการศึกษา (5 .2-3 .2 )  ใหกับ
คณาจารย เพื่อใช เปนแนวปฏิบัติ งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ทาง
คณะฯ ยังมีหองประกันคุณภาพ (5.2-3.3) 
และเจาหนาที่ที่ดูแลงานประกันคุณภาพ 
(5.2-3.4) ที่พรอมอํานวยความสะดวก ทั้ง
งานเอกสาร ขอมูล อุปกรณ เพื่อใหการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพเกิดขึ้น
อยางมีประสิทธิภาพ 

2557 
5.2-3.3 ภาพถาย
หองปฏิบัติการงานประกัน
คุณภาพ 
5.2-3.4 Job description 

4. มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามกําหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินใหกรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณา   

     ในปการศึกษา 2557 ซึ่งถือเปนปแรก
ในการประเมินระดับหลักสูตร ซึ่งทางคณะ
ไ ด จั ด ใ ห ห ลั ก สู ต ร ทั้ ง  9  ห ลั ก สู ต ร
ดําเนินงานการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
ซึ่งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการผูตรวจ
ประเมิน (5.2-4.1) ในระดับหลักสูตร ซึ่ง
ไดดํ า เนินการตรวจประเมินไปเปนที่
เรียบรอยแลว ในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 
2558 ที่ผานมา (5.2-4.2) ในการนี้ไดมี
การรายงานผลการตรวจประเมินใหกับที่
ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยไดทราบเปน
ที่เรียบรอยแลว  

5.2-4.1 คําสั่ง
คณะกรรมการผูตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 
5.2-4.2 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

5. นําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
ประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตร
ใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

     จากการรายงานผลการประเมิน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร 
ป ร ะ จํ า ป ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 6  ใ ห
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
ซึ่งคณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะให
สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดศึกษา
ตอในระดับปริญญาเอก และทําผลงานเขา
สูตําแหนงทางวิชาการ รวมถึงเสนอใหจัด
โครงการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (5.2-
5.1) ในการนี้ทางคณะจึงจัดโครงการ
พัฒน าแล ะปรั บป รุ ง ห ลั ก สู ต ร คณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (5.2-5.2), 
(5.2-5.3 รวมทั้งมีการประชาสัมพันธการ
จัดอบรม การทําผลงานเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ 

5.2-5.1 รายงานการประชุม
กรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 
1/2558 วันที่ 31 มีนาคม 
2558 
5.2-5.2 แผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ประจําป
งบประมาณ 2558 
5.2-5.3 รายงานผลโครงการ
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 
การกํากับมาตรฐาน 

จากเกณฑของ สกอ.  ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ที่
กําหนดใหทุกหลักสูตรมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ผานองคประกอบที่ 1 
การกํากับมาตรฐาน ซึ่งหลักสูตรทั้ง 9 
หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตรฯ ได
ดํา เนินการปฏิบัติผ านตามเกณฑของ
องคประกอบท่ี 1 (5.2-6.1) 

5.2-6.1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2557 

 
การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
4 คะแนน 6 ขอ 5 คะแนน 

 
รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 5 

จุดเดน 

1. 

2. 

โอกาสในการพัฒนา 

1. 

2. 
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สวนที่ 3  

สรุปผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จากผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เมื่อประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐาน 

และอิงเกณฑการประเมินตามท่ี สกอ.กําหนด ในรอบปการศึกษา 2557 มีผลการประเมินสรุปได ดังนี ้

ผลการประเมินรายตัวบงชี้  

ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(%หรือ

สัดสวน) 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม  
2.5 17.52 9 17.52 1.95 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
1.0 5 66.5 7.52% 0.94 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ  
1.5 12 66.5 18.05% 1.50 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา

ตอจํานวนอาจารยประจาํ  
3 45.82 25 83.28% 0 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5   6 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 4   6 ขอ 5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
4   6 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน

สรางสรรค 
3 6,304,940 62.50 

100,879.04 

บาท 
5 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย 
2 6.00 66.50 9.03% 2.26 คะแนน 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5   6 ขอ 5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
4   6 ขอ 5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(%หรือ

สัดสวน) 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของคณะ 

4   7 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบการประกันคณุภาพหลักสตูร  4   6 ขอ 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบงช้ี 3.59 คะแนน 

 

ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ 
องค 

ประกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดําเนนิงานตองปรบัปรุงเรงดวน 

1..51-2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดําเนนิงานระดับด ี

4.51-5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

จํานวน 

ตัวบงชี้ 
I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 6 0.81 5.00 1.95 2.40 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2 3 5.00 5.00 2.26 4.09 การดําเนินงานระดับดี 

3 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5 2 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2 -  

ผลการประเมิน 1.86 5.00 2.11 3.59 การดําเนินงานระดับด ี
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 

องคประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน 

- 

โอกาสในการพัฒนา 

ตัวบงชี้ที่ 1.5 

     ควรนําผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการมาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและ

การใหขอมูล เพื่อใหเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

- 

 

องคประกอบที่ 2 : การวิจัย 

จุดเดน 

- 

โอกาสในการพัฒนา 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 

     1. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคให

มากขึ้น 

     2. ควรเนนกิจกรรมท่ีแสดงถึงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง

อาจารยที่มีผลงานดีเดน เชน  

         - โครงการพัฒนานักวิจัย (มีแลวแตใหเพิ่มงบประมาณ) 

         - โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย 

         - รายงานการประชุมที่แสดงถึงการสรางขวัญและกําลังใจ การยกยองอาจารยที่มีผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่โดดเดน   

 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 

     ควรสนับสนุนและสงเสรมิใหอาจารยเสนอขอทุนจากแหลงภายนอกใหมากข้ึน 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

- 
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องคประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

จุดเดน 

- 

โอกาสในการพัฒนา 

คณะมีกระบวนการที่เชื่อมตอกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

- 

 

องคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน 

- 

โอกาสในการพัฒนา 

- 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

- 

 

องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

จุดเดน 

- 

โอกาสในการพัฒนา 

- 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

- 

 

ขอเสนอแนะจากการสัมภาษณ 

นักศึกษาปจจุบัน 

จุดเดน 

- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการเปดสอนหลายสาขาวิชา 
- อาจารยใหคําปรึกษา และดูแลนักศึกษาเปนอยางดี 
- อาจารยใจดี มีเรื่องปรึกษาได 
- ใหคําปรึกษาทั้งเรื่องเรียนและเรื่องครอบครัว 
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จุดควรพัฒนา 

- ตึกไมสวยงาม ทําหองเรียนใหม 
- อยากใหคณะฯ มีกิจกรรมอยางโดดเดน เชน รับนอง 
- อาคารเรียน กระจายหางไกล 
- การกิจกรรมของแตละสาขาวิชามีการประชาสมัพันธไมทั่วถึง 
- ภาษาจีนจัดกิจกรรมของนักศึกษาไมทั่วถึง 
- การแตงกาย นักศึกษาไมเปนระเบียบเทากับคณะครุศาสตร 
- อยากใหมีวิทยากรที่มีประสบการณทางการเมืองทองถิ่นมาเพิ่มเติมความรูใหกับนักศึกษา 

 

ผูใชบัณฑิต 

- มีการจางงานที่ต่ํากวาระดับมาตรฐาน 
 

ศิษยเกา 

- อยากใหมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใหคํานึงถึงสภาพแวดลอมในจังหวัดจันทบุรี และให
สอดคลองกับอาเซียน รวมถึงเนนทองถิ่นเปนสําคัญเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน 

- อยากใหคณะฯ เนนใหสาขาจัดการเรียนการสอนใหหลากหลาย โดยอาจเชิญวิทยากรที่มี
ความสามารถมาใหความรู การศึกษาดูงานในสถานที่ตาง ๆ ที่จะเพ่ิมพูนความรู ความสามารถของ
นักศึกษาได  

- ในสวนของสาขาวิชาอาจารยผูสอน สอนที่ดีอยูแลว ดังนั้นสิ่งสําคัญที่นักศึกษาจะมีคุณภาพ จะข้ึนอยู
ที่ตัวนักศึกษาเองวามีการปฏิบัติตัวอยางไร มีความตั้งใจ สนใจในสิ่งที่อาจารยผูสอนแนะนําหรือไม 

- ควรเนนการสอนใหนักศึกษาเปนคนดี ใชวิธีการสอนนอกหองเรียนบาง เนนการปฏิบัติและนําไปใช
จริงและสามารถประยุกตใชในชีวิตได  

- ควรเนนการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสังคมและบริบทตาง ๆ ของจังหวัด 

 


