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(1) 

คํานํา 
 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําป�การศึกษา 2560 
เป%นรายงานสรุปผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ใน
รอบป�การศึกษา 2560 ระหว.างวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามตัวบ.งชี้
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา องค�ประกอบท่ี 1 ถึง องค�ประกอบท่ี 5 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พร�อมท้ังได�วิเคราะห�จุดแข็งและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาราย
องค�ประกอบไว�ในรายงานฉบับนี้ 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�จะนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและข�อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผู�ประเมิน และผู�มีส.วนได�ส.วนเสีย เป%นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ท่ัวท้ังองค�กร เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค� เปAาหมาย ยุทธศาสตร�และพันธกิจอย.างยั่งยืนต.อไป 

 
 
 

                                                              (ผู�ช.วยศาสตราจารย� ดร.ชูวงศ�  อุบาลี) 
                                                              คณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
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(2) 

สารบัญ 
 

เร่ือง            หนBา 
 

คํานํา (1) 
สารบัญ (2) 
บทสรุปผู�บริหาร (3) 
ส.วนท่ี 1 บทนํา 1 
     - ชื่อหน.วยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป%นมาโดยย.อ 1 
     - ปรัชญา ปณิธาน เปAาหมาย วัตถุประสงค� 2 
     - โครงสร�างองค�กร และโครงสร�างการบริหาร 9 
     - หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปEดสอน 10 
     - จํานวนนักศึกษา 11 
     - จํานวนอาจารย�และบุคลากร 13 
     - ข�อมูลพ้ืนฐานโดยย.อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 14 
ส.วนท่ี 2 รายงานผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 20 
     - องค�ประกอบท่ี 1 20 
     - องค�ประกอบท่ี 2 51 
     - องค�ประกอบท่ี 3 66 
     - องค�ประกอบท่ี 4 72 
     - องค�ประกอบท่ี 5 77 
ส.วนท่ี 3 สรุปผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 94 
     - ผลการประเมินรายตัวบ.งชี้ 94 
     - ตารางวิเคราะห�ผลการประเมินระดับคณะ 95 
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(3) 

บทสรุปผูBบริหาร 
 

จากการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ประจําป�การศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือการประเมินผลการดําเนินงานตามองค�ประกอบ 5 
องค�ประกอบ 13 ตัวบ.งชี้ ว.ามีจุดแข็งท่ีเป%นแนวเสริมและจุดอ.อนท่ีจะนําไปพัฒนาปรับปรุงให�มีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการทางการศึกษา ท่ีเน�นคุณภาพของผู�เรียนและสังคมโดยส.วนรวม โดยคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ได�มีผลการประเมินตนเองดังนี้ 

องค3ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ.งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม          ประเมินตนเองได�  3.70 คะแนน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 1.2 อาจารย�ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก         ประเมินตนเองได�  1.77 คะแนน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 1.3 อาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน.งทางวิชาการ   ประเมินตนเองได�  1.84 คะแนน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท.าต.อจํานวนอาจารย�ประจํา  
                                                                       ประเมินตนเองได�  3.50 คะแนน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี                ประเมินตนเองได�  5 คะแนน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี                   ประเมินตนเองได�  5 คะแนน 

จากผลการดําเนินงานองค�ประกอบท่ี 1 เฉลี่ย 6 ตัวบ.งชี้ ได�คะแนนเท.ากับ 3.47 อยู.ในระดับพอใช� 
องค3ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ.งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�  
                                                                            ประเมินตนเองได�  5 คะแนน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร�างสรรค�           ประเมินตนเองได�  5 คะแนน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย     ประเมินตนเองได�  3.47 คะแนน 

ผลการดําเนินงานองค�ประกอบท่ี 2 เฉลี่ย 3 ตัวบ.งชี้ ได�คะแนนเท.ากับ 4.49 อยู.ในระดับดี 
องค3ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

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

องค3ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ.งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเมินตนเองได�  5 คะแนน 

ผลการดําเนินงานองค�ประกอบท่ี 4 ได�คะแนนเท.ากับ 5.00 อยู.ในระดับดีมาก 
องค3ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

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

ผลการดําเนินงานองค�ประกอบท่ี 5 เฉลี่ย 2 ตัวบ.งชี้ ได�คะแนนเท.ากับ 5.00 อยู.ในระดับดีมาก 
 จากคะแนนผลการดําเนนิงานท้ัง 5 องค3ประกอบ 13 ตัวบKงช้ี คณะมนุษยศาสตร3และสังคมศาสตร3
ได�คะแนนเฉล่ียท้ัง 13 ตัวบKงช้ี เทKากับ 4.18 ซ่ึงอยูKในระดับดี 
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สKวนที่ 1  
บทนํา 

 
ช่ือหนKวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปQนมาโดยยKอ 

ช่ือหนKวยงาน : คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ท่ีตั้ง    : 41 หมู.ท่ี 5 ตําบลท.าช�าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 
 ประวัติความเปQนมา 
 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดต้ังข้ึนในป� พ.ศ. 2519 ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 โดยใช�ชื่อว.า “คณะวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�”  
หัวหน�าหน.วยงานเรียกว.า “หัวหน�าคณะ” ต.อมามีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 คณะวิชา
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จึงเปลี่ยนการเรียกชื่อหัวหน�าหน.วยงาน จากหัวหน�าคณะเป%น “คณบดี” โดย
จัดแบ.งหน.วยงานในคณะเป%นภาควิชารวม 11 ภาควิชา ได�แก. ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาต.างประเทศ  
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร� ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลปN ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  
ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชารัฐศาสตร�และนิติศาสตร� ภาควิชาภูมิศาสตร�และภาควิชาประวัติศาสตร� 
 ในป�การศึกษา 2541 สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีได�ประกาศเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน วิชาการของ
คณะจากภาควิชาเป%นโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จึงดําเนินการปรับเปลี่ยนการ
บริหารงานวิชาการจากภาควิชาเป%นโปรแกรมวิชารวมท้ังสิ้น 11 โปรแกรมวิชา ได�แก. โปรแกรมวิชาการพัฒนา
ชุมชน  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร� โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) โปรแกรมวิชา
ดนตรี (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกต�ศิลปN  โปรแกรมวิชาศิลปกรรมและโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา 
(ค.บ.)   
 ป� พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได�มีประกาศการแบ.งส.วนราชการของสถาบันราชภัฏรําไพพรรณี 
กําหนดให� มี 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร�  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ            
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ในแต.ละคณะให�มีหน.วยงานเพียง
หน.วยงานเดียว คือ สํานักงานเลขานุการคณะ มีผลให�คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ดําเนินการ
บริหารงานวิชาการแบบโปรแกรมวิชาต.อไป 
 ในป� พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีได�เปลี่ยนสถานะเป%นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ตามประกาศในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
 ป� พ.ศ. 2548 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เป%นคณะหนึ่งในจํานวน 6 คณะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี (คณะครุศาสตร� คณะวิทยาศาสตร� คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร� และคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�) ได�เปEดสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตร� ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ท้ังภาคปกติและ ภาค กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญา
โท) ภาคพิเศษ (ศศ.ม.) ขณะเดียวกันก็ได�เปEดสอนหลักสูตรใหม. คือ หลักสูตรนิติศาสตร�เป%นรุ.นแรกให�กับ
นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.  ตามลําดับในป�เดียวกัน ท้ังนี้มีการปรับเปลี่ยนคําว.า “โปรแกรมวิชา” 
เป%น “หลักสูตรวิชา” และ “หัวหน�าโปรแกรมวิชา” เป%น “ประธานสาขาวิชา”    

ป� พ.ศ. 2550 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�แบ.งส.วนราชการในสํานักงานคณบดี ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี(ฉบับแก�ไข) พ.ศ. 2550 ออกเป%น 5 ส.วนงาน ได�แก. งาน



������ก�����	
����	� ���
�����������������
������ ��������ก����ก�� 2560 |  
 

2 

บริหารงานท่ัวไป งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และศูนย�ภาษา โดย
ให�บริการด�านต.าง ๆ แก.ชุมชนนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ขณะเดียวกันคณะได�ปรับเปลี่ยน
แนวทางในการพัฒนาคณะไปพร�อม ๆ กัน โดยคํานึงถึงความสอดคล�องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบท
ในสังคมเพ่ือดําเนินภารกิจตามบทบาทท่ีกําหนดไว�ให�บรรลุเปAาหมายต.อไป โดยในป� พ.ศ. 2554 ได�เพ่ิม
หน.วยงานศูนย�อาเซียนศึกษา และศูนย�วิจัยทางด�านสังคมศาสตร�เพ่ือให�สอดคล�องกับสภาวการณ�ปSจจุบัน 

ป�  พ.ศ .  2554 คณะมนุษยศาสตร�และสั งคมศาสตร�  ได� เปEดหลักสูตรใหม.  คือ หลักสูตร                  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน  

ป� พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�เปEดหลักสูตรใหม. คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร� 

ป� พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�เปEดหลักสูตรใหม. คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมุ.งผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะเชิงบูรณาการ (interdisciplinary capability)        
อันได�แก. ความสามารถในเชิงวิพากษ� (critical ability) มีทักษะในการคิดอย.างเป%นระบบ (systematic 
thinking) มีความสามารถในการพัฒนาทฤษฎี (conceptualization ability) มีความสามารถในการทํางาน
เป%นทีม (teamwork) รวมถึงความกล�าหาญในทางจริยธรรม (moral courage) สมรรถนะเชิงบูรณาการของ
ดุษฎีบัณฑิตดังกล.าวเป%นสิ่งจําเป%นต.อการสร�างทฤษฎีและนโยบายเพ่ือการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืนได� 
 
ปรัชญา ปณิธาน เปSาหมาย วัตถุประสงค3 
ปรัชญา 

“คุณธรรมนําทาง  เสริมสร�างปSญญา  พัฒนาท�องถ่ิน” 
 
วิสัยทัศน3 

คณะชั้นนํา สร�างองค�ความรู� บูรณาการภูมิปSญญาภาคตะวันออก สู.การพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมก�าวสู.
สากล 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตให�ฉลาดจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเป%นท่ียอมรับของ
ผู�ใช�บัณฑิต 

2. วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร�างความเป%นองค�กรแห.งการเรียนรู� 
3. ให�บริการวิชาการแก.สังคมและสืบสานแนวพระราชดําริเพ่ือสู.การพัฒนาท่ียั่งยืน 
4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปSญญาท�องถ่ิน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร3 
1. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหBตอบสนองกับความตBองการของตลาดแรงงาน

หรือผูBใชBบัณฑิต 
กลยุทธ3 

1.1 จัดกระบวนการเรียนการอสน โดยมุ.งเน�นผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียนเป%นสําคัญ 
1.2 พัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงานและสังคม 
1.3 เพ่ิมทักษะท่ีจําเป%นสําหรับการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 
1.4 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ให�เพียงพอ เหมาะสม 
1.5 จัดกิจกรรมให�ผู�ประกอบการพบบัณฑิต เพ่ือสร�างโอกาสในการได�งานทํา หรือจัดอบรม/แนะ

แนวเพ่ือสร�างอาชีพ 
1.6 พัฒนาศักยภาพคณาจารย� และนักวิชาการในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให�สอดรับความ

ต�องการของท�องถ่ิน  
 
2. การสรBางคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยทBองถ่ิน เพ่ือแกBปXญหาลดความเหล่ือมลํ้า 
กลยุทธ3 

2.1 พัฒนาศักยภาพด�านการวิจัยให�กับอาจารย�และนักวิชาการ 
2.2 ส.งเสริมการตีพิมพ�เผยแพร.งานวิจัยและจัดการทรัพย�สินทางปSญญา 
2.3 สร�างเครือข.ายด�านการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี (Area base Research) 
2.4 ส.งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาท�องถ่ิน สู.การนําไปใช�ประโยชน� 
 

3. การบริการวิชาการ และนBอมนําแนวพระราชดําริ สูKการพัฒนาทBองถ่ินอยKางย่ังยืน 
กลยุทธ3 

3.1 บูรณาการงานวิจัย และการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต�องการ
ของชุมชนท�องถ่ิน 

3.2 พัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการโดยให�ชุมชนมีส.วนร.วม 
3.3 ส.งเสริมบุคลากรดําเนินงานแบบทีมในการให�บริการวิชาการตอบสนองต.อชุมชนท�องถ่ิน 
3.4 น�อมนําแนวพระราชดําริมาใช�ในการทํางานบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งของ

ชุมชนท�องถ่ิน 
 

4. สKงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปXญญาและทBองถ่ิน เพ่ือการพัฒนา สรBางคุณคKาใหBกับทBองถ่ินและ
สังคม 

กลยุทธ3 
4.1 ส.งเสริมวังสวนบ�านแก�วให�เป%นแหล.งเรียนรู�และเป%นสถานท่ีจัดกิจกรรมด�านศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปSญญาท�องถ่ิน และการท.องเท่ียว 
4.2 สร�างค.านิยมด�านศิลปวัฒนธรรมให�กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
4.3 สร�างเครือข.ายด�านศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ินและการท.องเท่ียวกับหน.วยงานภายนอกและมี

กิจกรรมร.วมกัน 
4.4 สนับสนุนให�มีการเผยแพร. และจําหน.วยผลงานศิลปะ หรือผลงานสร�างสรรค� 
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5. การปฏิรูปการบริหารจัดการดBวยหลักธรรมาภิบาล โปรKงใส สูKการเปล่ียนแปลงของสังคมยุค

เศรษฐกิจฐานความรูB 
กลยุทธ3 

5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให�ทันต.อการเปลี่ยนแปลงสังคม 
5.2 นําการบริหารจัดการโดยนําหลักเกณฑ� Green University มาใช� 
5.3 เสริมสร�างเครือข.ายความร.วมมือกับองค�กร/หน.วยงานในระดับอาเซียนและนานาชาติ 
5.4 เพ่ิมช.องทางการหารายได�จากภายนอก 
5.5 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาผู�บริหาร และเจ�าหน�าท่ีสายสนับสนุนด�านวิชาการ การบริหารและ

ทักษะทางภาษา 
 

ทําเนียบผูBบริหารคณะมนุษยศาสตร3และสังคมศาสตร3 

1.  นายสมนึก  บุญจิต   พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2523 

 2.  นายสมศักด์ิ  อัศเวศน�   พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2531 (2  วาระ) 

 3.  นายลัทธิ  นองเนือง  พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2535  

 4.  นายอุรพงศ�  คันธวัลย�   พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2538 

 5.  ผศ.สมศักด์ิ  อัศเวศน�   พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2542 

6.  ผศ.ประเสริฐ  มาสุปรีดิ์   พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546 

7.  ผศ.นันทนีย�  กมลศิริพิชัยพร  พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2548 

8.  ผศ.ประเสริฐ  มาสุปรีดิ์   พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552 

9.  รศ.บรรจบ  วงษ�พิพัฒน�พงษ�  พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556 

   10.  ผศ.กรรณิการ� เผือกนําผล  พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 

  11. ผศ.ดร.ชูวงศ�  อุบาลี   พ.ศ. 2560 – ปSจจุบัน 
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คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร3และสังคมศาสตร3 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนKง 
1 ผศ.ดร.ชูวงศ� อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
2 อาจารย�ชัชวาลย� มากสินธ� รองคณบดีฝrายวางแผนและประกันคุณภาพ 
3 อาจารย�เอ้ือมพร รุ.งศิริ รองคณบดีรองคณบดีฝrายวิชาการและวิจัย 
4 อาจารย�จุตินันท� ขวัญเนตร รองคณบดีฝrายกิจการนักศึกษา 
5 อาจารย�กันติทัต การเจริญ ผู�ช.วยคณบดีฝrายวิชาการและวิจัย 
6 นายธนวัฒน� กันภัย ผู�ช.วยคณบดีฝrายประชาสัมพันธ� 
7 อาจารย�สิตางค� เจริญวงศ� ผู�ช.วยคณบดีฝrายกิจการนักศึกษา 
8 อาจารย�ปรอยฝน วงศ�ชาวจันทร� ผู�ช.วยคณบดีฝrายกิจการพิเศษ 
9 รศ.ดร.ชัยยนต� ประดิษฐศิลปN ประธานสาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
10 อาจารย� ดร.ขวัญศิริ เจริญทรัพย� ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
11 รศ.พรทิพา นิโรจน� ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
12 ผศ.วารินทร� สุภาภรณ� ประธานหลักสาขาวิชาดนตรี 
13 ว.าท่ีเรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
14 อาจารย�วินิชยา วงศ�ชัย ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
15 อาจารย�เบญจพร ประจง ประธานสาขาวิชาทัศนศิลปN 
16 อาจารย� ดร.ณรงค�ฤทธิ์ สุขสวัสด์ิ ประธานสาขาวิชาภาษาไทย 
17 อาจารย�ปฏิภาณ  กิตตินันทวัฒน� ประธานสาขาวิชาภาษาจีน 
18 ผศ.ดร.นักรบ เถียรอํ่า ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร� 
19 ผศ.วงธรรม สรณะ ประธานสาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน 
20 น.ส.อินทรา บ.อพลอย รักษาการหัวหน�าสํานักงานคณบดี 

หนBาท่ี  

1. กําหนดแผนและแนวทางการดําเนินงานของคณะให�สอดคล�องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ และการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของ

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
3. พิจารณาภารกิจของคณะ เพ่ือกําหนดการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การติดตามและ

รายงานผล 
4. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
5. ส.งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก.สังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. พิจารณาหลักสูตรของคณะ เพ่ือนําเสนอต.อมหาวิทยาลัย 
7. ออกระเบียบและข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารและดําเนินการของคณะตามท่ีมหาวิทยาลัย

มอบหมายหรือเพ่ือเสนอต.อมหาวิทยาลัย 
8. แต.งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือดําเนินการใด ๆ อันอยู.ในอํานาจหน�าท่ีของ

คณะกรรมการบริหารคณะ 
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9. ติดตาม ตรวจสอบการใช�เงินงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
10. ให�คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก.คณบดี 
11. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจกรรมของคณะ 
 

ผูBบริหารคณะ 

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

หนBาท่ี 
คณบดี 

มีอํานาจหนBาท่ี 

  มีหน�าท่ีควบคุมควบคุมกํากับดูแล ติดตามประเมินผลการพัฒนา การปรับปรุงหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  การฝsกประสบการณ�วิชาชีพ การส.งเสริมและสนับสนุนกลไกและการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องโดยประสานงานกับหลักสูตรวิชาและหน.วยงานต.างๆ  

รองคณบดีฝ[ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

มีอํานาจหนBาท่ีดังนี้ 
1. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของคณะฯ 
2. สร�างเครือข.ายงานประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. สร�างศูนย�การเรียนรู�ในชุมชน 
4. จัดทําแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการประจําป� โดยควบคุมติดตามให�มีการดําเนินงานตามแผน 

และรายงานผลต.อผู�บริหารและคณะกรรมการประจําคณะ 
5. ควบคุมให�มีการพัฒนาและปรับปรุงแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการประจําป� 
6. จัดทําแผนกลยุทธ�ทางการเงิน 
7. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและประเมินผลความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง โดยรายงาน

ผลต.อผู�บริหาร 
8. ควบคุมให�มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการประเมินและปรับปรุง

การควบคุมภายใน 
9. จัดวางระบบกลไกด�านการประชาสัมพันธ�ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
10. ปฏิบัติหน�าท่ีตามภารกิจท่ีคณบดีมอบหมาย 
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รองคณบดีฝ[ายวิชาการและวิจัย 

มีอํานาจหนBาท่ี 
1. รับผิดชอบ ควบคุมคุณภาพงานด�านวิชาการ/การจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร�และ

สังคมศาสตร�ให�เป%นไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ 

2. ดูแล/รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร ให�สอดคล�องกับความต�องการของชุมชนท�องถ่ินสอดคล�อง
กับการพัฒนาประเทศและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท้ังด�านการศึกษาต.อ การทําผลงานวิชาการ การพัฒนาด�านวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวัดผลประเมินผล โดยกํากับติดตามให�ปฏิบัติตามแผน มีการรายงานผล
และปรับปรุงแผน 

4. จัดโครงการจัดการความรู�และรวบรวมความรู�มาจัดเก็บอย.างเป%นระบบโดยเผยแพร.เป%นลาย
ลักษณ�อักษร 

5. ติดตามให�มีการนําความรู�ท่ีได�จาการพัฒนามาใช�ในการเรียนการสอนและการทํางาน 
6. กําหนดระบบกลไกการประกันคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป%นสําคัญ 
7. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ในส.วนตัวบ.งชี้/

องค�ประกอบท่ีได�รับมอบหมาย 
8. ลงนามอนุญาต การเพ่ิมถอนการลงทะเบียน/อาจารย�ท่ีปรึกษาของนักศึกษา/การขอเปลี่ยน

อาจารย�ผู�สอน/การขออนุญาตเปลี่ยนห�องเรียน/การขออนุญาตเปลี่ยนเวลาและวิชาสอนของ
อาจารย� 

9. บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย และงานสร�างสรรค� 
10. สร�างเครือข.ายความร.วมมือด�านการวิจัยและงานสร�างสรรค�กับหน.วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
11. ปฏิบัติหน�าท่ีตามภารกิจท่ีคณบดีมอบหมาย 

 

รองคณบดีฝ[ายกิจการนักศึกษา 

มีอํานาจหนBาท่ี 
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส.งเสริมผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติทุกด�านและเป%นไปตามเกณฑ�ของสกอ. รวมท้ังกํากับดูแลให�มีการ
ปฏิบัติตามแผน 

2. ประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาและนําผลไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรม 

3. จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและแผนบูรณาการด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการประเมินความสําเร็จของแผนและนําผลไปปรับปรุงแผน
บูรณาการ 

4. คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีหรือกิจกรรมเด.นให�ได�รับประกาศเกียรติคุณเพ่ือเสริมสร�าง
แรงจูงใจ 
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5. จัดทําโครงการจิตอาสา กําหนดระยะเวลาการดําเนินโครงการและมอบประกาศเกียรติคุณ 
สําหรับนักศึกษาท่ีทํากิจกรรมครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

6. รับผิดชอบติดตามดูแลนักศึกษาท่ีได�รับทุนการศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
7. รับผิดชอบ ควบคุมความประพฤติ การแต.งกาย บุคลิกภาพ ค.านิยม และงานระเบียบวินัยของ

นักศึกษา 
8. ควบคุมดูแลจัดส.งนักศึกษาเข�าแข.งขัน/ประกวด เพ่ือรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
9. จัดบริการให�คําปรึกษา แนะแนวการใช�ชีวิตแก.นักศึกษาและจัดบริการข�อมูลข.าวสาร รวมท้ังจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ�แก.นักศึกษา 
10. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู�และประสบการณ�ให�ศิษย�เก.า 
11. ปฏิบัติหน�าท่ีตามภารกิจท่ีคณบดีมอบหมาย 

 

หัวหนBาสํานักงานคณบดี 

มีอํานาจหนBาท่ี 
1. รับผิดชอบเก่ียวกับงานด�านธุรการ  ได�แก.  งานสารบรรณและอํานวยความสะดวกในด�านต.าง ๆ  
2. ควบคุมดูแล การเบิกจ.ายเงินงบประมาณของคณะ 
3. จัดหาและบริการเก่ียวกับวัสดุ  ครุภัณฑ�  และสื่อการเรียนของคณะ 
4. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ� และสื่อการสอนของคณะ 
5. ควบคุม ดูแล และพัฒนาอาคารสถานท่ี และบริเวณท่ีคณะรับผิดชอบ 
6. จัดประชุมและทําหน�าท่ีประชาสัมพันธ�เก่ียวกับงานของคณะ 
7. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี 
8. ปฏิบัติหน�าท่ีตามภารกิจท่ีคณะมอบหมาย 
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โครงสรBางองค3กร และโครงสรBางการบริหาร 
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หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเป\ดสอน 
ในป�การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�เปEดหลักสูตรจํานวน 10 หลักสูตร   

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
7.   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
8.   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม 
9.   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐศาสตร� 
10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ป$ท่ีปรับปรุง

ลKาสุด 

วันท่ีสภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันท่ี สกอ. ลง
นามรับทราบ

หลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

2554 
(ใหม.) 

4 เมษายน 
2554 

10 มกราคม 
2555 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2559 4 พฤษภาคม 
2559 

23 พฤษภาคม 
2561 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2559 8 เมษายน 
2559 

5 เมษายน 
2561 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2559 4 พฤษภาคม 
2559 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาดนตรี 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2559 4 พฤษภาคม 
2559 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2559 8 เมษายน 
2559 

1 ธันวาคม 
2559 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

2559 4 พฤษภาคม 
2559 

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลปN 

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

2559 4 พฤษภาคม 
2559 

 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร� 

รัฐศาสตรบัณฑิต 2559 8 เมษายน 
2559 

23 พฤษภาคม 
2561 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

2559 8 เมษายน 
2559 

 

 



������ก�����	
����	� ���
�����������������
������ ��������ก����ก�� 2560 |  
 

11 

จํานวนนักศึกษา 
ในป�การศึกษา 2560  (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีนักศึกษา  

รวมท้ังสิ้น 2,576 คน ประกอบด�วย นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี จํานวน 2,222 คน นักศึกษา            
ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี จํานวน 335 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 3 คน และนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 16 คน จําแนกได�ดังนี้ 

ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ป$ 2560 

สาขาวิชา 
ชั้นป$ 

รวม 
ป$1 (60) ป$ 2 (59) ป$ 3 (58) ป$ 4 (57) 

การพัฒนาชุมชน หมู. 1 47 38 38 36 159 
การพัฒนาชุมชน หมู. 2 47 46 33 35 161 
ดนตรี 37 16 25 11 89 
ภาษาไทย 43 40 43 25 151 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หมู. 1 40 22 32 31 125 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หมู. 2 38 17 23 30 108 
ภาษาจีน 31 43 42 36 152 
ทัศนศิลปN 18 12 19 20 69 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู. 1 43 40 48 38 169 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู. 2 40 37 43 36 156 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู. 3 45 41 43 27 156 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู. 4 43 36 47 37 163 
รัฐศาสตร� หมู. 1 51 47 51 46 195 
รัฐศาสตร� หมู. 2 50 43 38 37 168 
รัฐศาสตร� หมู. 3 - 45 45 35 125 
รัฐศาสตร� หมู. 4 - - 38 38 76 

รวมทุกข้ันป$ 573 523 608 518 2,222 
 

ตารางสรุปจํานวนนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ป$ 2560 

สาขาวิชา 
รุKนนักศึกษา 

รวม รุKน 47 
(1/60) 

รุKน 46 
(1/59) 

รุKน 44 
(1/58) 

รุKน 43 
(1/57) 

พัฒนาชุมชน หมู. 1 17 21 28 20 86 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู. 1 31 40 29 23 123 
รัฐประศาสนศาสตร� หมู. 2 24 - 18 19 61 
รัฐศาสตร� - 25 20 20 65 

รวมทุกช้ันป$ 72 86 95 82 335 
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ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาปริญญาโท ป$ 2560 

 
ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาปริญญาเอก ป$ 2560 

สาขาวิชา 
รุKนนักศึกษา 

รวม รุKน 602 
(1/60) 

รุKน 592 
(1/59) 

สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 6 10 16 
รวม 6 10 16 

 

** ขBอมูลจากงานทะเบียน กองบริการการศึกษา ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา 
รุKนนักศึกษา 

รวม รุKน 591 
(1/59) 

รุKน 581 
(1/58) 

รุKน 571 
(1/57) 

รุKน 562 
(2/56) 

การปกครองท�องถ่ิน  - 3 - - 3 
รวม - 3 - - 3 
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จํานวนอาจารย3และบุคลากร  
จํานวนอาจารย3 

จํานวนอาจารย�ของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีท้ังหมด 66 คน แบ.งเป%น ข�าราชการ 13 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 53 คน โดยนับตามระยะเวลาการทํางาน 

หลักสูตร 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวชิาการปกครองท�องถ่ิน 
- - - - 2 - - - 2 - 1 - 5 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

4 - - - 8 2 - - - - - - 14 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาไทย 

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการพฒันาชุมชน 

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาดนตรี 

- - - - 1.5 3 - - - - - - 4.5 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาจนี 

- - - - 5 - - - - - - - 5 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร� 

- - - - 4 2 - - - - - - 6 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ
สาขาวชิาทัศนศิลปN 

- - - - 5 - - - - - - - 5 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิารัฐศาสตร� 

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

อาจารย�สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป
ไม.สังกัดหลักสูตรใด 

- - - - 2  - - - - - - 2 

รวม 4 - - - 39.5 10 1 - 6 2 1 - 63.5 
รวมทั้งหมด 4 50.5 9 63.5 

จํานวนบุคลากร 
เจ�าหน�าท่ีคณะมีท้ังหมด 7 คน  

คณะ ต่ํากวKา ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� - 7 - - 7 
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ขBอมูลพ้ืนฐานโดยยKอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
อาคารสถานท่ี คณะมนุษยศาสตร3และสังคมศาสตร3 มีอาคารรวม  3  หลัง  ไดBแกK 
1. อาคารคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (อาคาร 3) แบ.งเป%นห�องต.าง ๆ ดังนี้ 

1.1   สํานักงานคณบดี    1 ห�อง 
1.2   ห�องประชุม    2 ห�อง 
1.3   ห�องทํางานของอาจารย�   6 ห�อง 
1.4   ห�องปฏิบัติการศูนย�ชายแดน   1 ห�อง 
1.5   ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�   1 ห�อง 
1.6   ห�องเรียน     7 ห�อง 
1.7   ห�องสํานักงานองค�การนักศึกษา  1 ห�อง 
1.8   ห�องรวมน้ําใจ    1 ห�อง 

 
2. อาคารศิลปะ  แบ.งเป%นห�องต.าง ๆ ดังนี้ 
    2.1   ห�องปฏิบัติการจิตรกรรม   1 ห�อง 
    2.2   ห�องปฏิบัติการประติมากรรม   1 ห�อง 
   2.3   ห�องปฏิบัติการภาพพิมพ�   1 ห�อง 
    2.4   ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�กราฟEก  1 ห�อง 
    2.5   ห�องทํางานของอาจารย�   1 ห�อง 
    2.6   ห�องพัสดุ     7 ห�อง 
    2.7   ห�องเรียน     2 ห�อง 
 
3. อาคารดนตรี  แบ.งเป%นห�องต.าง ๆ ดังนี้ 
    3.1   ห�องปฏิบัติการดนตรีสากล   3 ห�อง 
    3.2   ห�องปฏิบัติการดนตรีไทย   1 ห�อง 
    3.3   ห�องทํางานของอาจารย�   3 ห�อง 
    3.4   ห�องเก็บเครื่องดนตรี   1 ห�อง 
    3.5   ห�องสมุดดนตรี    1 ห�อง 
    3.6   ห�องเรียน (บรรยาย)    2 ห�อง 
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งบประมาณ 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�รับการจัดสรรงบประมาณประจําป�งบประมาณ 2561  จํานวน

เงินท้ังสิ้น 6,080,800 บาท แบ.งเป%นงบประมาณแผ.นดิน จํานวน 690,000 บาท  งบรายได� จํานวน 
5,390,800 บาท   

สรุปโครงการ ประจําป$งบประมาณ 2561 
งบประมาณแผKนดิน          
ไดBรับการจัดสรร        690,000   บาท  

ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการบริการวิชาการเสริมสร�าง

ความเข�มแข็งของท�องถ่ินชุมชน 
(350,000 บาท) 

1. ช.ชุมชนเข�มแข็งสนอง
พระราชดาํริ 

70,000 การพัฒนา
ชุมชน 

2. ช.ชุมชนชายฝSwง 70,000 รัฐประศาสน
ศาสตร� 

3. ช.ชุมชนชายแดน 60,000 รัฐศาสตร� 

4. ศูนย�ภาษา 
- บ�านโชคด ี
- อบรมภาษาเขมร 
- อังกฤษ+จีน 
- ภาษาไทย 

150,000 
10,000 
35,000 
70,000 
35,000 

ศูนย�ภาษา 

2 โครงการเสริมศักยภาพการบริหาร
จัดการคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
(340,000 บาท) 

1. ค.าโทรศัพท�คณะ 12,000 คณะมนุษย�ฯ 
2. การจัดการสํานักงานคณะ 50,000 คณะมนุษย�ฯ 
3. บริหารการเปลี่ยนแปลง 50,000 คณะมนุษย�ฯ 
4. ค.าครุภัณฑ� 228,000 คณะมนุษย�ฯ 

รวมงบประมาณแผKนดิน 690,000 
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งบรายไดB        
ไดBรับการจัดสรร  1,037,600   บาท 

ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิาภาษาไทย 

(87,900 บาท) 
1. แข.งขันทักษะวิชาการ 10,000 ภาษาไทย 

 2. ศึกษาดูงาน 20,800 
3. อ.านทํานองเสนาะ คร้ังที่ 4 49,600 
4. ฝsกประสบการณ�วชิาชีพ 7,500 

2 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิารัฐศาสตร� 
(180,900 บาท) 

1. เตรียมความพร�อม นักศึกษาป� 1 20,000 รัฐศาสตร� 
 2. ศึกษาดูงาน สร�างเครือข.าย 15,000 

3. เรียนรู� “เด็กนอกห�อง” 25,000 

4. เตรียมความพร�อมป� 4 “แสงเทียน” 32,800 

5. สิงห�ติวเข�ม 15,000 

6. สิงห� Desing (สัมมนา) 15,000 

7. สิงห�สัมพันธ� 7,800 

8. นิเทศฝsกประสบการณ�รัฐศาสตร� 50,300 

3 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิาทัศนศิลปN 
(27,900 บาท) 

1. ทัศนศิลปNสัญจร 13,600 ทัศนศิลปN 
 2. สัมมนาก.อนฝsกประสบการณ�ฯ 6,300 

3. ทัศนศึกษา 8,000 

4 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(129,900 บาท) 

1. ทัศนศึกษาดูงาน 12,720 อังกฤษธุรกิจ 
 2. อบรม Exit Exam 17,250 

3. เตรียมฝsกประสบการณ� 19ล270 

4. ทัศนศึกษา ดูงาน ป� 4 8ล960 

5. ส.งเสริมทางวิชาการ 13,200 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ คบ. ป�4 15,600 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ ศศบ. ป�4 15,600 

8. พัฒนาศักยภาพ คบ. ป�3 9,000 

9. นิเทศฝsกประสบการณ�วิชาชพี Eng 18,900 

5 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร� 
(234,200 บาท) 

1. เตรียมความพร�อมนักศึกษา 7,000 รปศ. 
 2. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม. 20,000 

3. ปฐมนิเทศฝsกประสบการณ�วชิาชพี  20,000 

4. ปSจฉิมนิเทศฝsกประสบการณ�วิชาชีพ 40,000 

5. ศึกษาดูงาน 100,000 

6. นิเทศฝsกประสบการณ�วิชาชพีฯ 47,200 
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ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
6 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิาภาษาจีน 

(57,000 บาท) 
1. เตรียมความพร�อมก.อนฝsกงาน 10,000 ภาษาจนี 

2. อบรม HSK 21,200 

3. แข.งขันความสามารถทางภาษาฯ 15,000 

 4. นิเทศฝsกประสบการณ�วิชาชพีฯ 10,800 

7 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิาดนตรี 
(30,600 บาท) 

1. ศึกษาดูงานทางวชิาการ 13,650 ดนตรี 

2. ส.งเสริมการแข.งขันทางวชิาการ 10,000 

3. เตรียมความพร�อม 3,650 

4. ฝsกประสบการณ�วชิาชีพฯ 3,300 

8 พัฒนานักศึกษาปริญญาเอก 
(374,200 บาท) 

1. พัฒนาโดยผู�ทรงคุณวฒุ ิ 180,700 ป.เอก 

2. UNSDGs 2017 52,000 

  3. อบรมเขียนเค�าโครงวิจัย 25,150 

4. อบรมศาสตร�พระราชา 49,400 

5. อบรมเขียนรายงานวิจัย 25,150 

6. มหกรรมวิจัยแห.งชาต ิ 41,800 

8 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิาการ
พัฒนาชุมชน 
(113,600 บาท) 

1. ปฐมนิเทศฝsกประสบการณ�วชิาชพี 25,000 พัฒนาชุมชน 
 2. สัมมนาหลังฝsกงาน 7,000 

3. ทําบุญ/เกียรติยศ พช. 25,000 

4. ส.งเสริมกีฬานักศึกษา 5,000 

5. แข.งขันทางวิชาการ 10,000 

6. รับน�อง พิธีเทียน 12,000 

7. สัมมนาปSญหาการพัฒนาชุมชน 10,000 

8. เตรียมความพร�อม นศ. ป�1 9,600 

  9. สร�างเครือข.าย พัฒนาชุมชน 10,000 

9 การพัฒนานักศึกษาระดบัคณะฯ 
(250,000 บาท) 

1. พัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF 1500,000 รองกิจการ
นักศึกษา
คณะฯ 

2. การดําเนนิงานชมรมศิษย�เก.า 50,000 

3. ส.งเสริมการแข.งขันทางวชิาการ 50,000 

10 บริหารจัดการเพื่อพัฒนานักศึกษา 
(1,570,000 บาท) 

1. จัดหาและซ.อมครุภัณฑ� 490,000 คณะ
มนุษยศาสตร�ฯ 2. ปรับปรุงภูมิทัศน� 50,000 

3. อุปกรณ�แม.บ�าน 30,000 

4. บริหารคณะเพื่อพัฒนานักศึกษา 1,000,000 
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ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
11 พัฒนาบุคลากรระดับหลักสูตร 

(198,000 บาท) 
1. สาขาวิชาภาษาไทย 27,000 ภาษาไทย 

2. สาขาวิชารัฐศาสตร� 18,000 รัฐศาสตร� 

 3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 18,000 รปศ. 

4. สาขาวิชาทัศนศิลปN 15,000 ทัศนศิลปN 

5. สาขาวิชาดนตรี 15,000 ดนตรี 

6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 45,000 อังกฤษธุรกิจ 

7. สาขาวิชาภาษาจีน 18,000 ภาษาจนี 

8. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 18,000 พัฒนาชุมชน 

9. สาขาวิชา รปม. (โท+เอก) 15,000 (ป.โท+ป.เอก) 

  10. ศึกษาทั่วไป (GE) 9,000 GE 

12 สนับสนนุการทําวิจัยและเผยแพร. 
(300,000 บาท) 

สนับสนนุการทําวิจัยและเผยแพร. 300,000 รองวิชาการและ
วิจัย 

13 โครงการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม
และภูมิปSญญา (40,000 บาท) 

1. สืบสานประเพณไีทย และภูมปิSญญา 20,000 รองกิจการ
นักศึกษาคณะฯ 2. ทํานุบาํรุงศาสนา 20,000 

14 บริหารจัดการระดับหลักสูตร 
(587,100 บาท) 

1. ภาษาไทย (ซ้ือวัสดุ) 30,000 ภาษาไทย 

2. ปริญญาเอก 87,800 รปด. 

3. ดนตรี (พัฒนาสาขา/วัสดุ) 30,000 ดนตรี 

4. ป.โท (รป.ม.) (ซ้ือวัสดุ) 16,800 รป.ม. 

5. รัฐศาสตร� (ซ้ือวัสดุ) 30,000 รัฐศาสตร� 

6. ทัศนศิลปN (ซ้ือวัสดุ/ปรับปรุงส่ิงสนับสนุนฯ) 30,000 ทัศนศิลปN 

7. ภาษาจีน (วัสดุ/ค.าเช.าบ�านอ.จีน) 222,000 ภาษาจนี 

8. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (วัสดุ ศศ.บ. /คบ.) 40,000 อังกฤษธุรกิจ 

9. รัฐประศาสนศาสตร� (วัสดุ) 30,000 รปศ. 

10. ศูนย�ภาษา 20,000 ศูนย�ภาษา 

11. ศูนย�ชายแดน (วัสดุ) 20,000 ศูนย�ชายแดน 

12. การพัฒนาชุมชน 30,500 พัฒนาชุมชน 

15 บริหารจัดการระดับคณะ 
(456,500 บาท) 

1. ประกันคุณภาพการศึกษา 40,000 คณะ
มนุษยศาสตร�ฯ 2. ทบทวนแผนคณะ 44,500 

3. บริหารเปลี่ยนแปลง 300,000 

4. Green Office 30,000 

5. สวัสดิการค.าเช.าบ�าน 22,000 

6. บริหาร GE 20,000 
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ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
16 พัฒนาบุคลากรระดับคณะ 

(753,000 บาท) 
1. คณะจัดพัฒนาบุคลากร 292,000 คณะ

มนุษยศาสตร�ฯ 2. ศึกษาดูงานของคณะ 400,000 

3. KM การสอน 15,000 

4. KM การวิจัย 15,000 

5. KM สายสนับสนนุ 10,000 

6. พัฒนาเจ�าหน�าที่คณะ 21,000 

รวมงบประมาณรายไดB 5,390,800 
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องค3ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต  
ตัวบKงช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
ชนิดของตัวบKงช้ี    ผลลัพธ� 
เกณฑ3การประเมิน  

ค.าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
สูตรการคํานวณ  

คะแนนท่ีได� =  
ผลรวมของค.าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในป�การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เปEดสอนท้ังหมด 10 หลักสูตร แบ.งออกเป%น

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ปริญญาโท 1 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร มีหลักสูตรท่ี
เป%นไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 10 หลักสูตร และไม.มีหลักสูตรท่ีไม.ผ.านการกํากับมาตรฐาน       
มีผลรวมของค.าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเท.ากับ 3.76 ดังนี้ 
 

ช่ือหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

องค3ประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของคKาคะแนนเฉลี่ย
องค3ประกอบที่ 2 - 6 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน ผ.านเกณฑ� 3.25 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผ.านเกณฑ� 3.64 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผ.านเกณฑ� 3.79 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผ.านเกณฑ� 4.03 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตร ี ผ.านเกณฑ� 3.64 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ผ.านเกณฑ� 3.61 
7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� ผ.านเกณฑ� 3.88 
8. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปN ผ.านเกณฑ� 3.74 
9. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร� ผ.านเกณฑ� 4.05 
10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

ผ.านเกณฑ� 3.36 

การคํานวณ   
36.99 

= 3.70 
10 

การประเมินตนเอง  
เปSาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

3.80 คะแนน 3.70 3.70 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน 

ตัวบKงชี้คุณภาพ เปSาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ3 

(%หรือสัดสKวน) 

องค3ประกอบท่ี 1 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.1 การกํากับมาตรฐาน ผ.านเกณฑ�มาตรฐาน 

องค3ประกอบท่ี 2 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
TQF (ผู�ใช�บัณฑิต) 

4 4.80 1 4.80 4.80 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.2 ผลงานวิจัยนักศึกษาท่ีตีพิมพ� 3 0.5 5 10%  1.25 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 3 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 2 ข�อ   2 ข�อ 2 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.2 ส.งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 ข�อ   4 ข�อ 3 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 4 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.1 บริหารและพัฒนาอาจารย� 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย� คะแนนเฉลีย่ 3 ตัวบ.งช้ี 3.58 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.1 ร�อยละของอาจารย,ท่ีวุฒิ
ปริญญาเอก 

5 4 5 80% 5 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.2 ร�อยละของอาจารย,ท่ีมี
ตําแหน$งวิชาการ 

1.67 1 5 20% 1.25 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.3 ร�อยละของอาจารย,ท่ีมี
บทความ/วิจัย/ตํารา 

5 1.80 5 36% 4.5 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย� 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 5 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชา 2 ข�อ   2 ข�อ 2 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.2 วางระบบผู�สอน 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผู�เรียน 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบ TQF 

5   100% 5 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 6 

ตัวบ.งช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู� 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบKงชีข้องทุกองค3ประกอบ  3.25 คะแนน 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ตัวบKงชี้คุณภาพ เปSาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ3 

(%หรือสัดสKวน) 

องค3ประกอบท่ี 1 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.1 การกํากับมาตรฐาน ผ.านเกณฑ�มาตรฐาน 

องค3ประกอบท่ี 2 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบTQF 

(ผู�ใช�บัณฑิต) 
4.00  148.96 37 4.03 คะแนน 4.03 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.2 ภาวการณ�มีงานทําภายใน 1 ป� 4.00 54 67 80.60 % 4.03 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 3 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 3.00    3 ข�อ 3.00 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.2 ส.งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 4.00   4 ข�อ 4.00 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.00   3 ข�อ 3.00 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 4 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.1 บริหารและพัฒนาอาจารย� 4.00   4 ข�อ 4.00 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย� 1.00 คะแนนเฉลีย่ 3 ตัวบ.งช้ี 1.22 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.1 ร�อยละของอาจารย,ท่ีวุฒิ
ปริญญาเอก 

 0 5 0 % 0 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.2 ร�อยละของอาจารย,ท่ีมี
ตําแหน$งวิชาการ 

 1 5 20 % 1.67 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.3 ร�อยละของอาจารย,ท่ีมี
บทความ/วิจัย/ตํารา 

 0.4 5 8 % 2.00 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย� 4.00   4 ข�อ 4.00 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 5 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชา 3.00   3 ข�อ 3.00 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.2 วางระบบผู�สอน 4.00   4 ข�อ 4.00 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผู�เรียน 4.00   4 ข�อ 4.00 คะแนน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบ TQF 

5.00   100 % 5.00 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 6 

ตัวบ.งช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู� 4.00   4 ข�อ 4.00 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบKงชีข้องทุกองค3ประกอบ  3.64 คะแนน 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ตัวบKงชี้คุณภาพ เปSาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ3 

(%หรือสัดสKวน) 

องค3ประกอบท่ี 1 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.1 การกํากับมาตรฐาน ผ.านเกณฑ�มาตรฐาน 

องค3ประกอบท่ี 2 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบTQF 

(ผู�ใช�บัณฑิต) 
3.5 21 5 4.2 4.20 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.2 ภาวการณ�มีงานทําภายใน 1 ป� 3.5 24 27 88.89%  4.44 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 3 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.2 ส.งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 ข�อ   3 ข�อ 3 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 4 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.1 บริหารและพัฒนาอาจารย� 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย� คะแนนเฉลีย่ 3 ตัวบ.งช้ี 1.67 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.1 ร�อยละของอาจารย,ท่ีวุฒิ
ปริญญาเอก 

5 1 5 20 % 5 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.2 ร�อยละของอาจารย,ท่ีมี
ตําแหน$งวิชาการ 

1 0 5 0 % 0 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.3 ร�อยละของอาจารย,ท่ีมี
บทความ/วิจัย/ตํารา 

1 0 5 0 % 0 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย� 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 5 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชา 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.2 วางระบบผู�สอน 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผู�เรียน 3 ข�อ   3 ข�อ 3 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบ TQF 

5.00   100% 5 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 6 

ตัวบ.งช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู� 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบKงชีข้องทุกองค3ประกอบ  3.79 คะแนน 

. 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

ตัวบKงชี้คุณภาพ เปSาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ3 

(%หรือสัดสKวน) 

องค3ประกอบท่ี 1 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.1 การกํากับมาตรฐาน ผ.านเกณฑ�มาตรฐาน 

องค3ประกอบท่ี 2 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบTQF 

(ผู�ใช�บัณฑิต) 
4.00 18.72 5 3.74 3.74 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.2 ภาวการณ�มีงานทําภายใน 1 ป� 4.50 48 66 72.80%  3.64 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 3 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.2 ส.งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 5 ข�อ   5 ข�อ 5 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 4 ข�อ   3 ข�อ 3 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 4 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.1 บริหารและพัฒนาอาจารย� 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย� คะแนนเฉลีย่ 3 ตัวบ.งช้ี 3.00 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.1 ร�อยละของอาจารย,ท่ีวุฒิ
ปริญญาเอก 

5 0 5 0 % 0 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.2 ร�อยละของอาจารย,ท่ีมี
ตําแหน$งวิชาการ 

5 3 5 60 % 5 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.3 ร�อยละของอาจารย,ท่ีมี
บทความ/วิจัย/ตํารา 

3 0.80 5 16 % 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย� 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 5 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชา 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.2 วางระบบผู�สอน 5 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผู�เรียน 5 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบ TQF 

5.00   100% 5 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 6 

ตัวบ.งช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู� 4 ข�อ   5 ข�อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบKงชีข้องทุกองค3ประกอบ  4.03 คะแนน 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 

ตัวบKงชี้คุณภาพ เปSาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ3 

(%หรือสัดสKวน) 

องค3ประกอบท่ี 1 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.1 การกํากับมาตรฐาน ผ.านเกณฑ�มาตรฐาน 

องค3ประกอบท่ี 2 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบTQF 

(ผู�ใช�บัณฑิต) 
4.00 23.26 5 4.65 4.65 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.2 ภาวการณ�มีงานทําภายใน 1 ป� 4.00 5 5 40%  2.00 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 3 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.2 ส.งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 4 ข�อ   2 ข�อ 2 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 4 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.1 บริหารและพัฒนาอาจารย� 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย� คะแนนเฉลีย่ 3 ตัวบ.งช้ี 1.67 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.1 ร�อยละของอาจารย,ท่ีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร�อยละ 20 0 5 0 % 0 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.2 ร�อยละของอาจารย,ท่ีมี
ตําแหน$งวิชาการ 

ร�อยละ 20 3 5 60 % 5 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.3 ร�อยละของอาจารย,ท่ีมี
บทความ/วิจัย/ตํารา 

ร�อยละ 20 0 0 0 % 0 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย� 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 5 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชา 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.2 วางระบบผู�สอน 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผู�เรียน 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบ TQF 

4.00   100% 5 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 6 

ตัวบ.งช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู� 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบKงชีข้องทุกองค3ประกอบ  3.64 คะแนน 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

ตัวบKงชี้คุณภาพ เปSาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ3 

(%หรือสัดสKวน) 

องค3ประกอบท่ี 1 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.1 การกํากับมาตรฐาน ผ.านเกณฑ�มาตรฐาน 

องค3ประกอบท่ี 2 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบTQF 

(ผู�ใช�บัณฑิต) 
3.00 20.26 5 4.05 4.00 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.2 ภาวการณ�มีงานทําภายใน 1 ป� 3.00 3 5 71.43%  3.57 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 3 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.2 ส.งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 ข�อ   3 ข�อ 3 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 4 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.1 บริหารและพัฒนาอาจารย� 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย� คะแนนเฉลีย่ 3 ตัวบ.งช้ี 0.33 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.1 ร�อยละของอาจารย,ท่ีวุฒิ
ปริญญาเอก 

 0 5 0 % 0 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.2 ร�อยละของอาจารย,ท่ีมี
ตําแหน$งวิชาการ 

 0 5 0 % 0 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.3 ร�อยละของอาจารย,ท่ีมี
บทความ/วิจัย/ตํารา 

 0.2 5 4 % 1 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย� 3 ข�อ   3 ข�อ 3 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 5 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชา 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.2 วางระบบผู�สอน 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผู�เรียน 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบ TQF 

5.00   100% 5 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 6 

ตัวบ.งช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู� 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบKงชีข้องทุกองค3ประกอบ  3.61 คะแนน 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 

ตัวบKงชี้คุณภาพ เปSาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ3 

(%หรือสัดสKวน) 

องค3ประกอบท่ี 1 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.1 การกํากับมาตรฐาน ผ.านเกณฑ�มาตรฐาน 

องค3ประกอบท่ี 2 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบTQF 

(ผู�ใช�บัณฑิต) 
4.00 293.86 72 4.08 4.08 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.2 ภาวการณ�มีงานทําภายใน 1 ป� 4.00 85 99 85.86 %  4.29 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 3 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.2 ส.งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 4 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.1 บริหารและพัฒนาอาจารย� 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย� คะแนนเฉลีย่ 3 ตัวบ.งช้ี 1.11 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.1 ร�อยละของอาจารย,ท่ีวุฒิ
ปริญญาเอก 

2 0 5 0 % 0 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.2 ร�อยละของอาจารย,ท่ีมี
ตําแหน$งวิชาการ 

2 2 5 1.67 % 3.33 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.3 ร�อยละของอาจารย,ท่ีมี
บทความ/วิจัย/ตํารา 

2 0 5 0 % 0 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย� 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 5 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชา 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.2 วางระบบผู�สอน 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผู�เรียน 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบ TQF 

100%   100% 5 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 6 

ตัวบ.งช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู� 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบKงชีข้องทุกองค3ประกอบ  3.88 คะแนน 
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปN 

ตัวบKงชี้คุณภาพ เปSาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ3 

(%หรือสัดสKวน) 

องค3ประกอบท่ี 1 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.1 การกํากับมาตรฐาน ผ.านเกณฑ�มาตรฐาน 

องค3ประกอบท่ี 2 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบTQF 

(ผู�ใช�บัณฑิต) 
3.00 21.76 5 4.35 4.35 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.2 ภาวการณ�มีงานทําภายใน 1 ป� 3.00 6 6 100 %  5.00 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 3 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 4 ข�อ   3 ข�อ 3 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.2 ส.งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 ข�อ   3 ข�อ 3 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 4 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.1 บริหารและพัฒนาอาจารย� 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย� คะแนนเฉลีย่ 3 ตัวบ.งช้ี 1.33 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.1 ร�อยละของอาจารย,ท่ีวุฒิ
ปริญญาเอก 

2 0 5 0 % 0 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.2 ร�อยละของอาจารย,ท่ีมี
ตําแหน$งวิชาการ 

2 0 5 0 % 0 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.3 ร�อยละของอาจารย,ท่ีมี
บทความ/วิจัย/ตํารา 

2 16 5 80 % 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย� 3 ข�อ   3 ข�อ 3 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 5 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชา 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.2 วางระบบผู�สอน 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผู�เรียน 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบ TQF 

3.00   100% 5 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 6 

ตัวบ.งช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู� 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบKงชีข้องทุกองค3ประกอบ  3.74 คะแนน 
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร� 

ตัวบKงชี้คุณภาพ เปSาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ3 

(%หรือสัดสKวน) 

องค3ประกอบท่ี 1 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.1 การกํากับมาตรฐาน ผ.านเกณฑ�มาตรฐาน 

องค3ประกอบท่ี 2 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบTQF 

(ผู�ใช�บัณฑิต) 
4.00  116.32 29 4.01 คะแนน 4.01 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.2 ภาวการณ�มีงานทําภายใน 1 ป� 4.50 76 104 73.07 % 3.65 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 3 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 4.00    4 ข�อ 4.00 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.2 ส.งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 5.00   4 ข�อ 5.00 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 4.00   3 ข�อ 3.00 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 4 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.1 บริหารและพัฒนาอาจารย� 4.00   4 ข�อ 4.00 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย� คะแนนเฉลีย่ 4 ตัวบ.งช้ี 5.00 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.1 ร�อยละของอาจารย,ท่ีวุฒิ
ปริญญาเอก 

5.00 3 6 50 % 5.00 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.2 ร�อยละของอาจารย,ท่ีมี
ตําแหน$งวิชาการ 

4.50 3 6 50 % 5.00 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีท่ี 4.2.3 ร�อยละของอาจารย,ท่ีมี
บทความ/วิจัย/ตํารา 

5.00 8.2 6 136.67 % 5.00 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย� 4.00   3 ข�อ 3.00 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 5 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชา 4.00   4 ข�อ 4.00 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.2 วางระบบผู�สอน 4.00   4 ข�อ 4.00 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผู�เรียน 4.00   4 ข�อ 4.00 คะแนน 
ตัวบ.งช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบ TQF 

4.00   100 % 5.00 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 6 

ตัวบ.งช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู� 4 ข�อ   4 ข�อ 4.00 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบKงชีข้องทุกองค3ประกอบ 4.05 คะแนน 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ตัวบKงชี้คุณภาพ เปSาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ3 

(%หรือสัดสKวน) 

องค3ประกอบท่ี 1 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.1 การกํากับมาตรฐาน ผ.านเกณฑ�มาตรฐาน 

องค3ประกอบท่ี 2 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบTQF (ผู�ใช�
บัณฑิต) 

N/A - - - N/A 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.2 ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกท่ีได�รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร. N/A - - -  N/A 

องค3ประกอบท่ี 3 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 2 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.2 ส.งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 ข�อ   2 ข�อ 2 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 4 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.1 บริหารและพัฒนาอาจารย� 4 ข�อ   3 ข�อ 3 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย� คะแนนเฉลีย่ 3 ตัวบ.งช้ี 4 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีที่ 4.2.1 ร�อยละของอาจารย,ท่ีวุฒิปริญญาเอก 5 5 5 100 % 5 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีที่ 4.2.2 ร�อยละของอาจารย,ท่ีมีตําแหน$งวิชาการ 20 % 2 5 40 % 2 คะแนน 
     ตัวบ$งช้ีที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย,ประจาํ
หลักสูตร 

5 4.4 5 88 % 5 คะแนน 

     ตัวบ$งช้ีที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย,ประจาํ
หลักสูตรปริญญาเอกท่ีได�รับการอ�างอิงในฐานข�อมูล TCI และ 

SCOPUS 
0 0 0 0 0 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย� 4 ข�อ   3 ข�อ 3 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 5 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชา 3 ข�อ   3 ข�อ 3 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.2 วางระบบผู�สอน 3 ข�อ   3 ข�อ 3 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผู�เรียน 3 ข�อ   3 ข�อ 3 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 

TQF 
4   100% 5 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 6 

ตัวบ.งช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู� 2 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบKงชีข้องทุกองค3ประกอบ 3.36 คะแนน 
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หลักฐานอBางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1 – 1.1  รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน 

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 
สาขาวิชาทัศนศิลปN 

1.1 – 1.9 รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐศาสตร� 

1.1 – 1.10 รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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ตัวบKงช้ีท่ี 1.2   อาจารย3ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ชนิดของตัวบKงช้ี   ปSจจัยนําเข�า   
เกณฑ3การประเมิน 
 โดยการแปลงค.าร�อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป%นคะแนนระหว.าง 0 – 5 

เกณฑ3เฉพาะสถาบันกลุKม ข และ ค2 
 ค.าร�อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให�เป%นคะแนนเต็ม 5 = ร�อยละ 40 
ข้ึนไป 
สูตรการคํานวณ   

1. คํานวณค.าร�อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
จํานวนอาจารย�ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
 

จํานวนอาจารย�ประจําคณะท้ังหมด  
 
 2. แปลงค.าร�อยละท่ีคํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได�  = 
ร�อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 ร�อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให�
เป%นคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการดําเนินงาน :  

ในรอบป�การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีอาจารย�ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต.อ จํานวน 63.5 คน ในจํานวนนี้เป%นผู�มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 9 คน คิดเป%น
ร�อยละ 13.64 ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยเป%นมหาวิทยาลัยกลุ.ม ข ค.าร�อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกท่ีกําหนดให�เป%นคะแนนเต็ม 5 เท.ากับร�อยละ 40 ข้ึนไป ดังนั้นเม่ือคํานวณ ค.าร�อยละของอาจารย�คุณวุฒิ
ปริญญาเอก เท.ากับ 1.71 

 

ขBอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต.อ 63.5 

จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 9 

 
 

การคํานวณ   
1. คํานวณค.าร�อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

9 
X 100 = 14.17 

63.5 
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 2. แปลงค.าร�อยละท่ีคํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
14.17 

X 5 = 1.77 
40 

การประเมินตนเอง  
เปSาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
รBอยละ 15 14.17 1.77 

 

หลักฐานอBางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.2 – 1.1 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน 

- รศ. ดร.ชัยยนต�  ประดิษฐศิลปN 
- ดร.อุไรวรรณ  วุฒิเกษ 
- ดร.ขวัญศิริ  เจริญทรัพย� 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร� 
- ดร.เชษฐ�ณรัช  อรชุน 
- ดร.นักรบ เถียรอํ่า 
- ดร.ชูวงศ�  อุบาลี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
- ดร.อุดมลักษณ�  ระพีแสง          
- ดร.ณรงค�ฤทธิ์  สุขสวัสด์ิ 
- ดร.พรโชค พิชญ อู�สมบูรณ� 

1.2 – 1.2 ฐานข�อมูลจากหน.วยงานการเจ�าหน�า ท่ี จํานวนอาจารย�คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ป�การศึกษา 2560 
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ตัวบKงช้ีท่ี 1.3    อาจารย3ประจําคณะท่ีดํารงตําแหนKงทางวิชาการ  
ชนิดของตัวบKงช้ี   ปSจจัยนําเข�า   
เกณฑ3การประเมิน 

แปลงค.าร�อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน.งทางวิชาการเป%นคะแนนระหว.าง 0 – 5  
 เกณฑ3เฉพาะสถาบันกลุKม ข และ ค2 
 ค.าร�อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน.งผู�ช.วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� และ
ศาสตราจารย�รวมกัน ท่ีกําหนดให�เป%นคะแนนเต็ม 5 = ร�อยละ 60 ข้ึนไป  
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณค.าร�อยละของอาจารย�ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน.งทางวิชาการ ตามสูตร 
จํานวนอาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน.งทางวิชาการ 

X 100 
จํานวนอาจารย�ประจําคณะท้ังหมด 

2. แปลงค.าร�อยละท่ีคํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได�  = 
ร�อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน.งทางวิชาการ 

X 5 ร�อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน.งทางวิชาการท่ี
กําหนดให�เป%นคะแนนเต็ม  5 

ผลการดําเนินงาน :  
ในรอบป�การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีอาจารย�ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ี

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต.อ จํานวน 63.5 คน มีอาจารย�ท่ีดํารงตําแหน.งทางวิชาการ 16 คน แบ.งออกเป%น 
ผู�ช.วยศาสตราจารย� 14 คน รองศาสตราจารย� 2 คน คิดเป%นร�อยละ 22.05 ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยเลือกเป%นกลุ.ม 
ข ค.าร�อยละของอาจารย�ประจําสถาบันท่ีมีตําแหน.งทางวิชาการท่ีกําหนดให�เป%นคะแนนเต็ม 5 เท.ากับร�อยละ 
60 ข้ึนไป ดังนั้นเม่ือคํานวณค.าร�อยละของอาจารย�ท่ีมีตําแหน.งทางวิชาการ เท.ากับ 1.84 

ขBอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต.อ 63.5 

จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน.งอาจารย� 49.5 

จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน.งผู�ช.วยศาสตราจารย�  12 

จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน.งรองศาสตราจารย�  2 

จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน.งศาสตราจารย�  0 

จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน.งทางวิชาการ 14 
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การคํานวณ   
1. คํานวณค.าร�อยละของอาจารย�ประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

14 
X 100   = 22.05 

63.5 
 2. แปลงค.าร�อยละท่ีคํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

22.05 
X 5 = 1.84 

60 
การประเมินตนเอง  

เปSาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
รBอยละ 25 22.05 1.84 

 

หลักฐานอBางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.3 – 1.1 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน (1 คน) 

- รศ. ดร.ชัยยนต�  ประดิษฐศิลปN 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (3 คน) 

- รศ.พรทิพา  นิโรจน�           -  ผศ.ณัฏฐวุฒิ  ทรัพย�อุปถัมภ� 
- ผศ.อาภากร  มินวงษ� 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (2 คน) 
- ผศ.เกศินี  กูลพฤกษี          
- ผศ.นิภา  วงษ�พิพัฒน�พงษ�     

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี (3 คน) 
- ผศ.นวรัตน�  นักเสียง     - ผศ.พิสุทธิ์  การบุญ 
- ผศ.วารินทร�  สุภาภรณ� 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร� (3 คน) 
- ผศ.วงธรรม  สรณะ           - ผศ. ดร.นักรบ  เถียรอํ่า 
- ผศ. ดร.ชูวงศ� อุบาลี 

หลักสูตรรัฐศาสตรประศาสนศาสตร�บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรประศาสนศาสตร� (2 คน) 
- ผศ.ชลพรรณ  ออสปอนพันธ�   - ผศ.นภา  จันทร�ตรี 

1.3 – 1.2 ฐานข�อมูลจากหน.วยงานการเจ�าหน�าท่ี จํานวนอาจารย�คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ป�การศึกษา 2560 
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ตัวบKงช้ีท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทKาตKอจํานวนอาจารย3ประจํา 
ชนิดของตัวบKงช้ี  ปSจจัยนําเข�า 
เกณฑ3การประเมิน   
 คํานวณหาค.าความแตกต.างระหว.างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต.ออาจารย�ประจํากับเกณฑ�มาตรฐาน 
และนํามาเทียบกับค.าความต.างท้ังด�านสูงกว.าหรือตํ่ากว.าท่ีกําหนดเป%นคะแนน0 และ 5 คะแนน และใช�การ
เทียบบัญญัติไตรยางศ�ดังนี้ 

ค.าความแตกต.างท้ังด�านสูงกว.าหรือตํ่ากว.าเกณฑ�มาตรฐานไม.เกินร�อยละ 10 กําหนดเป%นคะแนน 5 
ค.าความแตกต.างท้ังด�านสูงกว.าหรือตํ่ากว.าเกณฑ�มาตรฐานต้ังแต.ร�อยละ 20 กําหนดเป%นคะแนน 0 
ค.าความแตกต.างท้ังด�านสูงกว.าหรือตํ่ากว.าเกณฑ�มาตรฐานต้ังแต.ร�อยละ10.01 และไม.เกินร�อยละ 20 

ให�นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ�ตามสูตรเพ่ือเป%นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทKา  
 1. คํานวณค.าหน.วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหว.าง
จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน.วยกิตแต.ละรายวิชาท่ีเหิดสอนทุกรายวิชาตลอดป�การศึกษา 
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล�วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 SCH = ∑nici 
 เม่ือ ni = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 

       ci = จํานวนหน.วยกิตของวิชาท่ี i 
2. คํานวณค.า FTES โดยใช�สตูรคํานวณ ดังนี้ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท.าต.อป� (FTES)  =  

Student Credit Hours (SCH) ท้ังป� 
จํานวนหน.วยกิตต.อป�การศึกษาตามเกณฑ�มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ันๆ 

สัดสKวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตKออาจารย3ประจําแยกตามกลุKมสาขา 

กลุKมสาขา 
สัดสKวนจํานวนนกัศึกษาเต็ม

เวลาตKออาจารย3ประจํา 
1. ศิลปกรรมศาสตร� วิจิตรศิลปNและประยุกต�ศิลปN 8:1 
2. สังคมศาสตร�/มนุษยศาสตร� 25:1 
 

สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณหาค.าความแตกต.างจากเกณฑ�มาตรฐานและนํามาคิดเป%นค.าร�อยละ ตามสูตร 

สัดส.วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาท่ีเป%นจริง – สัดส.วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ�มาตรฐาน 
X 100 

สัดส.วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ�มาตรฐาน 

 2. นําค.าร�อยละจากข�อ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 
2.1 ค.าร�อยละท่ีน�อยกว.าหรือเท.ากับร�อยละ 0  คิดเป%น 5 คะแนน 
2.2 ค.าร�อยละท่ีมากกว.าหรือเท.ากับร�อยละ 20  คิดเป%น 0 คะแนน 
2.3 ค.าร�อยละท่ีมากกว.าร�อยละ 0 แต.น�อยกว.าร�อยละ 20 ให�นํามาคิดคะแนนดังนี้ 
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คะแนนท่ีได�  =   
(ค.าร�อยละท่ีคํานวณได�จาก 2.3) 

 
4 

ผลการดําเนินงาน  
ในรอบป�การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีอาจารย�ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ี

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต.อ จํานวน 63.5 คน  
 

ขBอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 2,576 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท.า 1,796.52 

จํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต.อ 63.5 

สัดส.วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท.าต.อจํานวนอาจารย�ประจํา 26.50 : 1 

สัดส.วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ�มาตรฐาน 25 : 1 

 
การคํานวณ   
 1. คํานวณหาค.าความแตกต.างจากเกณฑ�มาตรฐานและนํามาคิดเป%นค.าร�อยละ ตามสูตร 

26.50 – 25 
X 100 =  6.00 

25 
 2. นําค.าร�อยละจากข�อ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 

2.1 ค.าร�อยละท่ีน�อยกว.าหรือเท.ากับร�อยละ 0  คิดเป%น 5 คะแนน 
2.2 ค.าร�อยละท่ีมากกว.าหรือเท.ากับร�อยละ 20  คิดเป%น 0 คะแนน 
2.3 ค.าร�อยละท่ีมากกว.าร�อยละ 0 แต.น�อยกว.าร�อยละ 20 ให�นํามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนท่ีได�  =   
      (6.00) 

=    3.50 
          4 

การประเมินตนเอง  
เปSาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
3 คะแนน 6.00 3.50 

 

หลักฐานอBางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.4 – 1.1 รายงานการวิเคราะห�จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES ประจําป�การศึกษา 2560 
 

5  -  

5  -  
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หลักสูตร 
จํานวน
นักศึกษา 
(มคอ.2) 

จํานวนนักศึกษา 
ป$การศึกษา 2560 

จํานวนอาจารย3 
ป$การศึกษา 2560 

สัดสKวนจํานวน
นักศึกษา/อาจารย3 

ภาษาไทย 160 151 9 16.78 
ดนตรี 160 89 5 17.80 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 240 233 15 15.53 
ภาษาจีน 160 152 6 25.33 
การพัฒนาชุมชน 400 320 6 53.33 
ศิลปกรรม 240 69 5 13.80 
รัฐประศาสนศาสตร� 900 644 6 107.33 
รัฐศาสตร� 400 564 6 94.00 
การปกครองท�องถ่ิน (ป.โท) 150 3 5 0.60 
สหวิทยาการฯ (ป.เอก)  16 5 3.20 
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ตัวบKงช้ีท่ี 1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ชนิดของตัวบKงช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ3การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข�อ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข�อ 
 

ผลการดําเนินงาน :  
ในรอบป�การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�ดําเนินการบริการนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ตามเกณฑ�มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1. จัดบริการให�คําปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช�ชีวิต
แก.นักศึกษาในคณะ 

     ในป�การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ได�จัดบริการให�ปรึกษาทาง
วิชาการและการใช�ชีวิตแก.นักศึกษาในคณะ โดย
สาขาวิชาเสนอชื่ออาจารย� ท่ีปรึกษาให�คณะ
แต.งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาให�แก.นักศึกษาทุกชั้นป� 
ทุกหลักสูตร (1.5-1.1) และกําหนดให�อาจารย�ท่ี
ปรึกษาเข�าพบนักศึกษาในวันพุธ ซ่ึงเป%นไปตาม
ประกาศของกองพัฒนานักศึกษา (1.5-1.2) เม่ือ
มีการเข�าพบนักศึกษาแล�ว อาจารย�ท่ีปรึกษา
จะต�องมีการบันทึกผลการเข�าพบนักศึกษาตาม
แบบฟอร�มท่ีกําหนดข้ึนของกองพัฒนานักศึกษา 
(1.5-1.3) ท้ังนี้บทบาทหน�าท่ีสําคัญของอาจารย�
ท่ีปรึกษา คือ อาจารย�ให�คําปรึกษาท้ังทางด�าน
วิชาการ เช.น การลงทะเบียน  การจัดทํา
โครงการ และ     ด�านการใช�ชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
เช.น การปรับตัว       การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
และการพัฒนาบุคลิกภาพ เป%นต�น  
     น อ ก จ า ก นี้ ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ
สังคมศาสตร� ยังได�มีการวางระบบการดูแลให�
คําปรึกษาทางด�านกิจกรรมนักศึกษาและการใช�
ชีวิต โดยให�นักศึกษาเป%นผู�ดําเนินงาน ภายใต�
สโมสรนักศึกษา ซ่ึงมีการจัดทีมการบริหารงาน
จากตัวแทนของนักศึกษาสาขาวิชาต.างๆ มาร.วม
เป%นกรรมการ (1.5-1.4) และแต.งต้ังคณาจารย�
เป%นกรรมการฝr าย กิจการนัก ศึกษา  คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ข้ึนมาอีก 1 ชุด 

1.5-1.1 คําสั่งแต.งต้ัง
อาจารย�ท่ีปรึกษา คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�  
1.5-1.2 ตารางกําหนดวัน
เวลาเข�าพบอาจารย�ท่ี
ปรึกษา  
1.5-1.3 แบบรายงานการ
เข�าพบอาจารย�ท่ีปรึกษา 
(ตัวอย.าง) 
1.5-1.4 รายชื่อ
คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� 
1.5-1.5 แต.งต้ังกรรมการ
ฝrายกิจการนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
1.5-1.6 ตัวอย.างสมุด
หมายเลขโทรศัพท�อาจารย�
ประจําคณะ 
1.5-1.7 Print out ตัวอย.าง 
กลุ.มใน Facebook ของ
คณะ 
1.5-1.8 Print out ตัวอย.าง 
เว็บไซต�ของคณะ 
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เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
(1.5-1.5) เพ่ือให�คณาจารย�ได�มีบทบาทหน�าท่ี
โดยตรง ในการดูแลนักศึกษาท้ังด�านการใช�ชีวิต    
การเรียน กิจกรรมนักศึกษา และปSญหาต.างๆท่ี
จะส.งผลต.อการเรียนของนักศึกษา   
     น อ ก จ า ก นี้  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ
สังคมศาสตร� ยังได�สร�างช.องทางการสื่อสาร
ระหว.างนักศึกษาและอาจารย�ท่ีหลากหลาย เช.น 
การให�บริการหมายเลขโทรศัพท�อาจารย�ประจํา
คณะ (1.5-1.6) เพ่ือให�นักศึกษาสามารถติดต.อ
กับอาจารย�ได�ในกรณีฉุกเฉิน การต้ังกลุ.มใน 
facebook ของคณะชื่อว.า สโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�     (1.5-1.7) ซ่ึง
มีการแจ�งข.าวสารต.างๆ ของคณะไปยังนักศึกษา
ท้ังศิษย�เก.าและศิษย�ปSจจุบัน นอกจากนี้ คณะยัง
ใช�ช.องทางเว็บไซต�ของคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� เป%นสื่อประชาสัมพันธ�แจ�งข.าวสาร
ไปยังนักศึกษาอีกทางหนึ่งด�วย (1.5-1.8) ส.วนท่ี
หน�าห�องสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� มีบอร�ดประชาสัมพันธ�ข.าวสาร       
(1.5-1.9) นอกจากนี้คณะมีห�องเพ่ือให�นักศึกษา
เข�าพบนอกเวลาแก.นักศึกษา โดยในป�การศึกษา 
2560 ได�พัฒนาห�องบริเวณด�านหลังคณะ ให�มี
ความเหมาะสม และมีคณาจารย�นั่งประจําการ 
(1.5-1.10) 

1.5-1.9 ภาพถ.ายบอร�ด
ประชาสัมพันธ�หน� าห� อง
ส โ ม ส ร นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
มนุษยศาสตร�ฯ  
1.5-1.10 ภาพถ.ายห�องให�
คํ าปรึ กษา  บริ เ วณลาน
ประชาธิปไตย 
 

2. มีการให�ข�อมูลของ
หน.วยงานท่ีให�บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล.งงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก.นักศึกษา 

     ในป�การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� มีการให�บริการข�อมูลของ
หน. วยงาน ท่ี ให�บริ การ กิจกรรมพิ เศษนอก
หลักสูตร และแหล.งงานท้ังเต็มเวลาและนอก
เวลา ด�วยวิธีการดังนี้  
     1. มีต�นเรื่องจากหน.วยงานเข�ามา ผู�บริหาร
พิจารณาเห็นว.า เก่ียวข�องกับสาขาวิชาใด ก็จะ
ส.งเรื่องไปยังสาขาวิชานั้นโดยตรงเพ่ือให�อาจารย�
ประจําสาขาวิชา (1.5-2.1) แจ�งกับนักศึกษา
ได�รับทราบ  
     2. การติดประกาศท่ีบอร�ดประชาสัมพันธ� ณ 
บริ เ วณลานประชาธิป ไตย ด� านข� า งคณะ
มนุษยศาสตร� และสั งคมศาสตร�  และหน� า

1.5-2.1 ตัวอย.างเอกสาร
จากหน.วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ�กิจกรรม
พิเศษ แล�วคณะพิจารณาให�
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง 
1.5-2.2 ภาพบอร�ด
ประชาสัมพันธ�บริเวณลาน
ประชาธิปไตย คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
1.5-2.3 Print out ตัวอย.าง 
กลุ.มในเฟชบุ�คของคณะทีมี
การประชาสัมพันธ�กิจกรรม 
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เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
สํานักงานคณะ ซ่ึงจะมีประกาศเก่ียวกับกิจกรรม
การประกวด การรับสมัครงานจากหน.วยงาน
ต.างๆ การสอบชิงทุน การอบรมสัมมนาทาง
วิชาการ(1.5-2.2) 
   3. การประชาสัมพันธ�ผ.านกลุ.มสังคมออนไลน� 
ได�แก. Facebook ชื่อว.าสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (1.5-2.3) 
    4. การติดประกาศโดยบอร�ดประชาสัมพันธ�
ห น� า ห� อ ง ทํ า ก า ร ส โ ม ส ร นั ก ศึ ก ษ า  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� บริเวณชั้น 1 
(1.5-2.4) 
    5. การแจ�งข.าวสารกรณีเร.งด.วน เจ�าหน�าท่ี
คณะจะโทรติดต.อนักศึกษาเป%นการส.วนตัว  

และข.าวสารแหล.งงาน  
1.5-2.4 ภาพบอร�ด
ประชาสัมพันธ�ของสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� 
 
 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร�อมเพ่ือการทํางานเม่ือ
สําเร็จการศึกษาแก.
นักศึกษา 

     ในป�การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร�ได�มีกิจกรรมเตรียมความพร�อม 
เม่ือสําเร็จการศึกษาให�กับนักศึกษาชั้นป�ท่ี 4 
ภายใต�ชื่อโครงการ “เตรียมความพร�อมนักศึกษา 
พัฒนาศักยภาพโอกาสและทางเลือก” เม่ือวันท่ี 
2 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรําไพพรรณี 
ซ่ึงมีการแนะนําอาชีพสําหรับผู�สําเร็จการศึกษา 
ทักษะการทํางาน และการทํางานร.วมกับผู�อ่ืน 
ร ว ม ท้ั ง แ น ว ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ต. อ ใ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมี การอบรมการ
เขียน resume การจัดทําแฟAมสะสมงาน เพ่ือ
การสมัครงานให�กับนักศึกษาท้ังแบบภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  (1.5-3.1)  

1.5-3.1 สรุปโครงการ
“เตรียมความพร�อม
นักศึกษา พัฒนาศักยภาพ
โอกาสและทางเลือก” 
 

4. ประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข�อ 1-3 ทุกข�อ
ไม.ต่ํากว.า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

     เ ม่ื อ สิ้ น ป� ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0   ค ณ ะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�มีการประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรมและการให�บริการ  
     1. ในเรื่องการให�คําปรึกษาทางวิชาและการ
ใช�ชีวิตแก.นักศึกษาในคณะ ผลประเมินมีค.าเฉลี่ย
เท.ากับ 4.08  (1.5-4.1)  
     2 .  ส. วน เรื่ อ งการ ให� ข� อ มูลข. า วสารแก.
นักศึกษาด�านกิจกรรมพิเศษ แหล.งงานท้ังภายใน
และภายนอก ผลการประเ มินของการจัด
กิจกรรม มีค.าเฉลี่ยเท.ากับ4.35 (1.5-1.2)  
     3. และเรื่องการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความ

1.5-4.1 รายงานผลการ
ประเมินระบบการให�
คําปรึกษาระดับปริญญาตรี
สําหรับนักศึกษา ประจําป�
การศึกษา 2560  
1.5-4.2 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจต.อ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ประจําป�
การศึกษา 2560 
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เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
พร�อมก.อนสําเร็จการศึกษา ผลการประเมินมี
ค.าเฉลี่ยเท.ากับ 4.16 (1.5-1.3) 
     เม่ือวิเคราะห�ในภาพรวมแล�วผลการประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการท้ัง 3 
ข�อ ภาพรวมอยู.ในระดับดี มีค.าเฉลี่ย 4.19  

1.5-4.3 รายงานผล
โครงการ“เตรียมความ
พร�อมนักศึกษา พัฒนา
ศักยภาพโอกาสและ
ทางเลือก” 

5. นําผลการประเมินจาก
ข�อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให�บริการและ
การให�ข�อมูล เพ่ือส.งให�ผล
การประเมินสูงข้ึนหรือ
เป%นไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา 

     จากผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
และการบริการของคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� เม่ือป�การศึกษา 2559 แล�วนํามา
ปรับปรุงในป�การศึกษา 2560 มีดังนี้  
     1. การให�คําปรึกษาทางวิชาและการใช�ชีวิต
แก.นักศึกษาในคณะ เม่ือป�การศึกษา 2559 มี
การใช�เพจท่ีชื่อว.า เราชาวคณะมนุษยศาสตร�ฯ 
ซ่ึ ง เพจนี้ เ ป% นกา รนํ า เ สนอข. า ว ส า ร ท่ั ว ไป 
กลุ.มเปAาหมายท้ังคณาจารย�และนักศึกษา แต.ใน
ป�การศึกษา 2560 มีการต้ังเพจข้ึนมาใหม. ชื่อว.า 
ส โ มส รนั ก ศึ กษาคณะมนุ ษยศ าสต ร� แ ล ะ
สังคมศาสตร� เพ่ือให�เฉพาะเจาะจงกลุ.มเปAาหมาย
นักศึกษา และดํา เนินการโดยสโมสรคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  (1 .5-5.1 ) 
นอกจากนี้ ในป�การศึกษา 2560 ยังได�ขยาย
พ้ืนท่ีห�องให�ปรึกษาแก.นักศึกษา ให�กว�างขวาง
มาก ข้ึน  อํานวยความสะดวกสบายให� กับ
นักศึกษา ณ ห�องทําการท่ีสร�าง ข้ึนมาใหม. 
บริเวณหลังคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ใกล�กับลานประชาธิปไตย และมีคณาจารย�อยู.
ประจํา (1.5-5.2) 
      2. การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร�อม
ก.อนสําเร็จการศึกษา ท่ีผ.านมาเน�นการเขียน 
RESUME สําหรับการสมัครงาน แต.นักศึกษาได�
เสนอแนะว.า ควรมีการเพ่ิมเติมความรู�เรื่องการ
จัดทําแฟAมสะสมงาน เพ่ือการสัมภาษณ�งาน 
เนื่ องด� วยปSจจุ บัน สถานประกอบการ ให�
ความสําคัญกับผลงาน ประสบการณ�ระหว.าง
เรียนเพ่ิมมากข้ึน ด�วยเหตุนี้  ในป�การศึกษา 
2560 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จึงได�
เพ่ิมกิจกรรมอบรมการจัดทําแฟAมสะสมงานข้ึน 
(1.5-5.3) 

1.5-5.1 เพจสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� 
1.5-5.2 ภาพห�องให�
คําปรึกษานักศึกษาหลังใหม. 
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�  
1.5-5.3 รายงานผล
โครงการ“เตรียมความ
พร�อมนักศึกษา พัฒนา
ศักยภาพโอกาสและ
ทางเลือก” 
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เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
6. ให�ข�อมูลและความรู�ท่ี
เป%นประโยชน�ในการ
ประกอบอาชีพแก.ศิษย�เก.า 

     ในการให�ข�อมูลและความรู�ท่ีเป%นประโยชน�
ในการประกอบอาชีพแก. ศิษย� เก.านั้น คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�ให�ความสําคัญ
กับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
ให�กับศิษย�เก.า โดยในป�การศึกษา 2560 ได�
จัดการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนให�กับ
ศิษย�เก.า เม่ือวันท่ี 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 35 ชั้น 2 โดยให�ความรู�
เรื่องคําศัพท� สํานวนและ  การใช�ภาษาจีน และ
ภาษาอังกฤษท่ีจําเป%นในชีวิตประจําวัน เพ่ิม
ความม่ันใจในการสื่อสารท้ังสองภาษา และ
เรียนรู�เทคนิคต.างๆ ท้ังการเขียน การพูด และ
การฟSง ให�ถูกต�องชัดเจน และเป%นทางการ (1.5-
6.1) ท้ังนี้ ให�ศิษย�เก.าท่ีมีความสนใจเข�าร.วมการ
อบรมฟรี  โดยไม. เสี ยค. า ใช�จ. าย  ซ่ึ งจะเป%น
ประโยชน�แก.ศิษย�เก.าเพ่ือนําไปใช�ในการทํางาน  
     นอกจากนี้ การเผยแพร.ข.าวสารข�อมูลท่ีเป%น
ประโยชน� แก.ศิษย�เก.าผ.านเว็บไซต�ของคณะ 
(1.5-6.2) และผ.านเพจ สโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (1.5-6.3)  
     น อ ก จ า ก นี้  ใ น ป� ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0             
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�มีการ
ดําเนินงานสานต.อ ชมรมศิษย�เก.าข้ึนอย.างเป%น
รูปธรรม โดยมีการแต.งต้ังคณะกรรมการศิษย�เก.า
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (1.5-6.4) 
อีกท้ังมีการประชุมร.วมกันอย.างสมํ่าเสมอ (1.5-
6.5) 

1.5-6.1 สรุปโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ใ ห� กั บ ศิ ษ ย� เ ก. า 
ป�งบประมาณ 2561   
1.5-6.2 Print out เว็บไซต�
คณะในส.วนของข.าว
ประชาสัมพันธ�ศิษย�เก.า  
1.5-6.3 Print out เพจ
สโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
1.5-6.4 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการศิษย�เก.าคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
1.5-6.5 ตัวอย.างสรุปสาระ
การประชุมคณะกรรมการ
ศิษย�เก.า คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� 

 

การประเมินตนเอง  
เปSาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
5 คะแนน 6 ขBอ 5 คะแนน 
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ตัวบKงช้ีท่ี 1.6    กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ชนิดของตัวบKงช้ี    กระบวนการ 
เกณฑ3การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข�อ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข�อ 
 
ผลการดําเนินงาน  

ในรอบป�การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�ดําเนินกิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามเกณฑ�มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. จัดทําแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยให�
นักศึกษามีส.วนร.วมใน
การจัดทําแผนและการ
จัดกิจกรรม 

     ในป�การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ให�ความสําคัญกับแผนพัฒนานักศึกษามากข้ึน และเน�นการมี
ส.วนร.วมของนักศึกษาจาก   ทุกสาขาวิชาในการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา โดยในป�การศึกษา 2560 เป%นครั้งแรกท่ี
คณะได�มีการจัดทําแผนกลยุทธ�ในการพัฒนานักศึกษา ซ่ึงมีการ
กําหนดวิสัยทัศน� ยุทธศาสตร� กลยุทธ� และตัวชี้วัดในส.วนของ
การพัฒนานักศึกษาโดยเฉพาะ เพ่ือให�มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
(1.6-1.1)  
    ท้ังนี้ผ.านกระบวนการมีส.วนร.วมของนักศึกษาจากทุก
สาขาวิชา ผ.านกลไกการบริหารงานของสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�โดยมีตําสั่งแต.งต้ังคณะกรรมการ
นักศึกษาระดับหลักสูตร (1.6-1.2)  
   ท้ังนี้ การจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ได�ผ.านการประชุมของคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เม่ือวันท่ี 8 
มีนาคม 2561 (1.6-1.3)  
    อย.างไรก็ตามในแผนงบประมาณ ของคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ได�มีการจัดสรรงบประมาณป� 2561 ในส.วน
ชองการพัฒนานักศึกษา ท้ังในส.วนของคณะและหลักสูตร 
อย.างชัดเจน (1.6-1.4) และจัดทําเป%นแผนปฏิบัติราชการ
ประจํา ป�งบประมาณ 2561 (1.6-1.5) 

1.6-1.1 แผนกลยุทธ�พัฒนา
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� 2560-
2564 
1.6-1.2 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการนักศึกษา
ระดับหลักสูตร 
1.6-1.3 สรุปสาระการ
ประชุมสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
1.6-1.4 แผนงบประมาณ
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 2561 
1.6-1.5 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป� 2561  

2. ในแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให�ดําเนิน
กิจกรรมท่ีส.งเสริม

    ป�การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ส.งเสริมนักศึกษาในเรื่องกิจกรรมนักศึกษาตามคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห.งชาติ 5 
ประการ ท้ังนี้คณะจัดกิจกรรมครบท้ัง 5 ด�าน และกิจกรรม      

1.6-2.1 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม “ปฏิบัติ
ธรรม นําธรรมะเข�าสู.ใจ 
นักศึกษาใหม.    ลูกแม.ไท�
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คุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู�ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แห.งชาติ 5 ประการ 
ให�ครบถ�วน 
ประกอบด�วย  

(1) คุณธรรม 
จริยธรรม 

(2) ความรู� 
(3) ทักษะทาง

ปSญญา 
(4) ทักษะ

ความสัมพันธ�ระหว.าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(5) ทักษะการคิด
วิเคราะห�เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทุกกิจกรรมดําเนินครบตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้  
1) ดBานคุณธรรม จริยธรรม 
    คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จัดกิจกรรมโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม “ปฏิบัติธรรมนําธรรมมะเข�าสู.ใจ 
นักศึกษาใหม. ลูกแม.ไท�รําไพพรรณี” ให�กับนักศึกษาใหม. 
ประจําป�การศึกษา 2560 เม่ือวันท่ี 11-13 กรกฎาคม 2560 
เพ่ือให�นักศึกษาได�ร.วมกิจกรรมในการพัฒนาจิตใจของตนเอง 
(1.6-2.1)  
2) ดBานความรูB  
    - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� : พ้ืนฐานการ
ออกแบบและสร�างสรรค�ชิ้นงานเพ่ือการสื่อสารและพัฒนา
ท�องถ่ิน วันท่ี 11-13 กรกฎาคม 2561 เพ่ือให�นักศึกษามีความรู�
ความเข�าใจในการออกแบบสร�างสรรค�ผลงานท่ีดี       (1.6-
2.2) 
3) ดBานทักษะทางปXญญา  
-  โครงการจัดการความรู� : การพัฒนาด�านกิจการนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2560 
วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 เพ่ือเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
วิเคราะห�ปSญหา และนําไปสู.การพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดี แล�ว
นําไปปฏิบัติจริง (1.6-2.3) 
4) ดBานทักษะความสัมพันธ3ระหวKางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพผู�นํา คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2560  เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 
– 1 กรกฎาคม 2561 เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการ
เป%นผู�นําท่ีดี เข�าใจบทบาทความรับผิดชอบในการทํางาน  (1.6-
2.4) 
5)ดBานทักษะการวิเคราะห3เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชB
เทคโนโลยี 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด�านประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําป�การศึกษา 2560 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 
2561 เพ่ือให�นักศึกษามีความเข�าใจในการเขียนโครงการและ
การสรุปผลประเมินโครงการ (1.6-2.5) 

รําไพพรรณี”(11– 13 ก.ค. 
2560) 
1.6-2.2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
1.6-2.3  โครงการจัดการ
ความรู� : การพัฒนาด�าน
กิจการนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ประจําป�
การศึกษา 2560 
1.6-2.4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู�นํา คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ประจําป�
การศึกษา 2560 
1.6-2.5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาด�านประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

3. จัดกิจกรรมให�
ความรู�และทักษะการ

     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�จัดโครงการให�
ความรู�และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา เม่ือวันท่ี 30 

1.6-3.1 สรุปโครงการอบรม
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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ประกันคุณภาพแก.
นักศึกษา  

มิถุนายน 2561 แก.สโมสรนักศึกษาและกรรมการสาขาวิชา 
(1.6-3.1) เพ่ือให�มีความรู�เก่ียวกับการประกันคุณภาพ และ
สามารถนําความรู�ไปใช�ในการเขียนโครงการ การทํางานต.างๆ
ให�เป%นระบบ มีการวางแผนการทํางานร.วมกัน ดําเนินงานตาม
แผนท่ีวางไว� สรุปโครงการเม่ือทําเสร็จ และประเมินผล
โครงการด�วยสถิติ 

ประจําป�การศึกษา 2560  

4. ทุกกิจกรรมท่ี
ดําเนินการ มีการ
ประเมินผล
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�ของ
กิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินงานครั้ง
ต.อไป 

    คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�ดําเนินการสรุปผล
การดําเนินโครงการทุกกิจกรรม ตามวัตถุประสงค�ของโครงการ 
ดังนี้  
 1.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ปฏิบัติธรรมนําธรรมมะ
เข�าสู.ใจ นักศึกษาใหม. ลูกแม.ไท�รําไพพรรณี”(1.6-4.1) 

วัตถุประสงค�โครงการ ผลการประเมิน 
1. เพ่ือให�นักศึกษาชั้นป�ท่ี 1 
ของป�การศึกษา 2560 ได�ทํา
กิจกรรมอบรมธรรมะพัฒนา
จิตใจของตนเอง  

-ผู�เข�าร.วมโครงการเข�าร.วม
กิจกรรมร�อยละ 80  
-ผู� เ ข� า ร. วม กิจกรรมได� รั บ
ประโยชน�จากการเข�าร.วม
กิจกรรม ร�อยละ 75 

 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� : พ้ืนฐานการ
ออกแบบและสร�างสรรค�ชิ้นงานเพ่ือการสื่อสารและพัฒนา
ท�องถ่ิน (6.1-4.2) 

วัตถุประสงค�โครงการ ผลการประเมิน 
1. เพ่ือให�นักศึกษามีความรู�
ความเข�าใจในการออกแบบ
สร�างสรรค�ผลงานท่ีดี        

- นักศึกษามีความเข�าใจเรื่อง
การออกแบบและสร�างสรรค�
ชิ้นงาน ร�อยละ 80 
 

2. นักศึกได�นําความรู�ไป
สร�างสรรค�ชิ้นงาน  

- นั ก ศึ กษานํ า คว ามรู� ไ ป
สร�างสรรค�ชิ้นงานต�นเทียน
พรรษา และได�รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ประจําป� 
2561 

 
 
 
 
 

1.6-4.1 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม “ปฏิบัติ
ธรรมนําธรรมมะเข�าสู.ใจ 
นักศึกษาใหม. ลูกแม.ไท�รําไพ
พรรณี” 
1.6-4.2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� : พ้ืนฐานการ
ออกแบบและสร�างสรรค�
ชิ้นงานเพ่ือการสื่อสารและ
พัฒนาท�องถ่ิน 
1.6-4.3 โครงการจัดการ
ความรู� : การพัฒนาด�าน
กิจการนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ประจําป�
การศึกษา 2560 
1.6-4.4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู�นํา คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ประจําป�
การศึกษา 2560 
1.6-4.5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาด�านประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําป�
การศึกษา 2560  
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3. โครงการจัดการความรู� : การพัฒนาด�านกิจการนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2560 
(1.6-4.3) 

วัตถุประสงค�โครงการ ผลการประเมิน 
1.เพ่ือให�เกิดการแบ.งปSนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ของผู�นํา
ส โ ม ส ร นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
คณะกรรมการนักศึกษา จาก
ทุกสาขาวิชา  

ผู�เข�าร.วมโครงการ เข�าร.วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ร.วมกันไม.น�อยกว.าร�อยละ 
80 

2. เ พ่ือให� เ กิดความเข�าใจ 
และสามารถนําความรู�และ
แนวปฏิบัติท่ีดี ไปใช�ในการ
ปฏิบัติงาน  

ผู� เข�าร.วมโครงการมีความ
เข�าใจ และสามารถนําไป    
สู.การปฏิบัติได� ร�อยละ 80  

 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู�นํา คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2560 (1.6-4.4) 
 

วัตถุประสงค�โครงการ ผลการประเมิน 
1 . เ พ่ือสร� างความรู� ความ
เข�าใจเก่ียวกับความเป%นผู�นํา
ท่ีดีของนักศึกษา  

ผู� เข�าร.วมโครงการมีความ
เข�าใจเก่ียวกับความเป%นผู�นํา 
ร�อยละ 100 

2. นําความรู�ไปประยุกต�ใช�
ในการทํางาน และสร� า ง
เครือข.ายความร.วมมือกับทุก
สาขาวิชาได�  

ผู� เ ข� า ร. วมโครงการสร� า ง
เครือข.ายการทํางานร.วมกัน
ได�  และมีคณะกรรมการ
นัก ศึกษาระดับหลั กสูต ร 
ครบทุกสาขาวิชา  

 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด�านประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําป�การศึกษา 2560 (1.6-4.5) 
 

วัตถุประสงค�โครงการ ผลการประเมิน 
1 เพ่ือให�นักศึกษามี
ความรู�ความเข�าใจในการ
เขียนโครงการและ
ประเมินผลโครงการ 

- ผู�เข�าร.วมโครงการ  มีความรู�
ความเข�าใจการเขียนโครงการ 
และประเมินผลโครงการ  
ร�อยละ 85  และนําไปเขียน
โครงการรับน�องและวาง
แผนการดําเนินงานท้ัง 8 
สาขาวิชา  
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เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
5. ประเมิน
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�ของ
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

    ในแผนพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร�และสังคมสาสตร� 
ป� 2561 ซ่ึงจัดทําเป%นแผนกลยุทธ� มีการกําหนดวัตถุประสงค�
ของแผน คือ 
    1. เพ่ือยกระดับความสามารถทางวิชาการและการพัฒนา
นักศึกษาของคณะให�ยอมรับเป%นท่ีประจักษ� มีชื่อเสียงในสังคม 
    2. เ พ่ือเสริมสร�างคุณธรรม จิตอาสา ให� กับนักศึกษา      
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
    3. เพ่ือให�นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�ได�รับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐาน TQF ทุกด�าน  
    ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน  
วัตถุประสงค�ของแผน ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค� 
1. เพ่ือยกระดับ
ความสามารถทาง
วิชาการและการ
พัฒนานักศึกษาของ
คณะให�ยอมรับเป%นท่ี
ประจักษ� มีชื่อเสียงใน
สังคม 

1 นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� เข�าร.วมการ
แข.งขันทางวิชาการในระดับท�องถ่ิน 
ประเทศ และระดับชาติ ประสบ
ความสําเร็จได�รับรางวัล จํานวน 5 
รางวัล 

2.เพ่ือเสริมสร�าง
คุณธรรม จิตอาสา 
ให�กับนักศึกษา      
คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� 

1 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ได�ดําเนินกิจกรรมจิต
อาสา ร�อยละ 80 

3.เพ่ือให�นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร�
ได�รับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐาน TQF 
ทุกด�าน 

1.ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามคุณลักษณะ TQF ของ        
ทุกหลักสูตร มีค.าคะแนนเฉลี่ย
มากกว.า 3.51  

     
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6-5.1 สรุปผลการ
ดําเนินงานของแผนพัฒนา
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ป�
การศึกษา 2560  
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เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
เม่ือสิ้นป�การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ได�ประเมินความสําเร็จของวัตถุประสงค�ของแผน ได�ผลดังนี้  

วัตถุ 
ประสงค3 

ตัวช้ีวัดของ 
วัตถุประสงค3 

ผลท่ีเกิดข้ึน 

1. 1 นักศึกษา 
ประสบความสําเร็จ
ได�รับรางวัล 
จํานวน 5 รางวัล 

จํานวน 7 รางวัล 
(บรรลุ) 
พัฒนาชุมขน 2 รางวัล 
ภาษาไทย 3 รางวัล 
ภาษาจีน 1 รางวัล 
รัฐศาสตร� 1 รางวัล 

2 นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ได�
ดําเนินกิจกรรมจิต
อาสา ร�อยละ 80 

มีโครงการจิตอาสาท่ีคณะ
ดําเนินการเอง 2 โครงการ 
และนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�ผ.านกิจกรรม
จิตอาสา ร�อยละ 90 

3 ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต
ตามคุณลักษณะ 
TQF ของ        
ทุกหลักสูตร มีค.า
คะแนนเฉลี่ย
มากกว.า 3.51 

ทุกหลักสูตร มีผลการ
ประเมิน TQF มากกว.า 
3.51  

 
6. นําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

    จากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เม่ือป�การศึกษา 2559  
พบปSญหาหลายประเด็น อาทิ  
   1.แผนพัฒนานักศึกษา วัตถุประสงค�ไม.ชัดเจน และยังไม.มี
แผนกลยุทธ�เพ่ือพัฒนานักศึกษา  
   2. การเขียนโครงการ นักศึกษายังขาดความรู� และการ
ประเมินผลโครงการ ไม.สอดคล�องกับวัตถุประสงค� 
   3. การสร�างความเข�มแข็งของสโมสรนักศึกษา ท่ีเกิดจากการ
มีส.วนร.วมจากกรรมการนักศึกษา ทุกสาขาวิชา  
   ด�วยเหตุนี้ ในป�การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� จึงมีการปรับปรุงแผนและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา ดังนี้  
     1. มีการประชุม และจัดทําแผนกลยุทธ�การพัฒนานักศึกษา 
ท่ีมีการกําหนดวัตถุประสงค�ของแผน วิสัยทัศน� ยุทธศาสตร� 
และกลยุทธ� ตัวชี้วัดท่ีชัดเจนข้ึน (1.6-6.1) 

1.6-6.1 แผนกลยุทธ�พัฒนา
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ป� 2561-
2565 
1.6-6.2 โครงการอบรมงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา   
ป�การศึกษา 2560  
1.6-6.3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู�นํานักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ป�การศึกษา 
2560  
1.6-6.4 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการนักศึกษา 
ระดับสาขาวิชา ประจําป�
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เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
   2. คณะมีการจัดอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา       
โดยเน�นการเขียนโครงการ และประเมินผลโครงการให�
สอดคล�องกับวัตถุประสงค� และมีการอบรมแบบฝsกปฏิบัติการ 
ให�ทุกสาขานําความรู�ไปใช�กับการเขียนโครงการรับน�อง ในป�
การศึกษา 2561 (1.6-6.2) 
   3. คณะจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู�นํานักศึกษา เม่ือวันท่ี 
29 มิถุนายน – 1กรกฎาคม 2561 (1.6-6.3) สามารถสร�าง
เครือข.ายคณะกรรมการนักศึกษา ระดับหลักสูตร ได�ครบทุก
สาขา และมีคําสั่งแต.งต้ังอย.างเป%นทางการ (1.6-6.4) 

การศึกษา 2560 

 
การประเมินตนเอง  

เปSาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
5 คะแนน 6 ขBอ 5 คะแนน 

 
รายงานผลการวิเคราะห3จุดเดKนและโอกาสในการพัฒนา องค3ประกอบท่ี 1 
จุดเดKน 
1. คณะสร�างระบบการทํางานให�กับนักศึกษาบนหลักการ PDCA 
2. นักศึกษาของคณะสามารถไปแข.งขัน หางบประมาณจากหน.วยงานภายนอกเพ่ือจัดกิจกรรมได�  
3. นักศึกษาสามารถนําผลงานไปแข.งขัน และได�รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจําป�การศึกษา 2560 
โอกาสในการพัฒนา 
1. การส.งเสริมให�นักศึกษา สร�างเครือข.ายการจัดกิจกรรมกับองค�กรภายนอก 
2. การพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงาน ท่ีสอดคล�องกับบริบทของแต.ละหลักสูตร  
   ซ่ึงคณะมีแนวทางให�ชัดเจนแล�ว  
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องค3ประกอบที่ 2  การวิจัย 
ตัวบKงช้ีท่ี 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรBางสรรค3  
ชนิดของตัวบKงช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ3การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข�อ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข�อ 
 
ผลการดําเนินงาน  

ในรอบป�การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�ดําเนินการพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค� โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑ�มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัยท่ี
สามารถนําไปใช�
ประโยชน�ในการ
บริหารงานวิจัย
หรืองานสร�างสรรค� 

     มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป%น
หน.วยงานในการขับเคลื่อนเพ่ือสนองตอบต.อ
ยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัยด�านท่ี 3 ได�แก. 
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาด�านวิชาการและ
พัฒนาท�องถ่ิน  
     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เป%น
หน.วยงานท่ีสนองตอบต.อยุทธศาสตร�ของทาง
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนาภายใต�
แผนพัฒนายุทธศาสตร�ท่ี 2(พ.ศ.2560-2564)และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2561 
และพันธกิจท่ี 2วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร�างความเป%น
องค�กรแห.งการเรียนรู� (2.1-1.1) 
     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีระบบ
และกลไกในการบริหารงานวิจัยโดยมีคําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการการบริหารจัดการและพัฒนา
งานวิจัย (2.1-1.2)  ตลอดท้ังมี คําสั่ งแต.ง ต้ัง
คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต�ของ
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (2.1-1.3) โดย
ได�นําผลงานวิจัยของคณาจารย�และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาลงเว็บไซต�ของทางคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร�เพ่ือให�เห็นในเชิงประจักษ�และ
สามารถ Download ในรูปแบบบทความวิจัยโดย
ใช�โปรแกรม PDF เพ่ือนําไปใช�ประโยชน�ในการ
อ�างอิงข�อมูลงานวิจัย และเพ่ือเป%นฐานข�อมูลใน

2.1-1.1 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป� พ.ศ.2561 (Action 
Plan) 
2.1-1.2 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการการบริหารจัดการ
และพัฒนางานวิจัย 
2.1-1.3 คําสั่งคณะกรรมการการ
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต� 
2.1-1.4 ภาพเว็บไซต�คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ท่ีมี
ผลงานวิจัยของคณาจารย�
http://www.social.rbru. 
ac.th 
2.1-1.5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารจัดการ
และพัฒนางานวิจัย ครั้งท่ี 1/2561 
และ ครั้งท่ี 2/2561 
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การบริหารงานวิจัย เว็บไซต�ของทางคณะคือ 
http://www.social.rbru.ac.th(2.1-1.4) 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย
เพ่ือพิจารณาให�ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน และทุน อุดหนุนการวิจั ย เชิ ง
ปฏิบัติการมีส.วนร.วม ให�มีคุณภาพอย.างสูงสุด
พร�อมท้ังรับฟSงแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน และงานวิจัยแบบมีส.วน
ร.วมจากทางคณะกรรมการ (2.1-1.5) 

2. สนับสนุนพันธ
กิจด�านการวิจัย
หรืองานสร�างสรรค�
ในประเด็นต.อไปนี้  
- ห�องปฏิบัติการ
วิจัยฯหรือห�อง
ปฏิบัติงาน
สร�างสรรค� หรือ
หน.วยวิจัยฯ หรือ
ศูนย�เครื่องมือ หรือ
ศูนย�ให�คําปรึกษา
และสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
- ห�องสมุดหรือ
แหล.งค�นคว�าข�อมูล
สนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือการ
รักษาความ
ปลอดภัยในการ
วิจัยฯ เช.น ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ห�องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการ

     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการ
สนับสนุนพันธกิจด�านการวิจัย หรืองานสร�างสรรค� 
ดังนี้  
     1. ห�องปฏิบัติงานวิจัยห�องสมุดและแหล.ง
ค�นคว�าข�อมูลสนับสนุนการวิจัย 
     สถานท่ีปฏิบัติการวิจัยโดยใช�ห�อง 332 เป%น
แหล.งค�นคว�าและเป%นแหล.งสนับสนุนค�นคว�าข�อมูล
ท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัย (2.1-2.1) 
     2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือความ
สะดวกในการค�นคว�า และประชาสัมพันธ�ข.าวสาร
การวิจัยของคณะ (2.1-2.2) 
     3. กิจกรรมวิชาการท่ีส.งเสริมการวิจัยมีการจัด    
โ ค ร งการนิ ท ร รศการวิ จั ยประจํ าป� และส. ง
คณาจารย�/นักศึกษาเข�าร.วมรับฟSงการประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพพรรณี ครั้ง ท่ี 11 
เนื่องในวโรกาสคล�ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ
นางเจ�ารําไพพรรณี ครบ 113 ป� ประจําป� 2560 
(2.1-2.3) โดยเข�าร.วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ใ น ง า น มี ก า ร บ ร ร ย า ย พิ เ ศ ษ จ า ก วิ ท ย า ก ร
ผู�ทรงคุณวุฒิ ได�แก. ผู�ช.วยศาสตราจารย� ดร. จุมพล 
พูลภัทรชีวิน ในหัวข�อ "วิจัยอนาคต (Futures 
Research)" วันท่ี 20 ธันวาคม 2559 ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ(อาคาร 36) (2.1-2.4) โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือให�นักวิจัย คณาจารย� นักศึกษา
ระดับบัณฑิต และผู�สนใจ ได�มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ�เรียนรู�จากแนวคิดในระดับท�องถ่ิน
และระดับชาติ (2.1-2.5) 

2.1-2.1 ภาพถ.ายห�องปฏิบัติการ
วิจัยและห�องสมุดเพ่ือการค�นคว�า
ข�อมูลด�านงานวิจัยหรืองาน
สร�างสรรค�ตลอดท้ังมีเครื่อง
คอมพิวเตอร� internet และ 
printer เพ่ืออํานวยความสะดวก
ให�แก.คณาจารย�และนักวิจัย 
2.1-2.2 ตัวอย.าง Print out 
เว็บไซต�คณะท่ีเก่ียวกับงานวิจัย 
2.1-2.3 เอกสารแสดงชื่อเรื่องวิจัย 
และผู�วิจัยเพ่ือเข�าร.วมนําเสนอใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัย
รําไพพรรณี ครั้งท่ี 11เนื่องใน
วโรกาสคล�ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ�ารําไพพรรณีครบ 
113ป� ประจําป� 2560ท้ังภาค
บรรยายและภาค Poster 
2.1-2.4 ภาพถ.ายและรายชื่อ
ผู�เข�าร.วมประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจําป� 2560 
2.1-2.5 คําสั่งมหาวิทยาลัยแต.งต้ัง
คณะกรรมการฝrายจัดการประชุม
วิชาการวิจัยรําไพพรรณีครั้งท่ี 11 
ครบ 113 ป� 
2.1-2.6 โครงการการจัดการ
ความรู�ด�านการวิจัย เรื่อง “เทคนิค
การเผยแพร.ผลงานวิจัย”และคําสั่ง
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ท่ีส.งเสริมงานวิจัยฯ 
เช.น การจัดประชุม
วิชาการ การจัด
แสดงงาน
สร�างสรรค� การจัด
ให�มีศาสตราจารย�
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย�รับ
เชิญ (visiting 
professor) 

     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  มีการจัด
โครงการการจัดการความรู�ด�านการวิจัย เรื่อง 
“งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส.วนร.วม” (2.1-2.6) 
โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�คณาจารย�มีความรู�ความ
เข�าใจเก่ียวกับการทํางานวิจัยแบบมีส.วนร.วมและ
สามารถเขียนบทความวิจัยได�อย.างมีประสิทธิภาพ 
 

แต.งต้ังคณะกรรการโครงการการ
จัดการความรู�ด�านการวิจัย 
2.1-2.7 แนวปฏิบัติท่ีดีในการใช�
เทคนิคสําหรับการทํางานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส.วนร.วมภายหลัง
จากเสร็จการจัดโครงการการ
จัดการความรู�ด�านการวิจัย 
 

3. จัดสรร
งบประมาณของ
คณะ เพ่ือเป%นทุน
วิจัยหรืองาน
สร�างสรรค� 

     เพ่ือให�นักวิจัยได�มีโอกาสพัฒนาการเรียนการ
สอนให�มีประสิทธิภาพ และมีโอกาสได�ทําวิจัยแบบ 
PAR เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช�ประโยชน�แก.ชุมชนใน
ป�งบประมาณ 2560คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�  ได�จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป%นทุน
วิจัยพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยเชิง
ปฏิ บั ติการแบบมีส. วนร. วม (2 .1-3 .1 )  โดย มี
งบประมาณสนับสนุนจากคณะเป%นจํานวนเงิน
ท้ังสิ้น300,000 บาท โดยแบ.งออกเป%น 2 ส.วนดังนี้ 
     1. งบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 4 โครงการ 
จํานวนเงิน100,000บาท มีดังนี้ 
     1) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู�สังคีต
ลักษณ�วิเคราะห�ทางดนตรีไทยโดยใช�สมองเป%นฐาน 
โดย อาจารย�จิรกานต� สิริกวินกอบกุลจํานวนเงิน 
25,000 บาท 
     2) การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการเงินการธนาคาร โดย
กิจกรรมการพูดเพ่ือการสื่อสาร โดย อาจารย�ปรอย
ฝน วงศ�ชาวจันท� จํานวนเงิน 25,000 บาท 
     3) การใช�รูปแบบเน�นงานปฏิบัติเพ่ือส.งเสริม
ทักษะการอ.านของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ โดย ผู�ช.วยศาสตราจารย�เกศินี กูลพฤกษี 
จํานวนเงิน 25,000 บาท 
     4) การศึกษาการใช�กิจกรรมบทบาทสมมติใน
การพัฒนาทักษะความสามารถด� านการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2.1-3.1 ประกาศผลการพิจารณา
ให�ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร� และสังคมศาสตร� 
ประจําป� พ.ศ.2561 
2.1-3.2ประกาศผลการพิจารณา
ทุนสนับสนุนการวิจัยสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 
2.1-3.3ประกาศผลการพิจารณา
ทุนสนับสนุนการวิจัย จาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
สัญญา 
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ธุร กิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรํ า ไพพรรณีโดย 
อาจารย�วินิชยา วงศ�ชัย จํานวนเงิน 25,000 บาท 
     2. คณะยังได�สนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส.วนร.วม (PAR) จํานวน 2 โครงการ เป%น
จํานวนเงิน 200,000 บาท คือ  
     1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส.วนร.วมใน
การจัดการท.องเท่ียวชุมชนเชิงนิเวศเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนชายฝSwงชายแดนภาคตะวันออกอย.างยั่งยืน : 
กรณีศึกษา ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมือง จังหวัด
ตราด โดย อาจารย�จุตินันท� ขวัญเนตร จํานวนเงิน 
100,000 บาท 
     2) เสื่อกก-เสื่อคลุ�ม : การศึกษาหัตถกรรม
พ้ืนบ�านในจังหวัดจันทบุรี สู.กระบวนการสอนเพ่ือ
สร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�พ้ืนบ�านประเภททัศนศิลปN 
โดย อาจารย�สุเทพ สุสาสนีจํานวนเงิน 100,000 
บาท 
     นอกจากนี้ อาจารย� ในคณะยั ง ได� รั บการ
สนับสนุนทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย เป%นจํานวน 1,175,900 บาท (2.1-3.2) และ
จากสถาบันวิจัยและพัฒนาของทางมหาวิทยาลัย 
เป%นจํานวน 59,160 บาท เพ่ือนําทุนท่ีได�รับไป
พัฒนาท�องถ่ินหรือสร�างองค�ความรู�ให�กับชุมชน
(2.1-3.3) 

4. จัดสรร
งบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการ
เผยแพร.ผลงานวิจัย
หรืองานสร�างสรรค�
ในการประชุม
วิชาการหรือการ
ตีพิมพ�ในวารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

     จากการจัดสรรงบประมาณของคณะ เพ่ือเป%น
ทุนวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ให�กับอาจารย�ในคณะ 
ซ่ึงภายในงบประมาณท่ีได� จัดสรรให� ได� รวม
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร.ผลงานวิจัย
ห รื อ ง า น ส ร� า ง ส ร ร ค�  ต า ม ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เรื่องการให�ทุนวิจัย
ฯ ข�อ 6.6 ว.าผู�รับทุนจะต�องนําผลงานวิจัยออก
ตีพิมพ�หรือเผยแพร. ในระดับประเทศภายใน
ระยะเวลาไม.เ กิน 2 ป�  นับจากวันท่ีได�ส.งเล.ม
สมบูรณ�แล�ว (2.1-4.1) (2.1-4.2)  
น อ ก จ า ก นี้ นั ก วิ จั ย ส า ม า ร ถ ข อ ส นั บ ส นุ น
งบประมาณในการเผยแพร.ผลงานวิจัย ได� ท่ี
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี(2.1-4.3)  

2.1-4.1 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
เรื่องการให�ทุนการวิจัยพัฒนาการ
เรียนการสอน ประจําป� พ.ศ.2561
แสดงในส.วนเง่ือนไขท่ัวไป ข�อ 6 
2.1-4.2 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
เรื่องการให�ทุนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส.วนร.วม 
ประจําป� พ.ศ. 2561 แสดงในส.วน
เง่ือนไขท่ัวไป ข�อ 6 
2.1-4.3 ประกาศสนับสนุน
งบประมาณการตีพิมพ�เผยแพร. 
จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

5. มีการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย�
และนักวิจัย มีการ
สร�างขวัญและ
กําลังใจตลอดจน
ยกย.องอาจารย�
และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร�างสรรค�
ดีเด.น 

     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�ให�
อาจารย�ในคณะเข�าร.วมการนําเสนอผลงานวิจัยใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพพรรณี 
ครั้งท่ี 11 เนื่องในวโรกาสคล�ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ�ารําไพพรรณี ครบ 113 ป� 
ประจําป� 2560 (2.1-5.1) และสถาบันวิจัยและ
พัฒนายังได�จัดโครงการวิจัยสัญจร โดยมีอาจารย�
ในคณะให�ความสนใจเข�าร.วมโครงการ โดยท่ี
สถาบันวิจัยและพัฒนาได�ให�ความรู�ความเข�าใจใน
การดําเนินงานวิจัย ข.าวสารต.างๆ เก่ียวกับแหล.ง
ทุนวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปนําเสนอในงาน
ประชุมวิชาการ (2.1-5.2) นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ยังได�มีการจัดโครงการกระบวนทัศน�ซ่ึงเป%นการ
พัฒนากา ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า ร ส อน เ พ่ื อ ให� มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการวิจัย และมีคณาจารย�คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�เข�าร.วมโครงการ
จํานวนมาก ท้ังนี้ถือเป%นการเรียนรู�กระบวนการ
งานวิจัยการเรียนการสอนได�เป%นอย.างดี (2.1-5.3) 
รวมถึงคณะฯ ได�จัดโครงการจัดการความรู�ด�าน
งานวิจัย เพ่ือให�คณาจารย�ได�มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เ รี ยนรู� ก า ร ทํ า ง านวิ จั ย  จ า กคณาจ ารย� ผู� มี
ประสบการณ�งานวิจัยถ.ายทอดสู.คณาจารย�รุ.นใหม.
อีกด�วย 
ในส.วนของการสร�างขวัญและกําลังใจให�แก.นักวิจัย 
ทางคณะฯ ได�ประชาสัมพันธ�ให�กับคณาจารย� ส.ง
ชื่อเข�าร.วมการการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยเพ่ือรับ
รางวัล “นักวิจัยผู� มีผลงานวิจัยโดดเด.น” จาก
หน.วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ในป�การศึกษา 
2560 มีการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด.นเพ่ือรับ
รางวัลนักวิจัยดีเด.น ภายในการประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ “ราช
ภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5” โดยคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกนักวิจัยดีเด.น เพ่ือรับรางวัลงานวิจัยดีเด.น
ฯ  มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ ใ น ก า ร เ ส น อ ชื่ อ  ผู� ช. ว ย
ศาสตราจารย�ชลพรรณ ออสปอนพันธ� อาจารย�
ประจําคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เพ่ือ

2.1-5.1 กําหนดการนําเสนอ
งานวิจัยของคณาจารย�คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
2.1-5.2 รูปถ.ายอาจารย�ท่ีเข�าร.วม
โครงการวิจัยสัญจร  
2.1-5.3 รายชื่อคณาจารย�โครงการ
พัฒนากระบวนทัศน�การเรียนรู�ท่ี
เน�นผู�เรียนเป%นสําคัญ 
2.1-5.4 บันทึกข�อความจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง แจ�ง
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัย
เพ่ือรับรางวัล “นักวิจัยผู�มี
ผลงานวิจัยโดดเด.น” 
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เข�ารับโล.พระราชทานฯ ในงานประชุมวิชาการ
ดังกล.าวข�างต�น (2.1-5.4)ในเบ้ืองต�นมีการยกย.อง
เชิดชูบุคลากรท่ีมีผลงานดีเด.นทางด�านวิจัยผ.าน
ช.องทางประชาสัม พันธ�คณะ และจะมีการ
ดําเนินการเชิดชูเกียรติอย.างเป%นทางการอีกครั้งใน
เดือนธันวาคม 2561 ซ่ึงถือเป%นช.วงเวลาในการเข�า
รับพระราชทานรางวัลนักวิจัยดีเด.นดังกล.าว  

6. มีระบบและ
กลไกเพ่ือช.วยใน
การคุ�มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรือ
งานสร�างสรรค�ท่ี
นําไปใช�ประโยชน�
และดําเนินการ
ตามระบบท่ี
กําหนด 

     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ใช�ระบบ
กลไกในการคุ�มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร�างสรรค�ท่ีนําไปใช�ประโยชน� ตามระบบและ
กลไกของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี โดยมีนักวิจัยท่ียื่นจดแจ�งข�อมูล
ลิขสิทธิ์  รอบท่ี 2 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2560      
มีดังนี้ (2.1-6.1) 
1. นายชูวงศ� อุบาลี, นายชัยยนต� ประดิษฐศิลปN 
และนายจําลอง แสนเสนาะ เรื่อง ยุทธศาสตรืการ
สร�างพลังชุมชนเพ่ือเตรียมความพร�อมสําหรับพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมใหม.ตามแนวพ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจ
ตอนใต� (ว.39944) 
2. นายชูวงศ� อุบาลี เรื่องการส.งเสริมการมีส.วน
ร.วมขององค�กรปกครองส.วนท�องถ่ินในการจัดการ
ปSญหาความม่ันคงรูปแบบใหม.ตามแนวชายแดน
ภาคตะวันออกไทย-กัมพูชา (ว.39945) 
3. นางสาวทิพวรรณ  พละสุขสมบัติ, นางสาวนภา 
จันทร�ตรี และนางสาวราตรี  พิงกุศล เรื่องความ
ต�องการสวัสดิการของผู�สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
ขลุง จังหวัดจันทบุรี (ว.39946) 
4. นางชลพรรณ  ออสปอนพันธ�, นายพงศธร  
จันทร�ตรี และนางสาวนภา  จันทร�ตรี เรื่องการ
วิจัยบูรณาการการบรหารจัดการสิ่งแวดล�อมและ
การพัฒนาคุณค.าความหลากหลายทางชีวภาพ
กรณีศึกษาการอนุรักษ�และฟ��นฟูแหล.งหญ�าทะเล
ของกลุ.มประมงชายฝSwงสนามไชย ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปSญญาชาวบ�าน (ว.
39947) 
รอบท่ี 5 ลงวันท่ี   สิงหาคม 2560 มีดังนี้ 
1. นางอาภากร  มินวงษ� และนายณัฏฐวุฒิ  ทรัพย�

2.1-6.1 รายชื่อนักวิจัยท่ีเข�า
ร.วมกับสถาบันวิจัยเพ่ือเข�าสู.ระบบ
การยื่นจดแจ�งข�อมูลลิขสิทธิ์  
2.1-6.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี เรื่องการสนับสนุน
ค.าตอบแทนการตีพิมพ�ผลงานวิจัย 
งานสร�างสรรค� อนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตร และค.าใช�สอยในการไป
นําเสนอผลงานวิจัย พ.ศ.2560 
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อุปถัมภ� เรื่องกระบวนการเรียนรู�ของชุมชนด�าน
การพัฒนาความเข�มแข็งของชุมชน (ว.40570) 
2. นายณัฏฐวุฒิ  ทรัพย�อุปถัมภ� และนางอาภากร  
มินวงษ� เรื่องการพ่ึงตนเองของชุมชนเพ่ือการสร�าง
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ�านดาวเรือง 
หมู. ท่ี 10 ตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี (ว.40571) 
และยังสนับสนุนให�คณาจารย�ในคณะนําผลงานไป
ตีพิมพ�ลงในวารสารต.าง ๆ โดยได�รับงบประมาณ
สนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามประกาศ
เรื่ อ งการสนับสนุ นค. าตอบแทนการ ตี พิมพ�
ผลงานวิจัย งานสร�างสรรค� อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร 
และค.าใช�สอยในการไปนําเสนอผลงานวิจัย 
พ.ศ.2560 (2.1-6.2) 

 
การประเมินตนเอง  

เปSาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
5 คะแนน 6 ขBอ 5 คะแนน 
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ตัวบKงช้ีท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรBางสรรค3  
ชนิดชองตัวบKงช้ี   ปSจจัยนําเข�า 
เกณฑ3การประเมิน  

การแปลงจํานวนเงินต.อจํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยประจําเป%นคะแนนระหว.าง 0 – 5  
1. เกณฑ3เฉพาะคณะท่ีอยูKในกลุKม ข และ ค2 จําแนกเป%น 3 กลุ.มสาขาวิชา 

1.1 กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให�
เป%นคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทข้ึนไปต.อคน   
 1.2  กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให�
เป%นคะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทข้ึนไปต.อคน 

1.2 กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให�

เป%นคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปต.อคน   
สูตรการคํานวณ   

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�จากภายในและภายนอกสถาบันต.อจํานวน
อาจารย�ประจําและนักวิจัย 

 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 
  2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนท่ีได�   =  
 
สรุปคะแนนท่ีไดBในระดับคณะวิชา 

คะแนนท่ีได�ในระดับคณะวิชา = ค.าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได�ของทุกกลุ.มสาขาวิชาในคณะ 

ผลการดําเนินงาน  

กลุKมสาขาวิชา คณะ 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองาน

สรBางสรรค3 
จํานวนอาจารย3

ประจําท้ังหมดและ
นักวิจัย (ไมKนับผูBลา

ศึกษาตKอ) 

จํานวนเงิน
เฉลี่ยตKอคน

(บาท) ภายใน ภายนอก รวม 

มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

571,960 1,175,900 1,747,860 61.5 28,420.48 

 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย�ประจาํและนักวจิัย 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ ที่กําหนดให�เป%นคะแนนเต็ม 5 

x 5 
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คณะ เงินภายนอก เงินภายใน รวม 

1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน - - - 
2. สาขาวิชารัฐศาสตร� - 357,170 357,170 
3. สาขาวิชาสหวิทยาการฯ (ป.เอก) 1,175,900 2,465 1,178,365 
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ - 77,465 77,465 
5. สาขาวิชาทัศนศิลปN - 100,000 100,000 
6. สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน (ป.โท) - - - 
7. สาขาวิชาภาษาจีน - - - 
8. สาขาวิชาภาษาไทย - - - 
9. สาขาวิชาดนตรี - 29,930 29,930 
10. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� - 4,930 4,930 
คณะมนุษยศาสตร3และสังคมศาสตร3 1,175,900 571,960 1,747,860 

 
การคํานวณ   

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�จากภายในและภายนอกสถาบันต.อจํานวน
อาจารย�ประจําและนักวิจัย 

1,747,860 
=   28,420.48  บาท 

61.5 
 2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

28,420.48 
X 5 =  5.68 

25,000 
การประเมินตนเอง  

เปSาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
3 คะแนน 28,420.48 บาท 5.68 คะแนน 

 

หลักฐานอBางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.2 – 1.1 ประกาศคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการมีส.วนร.วม ประจําป�งบประมาณ 2561 (200,000) 

2.2 – 1.2 ประกาศคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ประจําป�งบประมาณ 2561 (100,000) 
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2.2 – 1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 
กองทุนวิจัย (เพ่ิมเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (59,160) 

2.2 – 1.4 หนังสือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย  
ท่ี นร6204/501/2560 (1,175,900) 

2.2 – 1.5 ฐานข�อมูลอาจารย� คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จากหน.วยงานการเจ�าหน�าท่ี 
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 

งบประมาณแผ.นดิน พ.ศ. 2561 ท่ีเสนอผKานสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหKงชาติ 
(วข.) (212,8000) 
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ตัวบKงช้ีท่ี 2.3    ผลงานวิชาการของอาจารย3ประจําและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบKงช้ี    ผลลัพธ� 
เกณฑ3การประเมิน   

โดยการแปลงค.าร�อยละของผลรวมถ.วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย
เป%นคะแนนระหว.าง 0 – 5 เกณฑ�แบ.งกลุ.มตามสาขาวิชา ดังนี้ 

1. เกณฑ3เฉพาะคณะ กลุKม ข และ ค2 
กลุKมสาขาวิชา  วิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี 
ร�อยละของผลรวมถ.วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว�เป%น

คะแนนเต็ม  5 = ร�อยละ 30 ข้ึนไป 
กลุKมสาขาวิชา  วิทยาศาสตร3สุขภาพ 
ร�อยละของผลรวมถ.วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว�เป%น

คะแนนเต็ม  5 = ร�อยละ 30 ข้ึนไป 
กลุKมสาขาวิชา  มนุษยศาสตร3และสังคมศาสตร3  
ร�อยละของผลรวมถ.วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว�เป%น

คะแนนเต็ม  5 = ร�อยละ 20 ข้ึนไป 
สูตรคํานวณ 
 1. คํานวณร�อยละของผลรวมถ.วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัยตามสูตร 
 
 
 
 2. แปลงค.าร�อยละท่ีคํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได�  = 
ร�อยละของผลรวมถ.วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 

X 5 ร�อยละของผลรวมถ.วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัยท่ี
กําหนดให�เป%นคะแนนเต็ม 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมถ.วงน้าํหนักของผลงานวชิาการของอาจารย�ประจําและนกัวิจัย 

              จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยทั้งหมด 
   X 100 
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ผลการดําเนินงาน  
ระดับคุณภาพงานวิจัย 

คณะ 
จํานวนงานวิจัย รวม 

(เรื่อง) 
รวมคKา
น้ําหนัก 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน - - 1 - - 1 0.6 
2. สาขาวิชารัฐศาสตร� 1 - 1 4 - 6 4.0 
3. สาขาวิชาสหวิทยาการฯ (ปเอก) 1 - 1 1 - 3 1.6 
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 - - - - 2 0.4 
5. สาขาวิชาทัศนศิลปN 2 - - - - 2 0.4 
6. สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน (ป.โท) - - - 2 - 2 1.6 
7. สาขาวิชาภาษาจีน - - - - - - - 
8. สาขาวิชาภาษาไทย - - - - - - - 
9. สาขาวิชาดนตรี - - - - - - - 
10. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� - - - - - - - 
การศึกษาท่ัวไป 1 - - - - 1 0.2 
คณะมนุษยศาสตร3และสังคมศาสตร3 7 - 3 7 - 17 8.8 
    
ระดับคุณภาพงานสรBางสรรค3 

คณะ 
จํานวนงานวิจัย รวม 

(ช้ินงาน) 
รวมคKา
น้ําหนัก 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� - - - - - - - 
 
สรุปผลการดําเนินงาน 

คณะ 
ผลรวมถKวงน้ําหนัก จํานวนอาจารย3

ประจําท้ังหมด งานวิจัย งานสรBางสรรค3 รวม 
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 8.8 - 8.8 63.5 
 
การคํานวณ   

1. คํานวณร�อยละของผลรวมถ.วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัยตามสูตร 
8.8 

X 100 =  13.86 
63.5 
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 2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
13.86 

X 5 =  3.47 
20 

การประเมินตนเอง  

เปSาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
2 คะแนน 13.86 3.47 

 

หลักฐานอBางอิง: 
ลําดับ ชื่อ ชื่อบทความ แหลKงตีพิมพ3 คKาน้ําหนัก สาขาวิชา 

1 ผศ.ณฏัฐวุฒิ  
ทรัพย�อุปถัมภ� 

กระบวนการเรียนรู�ของชุมชน
ด�านการพัฒนาความเข�มแข็ง
ของชุมชน 

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ป�ท่ี 11 
ฉบับท่ี 1 ม.ค.-เม.ย.60 หน�า 
145-153  TCI กลุ.ม 2 

0.60 การพัฒนา
ชุมชน 

2 ผศ. ดร.นักรบ   
เถียรอํ่า 

บ.อนคาสิโนชายแดนภาค
ตะวันออกไทย-กัมพูชา : 
ผลกระทบและการจัดการของ
ชุมชนชายแดน 

วารสารร.มพฤกษ� ป�ท่ี 35 ฉบับท่ี 
2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560  
สาขามนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� มหาวิทยาลยัเกริก 
หน�า 163-188  TCI กลุ.ม 1 

0.80 รัฐศาสตร� 

3 อาจารย� ดร.ขวัญศิริ   
เจริญทรัพย� 

ยุทธศาสตร�การบูรณาการการ
ท.องเท่ียวชุมชนเพ่ือผลิตซํ้า
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
จันทบุร ี

รายงานสืบเน่ืองประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิจยัรําไพพรรณี ครั้ง
ท่ี 11 และงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
กลุ.มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (ภาคบรรยาย) 
หน�า 316-336 

0.20 รป.ด. 

4 อาจารย�ปรอยฝน   
วงศ�ชาวจันท� 

ความต�องการด�านตลาดแรงงาน
ของธุรกิจการท.องเท่ียวชายฝSwง
ทะเลตะวันนออกของนักศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

รายงานสืบเน่ืองประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิจยัรําไพพรรณี ครั้ง
ท่ี 11 และงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
กลุ.มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (ภาคโปสเตอร�) 
หน�า 316-336 (140-144) 

0.20 ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

5 ผศ. ดร.ชูวงศ� อุบาลี กลไกการจัดการปSญหาความ
มั่นคงรูปแบบใหม.ตามแนว
ชายแดนภาคตะวันออกไทย – 
กัมพูชา 

วารสารวิจัยรําไพพรรณี ป�ท่ี 11 
ฉบับท่ี 3 ก.ย.- ธ.ค..60 หน�า 5-
12  TCI กลุ.ม 2 

0.60 รัฐศาสตร� 

6 ผศ. ดร.ชูวงศ� อุบาลี ยุทธศาสตร�การสร�างพลังชุมชน
เพ่ือเตรียมความพร�อมสําหรับ
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมใหม.ตามแนว
พ้ืนท่ีพัฒนาเศรษฐกิจตอนใต�: 
กรณีศึกษาชุมชนในบริเวณ
ชายฝSwงทะเลภาคตะวันออก 

วิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปSญญา ป�ท่ี 15 ฉบับท่ี 1, 
มกราคม – มิถุนายน 2560 
TCI กลุ.ม 1 

0.80 รัฐศาสตร� 
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ลําดับ ชื่อ ชื่อบทความ แหลKงตีพิมพ3 คKาน้ําหนัก สาขาวิชา 
7 ผศ. ดร.ชูวงศ� อุบาลี มาตราการและนโยบายการ

พัฒนาศักยภาพขององค�กร
ปกครองส.วนท�องถ่ินชายแดนใน
การบริหารจัดการปSญหาความ
มั่นคงรูปแบบใหม.ในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออก 

วารสารการเมืองการปกครอง     
ป�ท่ี 7 ฉบับท่ี 3 ประจําเดือน
กันยายน-ธันวาคม 2560 
TCI กลุ.ม 1 

0.80 รัฐศาสตร� 

8 อาจารย� ดร.เชษฐ�ณรัช   
อรชุน 

กลุ.มชาติพันธุ�ชอง : วัฒนธรรม
อาหารพ้ืนบ�านจังหวัดจันทบุร ี

รายงานสืบเน่ืองประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิจยัรําไพพรรณี ครั้งท่ี 
11 และงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
กลุ.มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (ภาคบรรยาย) 
หน�า 193-203 

0.20 รัฐศาสตร� 

9 อาจารย�ธนกร   
ภิบาลรักษ� 

แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาจริยศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาตน โดยใช�กระบวนการมี
ส.วนร.วม 

รายงานสืบเน่ืองประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิจยัรําไพพรรณี ครั้งท่ี 
11 และงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
กลุ.มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (ภาคโปสเตอร�) 
หน�า 74-78 

0.20 การศึกษา
ท่ัวไป 

10 อาจารย�เบญจพร   
ประจง 

ศิลปะเพ่ือการบําบัดต.อการ
เสรมิสร�างการเห็นคุณค.าใน
ตนเองของผู�สูงอาย ุ

รายงานสืบเน่ืองประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิจยัรําไพพรรณี ครั้งท่ี 
11 และงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
กลุ.มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (ภาคโปสเตอร�) 
หน�า 125-130 

0.20 ทัศนศิลปN 

11 อาจารย�ธนวัฒน�  กันภัย การนําเสนอแนวทางการจัดการ
พิพิธภัณฑ�ท�องถ่ินจันทบุรีให�เป%น
แหล.งเรียนรู�ชุมชนสู.ประชาคม
อาเซียน 

รายงานสืบเน่ืองประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิจยัรําไพพรรณี ครั้งท่ี 
11 และงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
กลุ.มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (ภาคโปสเตอร�) 
หน�า 213-222 

0.20 ทัศนศิลปN 

12 อาจารย�กนกวรรณ   
อยู.ไสว 

ข�อผิดพลาดในงานเขียน
ภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท : 
กรณีศึกษางานเขียนอนุเฉทของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณ ี

รายงานสืบเน่ืองประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิจยัรําไพพรรณี ครั้งท่ี 
11 และงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
กลุ.มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8  19-20 
ธันวาคม 2560 (ภาคโปสเตอร�) 
หน�า 248-255 

0.20 ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
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รายงานผลการวิเคราะห3จุดเดKนและโอกาสในการพัฒนา องค3ประกอบท่ี 2 
จุดเดKน 
1. คณะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือกระตุ�นให�เกิดการทําวิจัยในชั้นเรียน  
2. การเขียนของงบประมาณวิจัยจากหน.วยงานภายนอก  
โอกาสในการพัฒนา 
1. สร�างเครือข.ายความร.วมมือในการวิจัยกับหน.วยงานภายนอก 
2. การจัดการความรู�เรื่องการวิจัย เพ่ือสร�างให�เกิดการเรียนรู�ด�านงานวิจัยร.วมกันของบุคลากร   

 
 
 
 

ลําดับ ชื่อ ชื่อบทความ แหลKงตีพิมพ3 คKาน้ําหนัก สาขาวิชา 
13 อาจารย�พรทิวา  อาชีวะ รูปแบบการให�การศึกษาเพ่ือ

สร�างพลเมืองในการพัฒนา
ประชาธิปไตยแบบมสี.วนร.วม
ของประชาชนในจังหวัดตราด 

วารสารมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� มหาวิทยาลยัราช
ภัฏอุดรธานี ป�ท่ี 6 ฉบับท่ี 1 
มกราคม-มิถุนายน 2560 
TCI กลุ.ม 1 

0.80 รป.ม. 

14 อาจารย�จําลอง   
แสนเสนาะ 

เศรษฐศาสตร�การเมืองว.าด�วย
นโยบายจํานําข�าว: กรณศึีกษา
ในกระบวนการนํานโยบายไป
ปฏิบัต ิ

วารสารมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� มหาวิทยาลยัราช
ภัฏอุดรธานี ป�ท่ี 6 ฉบับท่ี 1 
มกราคม-มิถุนายน 2560 
TCI กลุ.ม 1 

0.80 รป.ม. 

15 รศ. ดร.ชัยยนต�   
ประดิษฐศิลปN 

โครงสร�างอํานาจและการกระจุก
ตัวของความมั่นค่ังในท�องถ่ิน: 
กรณีศึกษาจังหวัดแห.งหน่ึงใน
ภาคตะวันออก 

วารสารการเมือง การบริหาร 
และกฎหมาย ป�ท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
TCI กลุ.ม 1 

0.80 รป.ด. 

16 อาจารย�สิตางค�   
เจริญวงศ� 

ความเปลีย่นแปลงและ
กระบวนการสร�างประชาธิปไตย
ในชนบทภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย: กรณีศึกษา ตําบล
ทุ.งสุขลา เทศบาลนครแหลม
ฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุร ี

วารสารมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� มหาวิทยาลยัราช
ภัฏอุดรธานี ป�ท่ี 6 ฉบับท่ี 1 
มกราคม-มิถุนายน 2560 
TCI กลุ.ม 1 

0.80 รัฐศาสตร� 

17 รศ.ดร.ชัยยนต�  
ประดิษฐศิลปN 

มาตรการเพ่ิมศักยภาพการ
พัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
อําเภอคลองใหญ. จังหวัดตราด 

วารสารวิทยาลยัสงฆ�นครลําปาง 
ป�ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 มิถุนายน-
ธันวาคม 2560  
TCI กลุ.ม 2 

0.60 รป.ด. 
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องค3ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบKงช้ีท่ี 3.1   การบริการวิชาการแกKสังคม  
ชนิดของตัวบKงช้ี    กระบวนการ 
เกณฑ3การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขBอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขBอ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ขBอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขBอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขBอ 

 
ผลการดําเนินงาน  

ในรอบป�การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�ดําเนินการพัฒนาระบบและกลไก
การบริการวิชาการแก.สังคม โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑ�มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. จัดทําแผนการ
บริการวิชาการประจําป�
ท่ีสอดคล�องกับความ
ต�องการของสังคมและ
กําหนดตัวบ.งชี้วัด
ความสําเร็จในระดับ
แผนและโครงการ
บริการวิชาการแก.สังคม
และเสนอกรรมการ
ประจําคณะ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ  

      คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการจัดทํา
แผนบริการวิชาการแก.สังคมและการใช�ประโยชน�
ประจําป�งบประมาณ 2561 ป�การศึกษา 2560 (3.1-1.1) 
โดยท่ีสอดคล�องแผนกลยุทธ�คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ป� 2560-2564 ในยุทธศาสตร�ท่ี 1 การ
พัฒนาท�องถ่ิน ท้ังนี้  โดยผ.านความเห็นชอบในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 
21 กุมภาพันธ� 2561 ในระเบียบวาระท่ี 5 ข�อ 5.4 เสนอ
ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องแผนบริการวิชาการแก.สังคม
และการใช�ประโยชน� ประจําป�งบประมาณ 2561      
(3.1-1.2) ท้ังนี้ได�กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนการ
บริการวิชาการแก.สังคม และตัวชี้วัดความสําเร็จของแต.
ละโครงการ/กิจกรรมอย.างชัดเจน  
     การทําแผนการบริการวิชาการ มีความสอดคล�องกับ
ความต�องการของชุมชน/สังคม โดยแนวปฏิบัติของคณะ
ในการสํารวจความต�องการของชุมชน/สังคม ทําโดย
วิธีการลงพ้ืนท่ีศึกษาชุมชน โดยใช�เครื่องมือเป%นแบบ
ศึกษาเก็บข�อมูล แบบสอบถาม การสัมภาษณ� และอาจ
ทําเวทีพูดคุยกับชุมชน เพ่ือสํารวจข�อมูล ความต�องการ
ใน พ้ืน ท่ี  ท้ั งนี้ ข้ึ นอยู. กับลักษณะการ ดํา เนินงาน ท่ี
เหมาะสมกับแต.ละสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� กําหนดโมเดลการบริการ
วิชาการแก.สังคมด�วย 3ช.  
     ช.ชายฝSwง ดําเนินการโดยสาขาวิชารัฐประศานศาสตร� 
เป%นโครงการต.อเนื่อง ขยายผล ชื่อโครงการ มนุษยศาสตร�

3.1-1.1 แผนบริการ
วิชาการแก.สังคมและการ
ใช�ประโยชน� ป� 2561  
3.1-1.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ครั้งท่ี 
1/2561 วันท่ี 21 
กุมภาพันธ� 2561 
3.1-1.3 โครงการบริการ
วิชาการ มนุษยศาสตร�รวมใจ
สู�ภัยกัดเซาะชายฝSwงภาค
ตะวันออก 
3.1-1.4 สรุปโครงการ.      
สู�วิกฤติขยะในพ้ืนท่ีชุมชน
ชายฝSwง โดยเสรมิพลังชุมชนสู.
การจัดการตนเองเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
3.1-1.5 โครงการบริการ
วิชาการของศูนย�ชายแดน
ภาคตะวันออกศึกษา 
3.1-.1.6 โครงการค.าย
ภาษาพาสนุก 
3.1-1.7 โครงการค.าย
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เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
รวมใจสู�ภัยกัดเซาะชายฝSwงภาคตะวันออก ได�รับงบประมาณ 
60,000 บาท บูรณาการกับงานวิจัย (3.1-1.3) 
     ช.ชุมชนเข�มแข็ง และสนองพระราชดําริ ดําเนินการ
โดยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เป%นโครงการต.อเนื่อง 
ขยายผล ในพ้ืนท่ีหมู.บ�านสีลําเทียน (บ�านน้ําแดง) ม.6 ต.
บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ใช�วิธีการสํารวจความต�องการ
ของชุมชนด�วยการลงไปศึกษาข�อมูล พูดคุยกับชาวบ�าน 
ได�รับงบประมาณ 70,000 บาท  (3.1-1.4)  
    ช.ชายแดน ดําเนินการโดยสาขาวิชารัฐศาสตร� ได�รับ
การจัดสรรงบประมาณ 60,000 บาท ซ่ึงเป%นโครงการท่ี
กําหนดกิจกรรมการดําเนินงานไว� 3 ระยะ มีระยะท่ี 1 ท่ี
เป%นกิจกรรมศึกษาปSญหา และความต�องการของชุมชน 
และจะนํามาวางแผน เพ่ือดําเนินงานในระยะท่ี 2-3 
ต.อไป (3.1-1.5) 
    ส.วนงบประมาณบริการวิชาการในส.วนของศูนย�ภาษา 
ได�มาจัดทําแผนบริการวิชาการท่ีให�สาขาวิชาสาย
มนุษยศาสตร� ดําเนินการ ซ่ึงในป�งบประมาณ 2561 มี
ท้ังสิ้น 4 โครงการ โดยเป%นโครงการท่ีบูรณาการกับการ
เรียนการสอนท้ังสิ้น ได�แก. 
     โครงการค.ายภาษาพาสนุก 1 งบประมาณ 10,000 
บาท (3.1-1.6) โครงการค.ายภาษาพาสนุก 2 อบรม
ภาษาเขมร งบประมาณ 35,000 บาท (3.1-1.7) 
โคร งการค. ายภาษาพาสนุ ก  3  อบรมภาษาไทย 
งบประมาณ 35,000 บาท (3.1-1.8) และโครงการค.าย
ภาษาพาสนุก 4 อังกฤษ +จีน งบประมาณ 70,000 บาท 
(3.1-1.9) 

ภาษาพาสนุก 2 อบรม
ภาษาเขมร 
3.1-1.8  โครงการค.าย
ภาษาพาสนุก 3 อบรม
ภาษาไทย 
3.1-1.9 โครงการค.าย
ภาษาพาสนุก 4 อังกฤษ +
จีน 

2. โครงการบริการ
วิชาการแก.สังคมตาม
แผน มีการจัดทํา
แผนการใช�ประโยชน�
จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให�เกิดผลต.อการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชน 
หรือสังคม  

      คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการจัดทํา
แผนการใช�ประโยชน�จากการบริการวิชาการ (3.1-2.1) 
เพ่ือให�เกิดผลต.อการพัฒนานักศึกษาชุมชน หรือท�องถ่ิน 
โดยในป�การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� มุ.งให�งานบริการวิชาการ สนองตอบต.อ
พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ�าอยู.หัว มหาวชิราลง
กรณ� บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 และแผน
ยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการพัฒนาท�องถ่ิน 
ด�วยเหตุนี้ แผนบริการวิชาการฯ ในป� 2561  คณะจึง
เน�นให�เกิดคุณภาพกับพ้ืนท่ีชุมชนท�องถ่ินอย.างเห็นผล
เป%นรูปธรรม ด�วยการกําหนดแผนการใช�ประโยชน� กับ

3.1-2.1 แผนบริการ
วิชาการแก.สังคมและการ
ใช�ประโยชน� ประจําป�
งบประมาณ 2561 ในส.วน
ของแผนการใช�ประโยชน� 
3.1-2.2 รายงานการ
ประเมินผลการจัด
โครงการสู�วิกฤตน้ําเค็มดิน
เค็มสู.ภูมิทัศน�กินได�ตามวิถี
ความพอเพียง ระยะท่ี 3 
ต.อยอดขยายผล 
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เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
โครงการบริการวิชาการ ช.ชุมชนเข�มแข็ง สนอง
พระราชดําริ ท่ีกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพในระดับชุมชน 
และสิ่ง ท่ีนักศึกษาในฐานะผู� เข�าไปดําเนินโครงการ      
จะได�รับ (3.1-2.1) ได�แก.โครงการสู�วิกฤติขยะในพ้ืนท่ี
ชุมชนชายฝSwง โดยเสริมพลังชุมชนสู.การจัดการตนเองเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงประสบความสําเร็จตามตัวชี้วัดใน
แผนการใช�ประโยชน� (3.1-2.2) คือ  
 1. พัฒนาจนชุมชนมีบ�านต�นแบบการเรียนรู�เศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับครัวเรือน จํานวน 2 หลัง  
  2. ชาวบ�านนําความรู�เรื่องการเพาะเห็ดนางฟAาและเห็ด
ฟางในตะกร�าไปปฏิบัติได�จริง เกิดประโยชน� ช.วยลด
ค.าใช�จ.ายในครัวเรือน จํานวน 15 หลังคาเรือน  
  ในส.วนของนักศึกษา ได�เรียนรู�และประสบความสําเร็จ
จากการดําเนินโครงการดังกล.าว คือ 
   1.  ได�รับรางวัลโล.พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ในการประกวด
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจําป� 2561 (3.1-2.3) 
   2. โครงการผ.านการคัดเลือกการประกวดทีมเยาวชนรู�
งานสืบสานพระราชดําริ RDPB CAMP รุ.นท่ี 8 ประจําป� 
2561 และเข�ารอบสุดทีมสุดท�ายระดับชาติ (3.1-2.4) 
   3. สภาองค�กรชุมชนบ.อพลอย จ.ตราด มีหนังสือแจ�ง
ความประสงค�ให�ไปดําเนินการต.อยอดขยายผล ในพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลบ.อพลอย จ.ตราด สําหรับป�งบประมาณ 
2562 (3.1-2.5) 

3.1-2.3 ภาพรางวัลโล.
พระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี  
 3.1-2.4 หนังสือแจ�งผล
การประกวดทีมเยาวชนรู�
งานสืบสานพระราชดําริ 
จากสํานักงาน กปร. 
3.1-2.5 หนังสือขอความ
ร.วมมือในการพัฒนา
ท�องถ่ินจากสภาองค�กร
ชุมชนบ.อพลอย จ.ตราด 
  

3. โครงการบริการ
วิชาการแก.สังคมในข�อ 
1 อย.างน�อยต�องมี
โครงการท่ีบริการแบบ
ให�เปล.า  

    ใ น แ ผ น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก. สั ง ค ม  ข อ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ประจําป�งบประมาณ 
2561 โดยได�รับการจัดสรรงบประมาณแผ.นดินท้ังสิ้น 
350,000 บาท โดยมาจัดสรรให�กับหน.วยงานย.อยท่ี
รับผิดชอบการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 3 ช. และ
ศูนย�ภาษา รวมท้ังสิ้น 7 โครงการ  และเป%นโครงการท่ี
ให�บริการแบบให�เปล.า โดยไม.ได�เรียกเก็บค.าใช�จ.ายใดๆ 
จากผู�เข�าร.วมโครงการ/กิจกรรม ท้ัง 7 โครงการ และมี
การจัดทําเป%นแผนบริการวิชาการสังคม (3.1-3.1) 
รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําป� 2561 ของคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (3.1-3.2) ได�แก. 
     1. โครงการสู�วิกฤติขยะในพ้ืนท่ีชุมชนชายฝSwง โดย
เสริมพลังชุมชนสู.การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนา        

3.1-3.1 แผนบริการ
วิชาการแก.สังคม ป� 2561 
3.1-3.2 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําป�
งบประมาณ 2561 ของ
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�  
3.1-3.3 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริการ
วิชาการ รอบ 12 เดือน 
ประจําป�งบประมาณ 
2561  
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ท่ียั่งยืน 
     2. โครงการศูนย�ศึกษาชายแดนภาคตะวันออก
หลักสูตรรัฐศาสตร�  
     3. โครงการมนุษยศาสตร�ฯรวมใจสู�ภัยกัดเซาะ
ชายฝSwงภาคตะวันออก  
     4. โครงการค.ายภาษาพาสนุก 1 
     5. โครงการค.ายภาษาพาสนุก 2 
     6. โครงการค.ายภาษาพาสนุก 3 
     7. โครงการค.ายภาษาพาสนุก 4 
     ทุกโครงการมีการประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานทุกโครงการในวงรอบ 12 เดือน เพ่ือสรุปผล
การดํา เนินงานตามแผนบริการวิชาการแก.สั งคม 
ป�งบประมาณ 2561 (3.1-3.3) 

4. ประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบ.งชี้ของแผน
และโครงการบริการ
วิชาการแก.สังคมในข�อ 
1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะ 
เพ่ือพิจารณา  

      คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการติดตาม
การดําเนินงานของโครงการบริการวิชาการตามแผนงาน
บริการวิชาการแก.สังคม ประจําป�งบประมาณ 2561 โดย
ดําเนินการครบทุกโครงการรวมจํานวน 7 โครงการ 20 
ตัวชี้วัด (3.1-4.1)ซ่ึงพบว.าทุกโครงการบรรลุผลทุก
ตัวชี้วัด ร�อยละความสําเร็จของแผนบริการวิชาการ     
แก.สังคม คิดเป%นร�อยละ 100  
     ท้ังนี้ ได�มีการรายงานคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ในการประชุมครั้งท่ี 
2/2561 เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 ในวาระเพ่ือทราบ 
(3.1-4.2) 
      อย.างไรก็ตาม ในการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
ของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ประจําป�
งบประมาณ 2561 แม�จะประสบความสําเร็จตามตัวบ.งชี้
ในแผนร�อยละ 100 แต.คณะกรรมการประจําคณะ       
มีข�อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (3.1-4.3) ดังนี้   
  1) การดําเนินโครงการในส.วนของชุมชนเข�มแข็ง      
ซ่ึงดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีเดิมมาถึง 3 ป�ติดต.อกันแล�ว 
และมอง เห็นการ พัฒนา เปลี่ ยนแปลงของชุมชน         
จนประสบความสําเร็จ ดังนั้นควรมีการขยายผล สร�าง
เครือข.าย   นําแนวปฏิบัติไปใช�กับชุมชนอ่ืน โดยไปสร�าง
เครือข.ายในลักษณะขยายพ้ืนท่ี  
   2) คณะควรมีการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
บริการวิชาการแก.สังคม หรือ งานพัฒนาท�องถ่ินให�

3.1-4.1 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริการ
วิชาการแก.สังคมและการ
ใช�ประโยชน� ประจําป�
งบประมาณ 2561 
3.1-4.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ครั้งท่ี 
2/2561 วันท่ี 3 กรกฎาคม 
2561 
3.1-4.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ครั้งท่ี 
2/2561 วันท่ี 3 กรกฎาคม 
2561 ในส.วนของ
ข�อเสนอแนะ 
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เป%นไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังในส.วนของอาจารย� และ
นักศึกษา สอดคล�องกับยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

5. นําผลการประเมิน
ตามข�อ 4  มาปรับปรุง
แผนหรือพัฒนาการ
ให�บริการวิชาการสังคม  

      จากผลการประเมินและการให�ข�อเสนอแนะของ
กรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร              
ในป�งบประมาณ 2561 (ป�การศึกษา 2560) ซ่ึง มี
ข�อเสนอ 2 ประเด็นจากคณะกรรมการประจําคณะ คือ 
     1) การดําเนินโครงการในส.วนของชุมชนเข�มแข็ง      
ซ่ึงดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีเดิมมาถึง 3 ป�ติดต.อกันแล�ว 
และมอง เห็นการ พัฒนา เปลี่ ยนแปลงของชุมชน         
จนประสบความสําเร็จ ดังนั้นควรมีการขยายผล สร�าง
เครือข.าย   นําแนวปฏิบัติไปใช�กับชุมชนอ่ืน โดยไปสร�าง
เครือข.ายในลักษณะขยายพ้ืนท่ี  
    2) คณะควรมีการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
บริการวิชาการแก.สังคม หรือ งานพัฒนาท�องถ่ินให�
เป%นไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังในส.วนของอาจารย� และ
นักศึกษา สอดคล�องกับยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�นํามาพัฒนา
ปรับปรุงดังนี้  
  1. คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ดําเนินการ
สร�างเครือข.ายความร.วมมือกับสภาองค�กรชุมชนภาค
ตะวันออก ผ.านการดําเนินงานของสํานักบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และได�มีการ
ประสานความร.วมมือในการขยายผลการดําเนินงาน
พัฒนาท�องถ่ินไปยังสภาองค�กรชุมชนบ.อพลอย จ.ตราด 
ซ่ึงจะกําหนดในแผนบริการวิชาการ ป� 2562 แต.ท้ังนี้   
ได�ลงพ้ืนท่ีไปพูดคุย และวางแผนร.วมกันแล�ว เพ่ือให�
เป%นไปตามข�อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ 
อย.างเป%นรูปธรรม โดยสภาองค�กรชุมชนบ.อพลอย       
จ.ตราด ได�ส.งหนังสือขอความร.วมมือเป%นลายลักษณ�
อักษรมายังมหาวิทยาลัยเรียบร�อยแล�ว (3.1-5.1) 
  2.คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ดําเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาคณะ ประจําป�งบประมาณ 2561 
เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมดีวารี ดีว.า 
ริมน้ําจันทบุรี ซ่ึงได�มีการทบทวน ปรับปรุงอัตลักษณ�ของ

3.1-5.1 หนังสือขอความ
ร.วมมือการพัฒนาท�องถ่ิน
ของสภาองค�กรชุมชนบ.อ
พลอย จ.ตราด 
3.1-5.2 ผลการทบทวน  
อัตลักษณ�คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ประจําป�
งบประมาณ 2561 
3.1-5.3 รางวัลชนะเลิศ
ชมรมมหาวิทยาลัย 
3.1-5.4 รางวัลชมรมจิต
อาสาประเภททีม 
3.1-5.5 รางวัลโล.
พระราชทานสมเด็จ
พระเทพฯ ป� 2561  
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คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ใหม. ให�สอดคล�องกับ
การขับเคลื่อนงานพัฒนาท�องถ่ิน โดยปรับเปลี่ยนคือ 
“นักปฏิบัติการทางสังคม” ซ่ึงจะมีการนําไปจัดทําแผน
กลยุทธ�ของคณะมนุษยศาสตร�ฯ ในป�งบประมาณ 2562 
ต.อไป (3.1-5.2)  
    นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ยังใช�
โมเดลจิตอาสาพัฒนาท�อง ถ่ิน ในการสร�างสํ านึก        
การทํางานบริการวิชาการแก.สังคม ของนักศึกษา        
ให�เด.นชัดและต.อเนื่องมากยิ่งข้ึน ส.งผลให�ในป�การศึกษา 
2560 นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ประสบความสําเร็จ คือ  
   1.รางวัลชนะเลิศการดําเนินชมรมของมหาวิทยาลัย 
ประจําป�การศึกษา 2560 (3.1-5.3)  
   2. รางวัลจิตอาสา ประเภททีม ของบมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏรําไพพรรณี (3.1-5.4) 
   3. รางวัลโล.พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน       
ป� 2561 (3.1-5.5)  

6. คณะมีส.วนร.วมใน
การบริการวิชาการแก.
สังคมในระดับสถาบัน  

      ในป�งบประมาณ 2561 (ป�การ ศึกษา 2560)     
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีส.วนร.วมในการ
บริการวิชาการแก.สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีการ
ส.งคณาจารย�ของคณะมนุษยศาสตร�ฯ ไปร.วมเป%น
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ป� พ.ศ.2561 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ท่ี 2655/2560 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 
2560 (3.1-6.1) โดยคณะมอบหมายให�อาจารย�ชัชวาลย� 
มากสินธ� รองคณบดีฝrายวางแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา เป%นคณะกรรมการดําเนินงาน  
      นอกจากนี้  คณาจารย�คณะมนุษยศาสตร�ฯ คือ 
อาจารย�แสงอุทิศ พรมเมือง สาขาวิชาทัศนศิลปN เข�าร.วม
ดําเนินโครงการสอนผู�ต�องขังวาดภาพสีอคิลิค ท่ีเรือนจํา
จังหวัดจันทบุรี (3.1-6.2) 

3.1-6.1คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการจัดทํา
โครงการบริการวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ป� พ.ศ.2560 
3.1-6.2 ภาพกิจกรรมการ
สอนวาดภาพสีอคิลิก แก.
ผู�ต�องขังเรือนจําจันทบุรี ป� 
2561  
  
 

 
การประเมินตนเอง  

เปSาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
5 คะแนน 6 ขBอ 5 คะแนน 
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องค3ประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบKงช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบKงช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ3การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขBอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขBอ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ขBอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขBอ 
มีการดําเนินการ 

6-7 ขBอ 

ผลการดําเนินงาน  
ในรอบป�การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�ดําเนินการพัฒนาระบบและกลไก

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑ�มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1. กําหนดผู�รับผิดชอบในการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

       พันธกิจด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีการ
ดํ า เ นิ น ง า น เ ป% น ป ร ะ จํ า  โ ด ย กํ า ห น ด
ผู� รั บ ผิ ด ช อ บ ชั ด เ จ น  ด� ว ย ก า ร แ ต. ง ต้ั ง
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาสุนทรียภาพคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� (4.1-1.1)   

4.1-1.1 คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ท่ี 024/2559 
เรื่องแต.งต้ังคณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาสุนทรียภาพ
คณะมนุษยศาสตร�ฯ 

2. จัดทําแผนด�านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
กําหนดตัวบ.งชี้วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค� ของแผน 
รวมท้ังจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให�สามารถดําเนินการได�
ตามแผน  

     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการ
จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ป�งบประมาณ 2561 (ป�การศึกษา 2560)    
ซ่ึงในแผนฉบับนี้จะมีการกําหนดตัวบ.งชี้
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ของแผน (4.1-
2.1) คือ  
1.เพ่ือให�บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ได�ทํากิจกรรมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปSญญาท�องถ่ิน 
2.เพ่ือให�นักศึกษาได�เรียนรู�ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปSญญาท�องถ่ินท่ีสอดแทรกในเนื้อหา
รายวิชา หรือกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ดังนี้  
1.บุคลากรที่เข�าร.วมกิจกรรม ร�อยละ 80 
2. กิจกรรมที่คณะดําเนินการเอง 3 กิจกรรม 
3. ความพึงพอใจต.อการจัดกิจกรรม ร�อยละ 80 
4.จํานวนรายวิชาท่ีมีการบูรณาการการเรียน
การสอนกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

4.1-2.1 แผนด�านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ป�งบประมาณ 2561                           
4.1-2.2 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป� พ.ศ.2561 คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
(มีรายงานการประชุมจัดทํา
แผนโดยผ.านกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาสุนทรียภาพคณะ
มนุษยศาสตร�ฯ) 
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เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ภูมิปSญญาท�องถ่ิน 5 รายวิชา     
     อย.างไรก็ตาม ในการจัดสรรงบประมาณ         
ป� 2561 ทางคณะจึงมีการจัดสรรงบประมาณ 
สําหรับการดําเนินกิจกรรมด�านทํานุบํารุง
ศิ ล ปะและวั ฒนธร รม  และจั ด ทํ า เ ป% น
แผนปฏิบัติราชการประจําป� 2561 ท่ีมีการ
ระบุกิจกรรม และงบประมาณแต.ละโครงการ
ชัดเจน (4.1-2.2)  

3. กํากับติดตามให�มีการ
ดําเนินงานตามแผนด�านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   
การกํากับติดตามการดําเนินงานด�านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้  
     1.แต.งต้ังผู�รับผิดชอบการดําเนินงานตาม
แผ น  ไ ด� แ ก. คณ ะก ร รม ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสุนทรียภาพคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  (4.1-3.1) 
ข้ึนมาทําหน�าท่ีโดยตรง 
   2. ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม จะมี
การแต.งต้ังกรรมการดําเนินงานในแต.ละ
โ คร งกา ร ให� ชั ด เ จนยิ่ ง ข้ึ น  เ พ่ื อ ให� ก า ร
ขับเคลื่อนกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําป� 
2561 อาทิ คําสั่งคณะมนุษยศาสตร�และ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร�  ท่ี  1 3 6 / 2 5 6 1  แ ต. ง ต้ั ง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการเย็นท่ัว
หล�ามหาสงกรานต� HUSO (4.1-3.2) คําสั่งท่ี 
023/2561 แต.งต้ังคระกรรมการดําเนินงาน
โครงการส.งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทําบุญตัก
บาตรวันป�ใหม. 2561 (4.1-3.3) 
   3 .  ติ ดต ามด� ว ยก า ร ร าย ง านผ ลกา ร
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจํา     
ป� 2561 รอบ 6 เดือน (4.1-3.4) และรอบ  
12 เดือน (4.1-3.5) และแผนทํานุ บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รอบ 12 เดือน เพ่ือรายงาน
ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค�ของแผน 
(4.1-3.5) 
    ซ่ึงจากการายงานผลการดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการประจําป� 2561 และแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ป�การศึกษา 2560 

4.1-3.1 คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ท่ี024/2559 
เรื่องแต.งต้ังคณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาสุนทรียภาพ
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
4.1-3.2 คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ท่ี 136/2561 
แต.งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการเย็นท่ัว
หล�ามหาสงกรานต� HUSO 
4.1-3.3 คําสั่งท่ี 023/2561 
แต.งต้ังคระกรรมการ
ดําเนินงานโครงการส.งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ทําบุญตัก
บาตรวันป�ใหม. 2561 
4.1-3.4 การดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการประจําป�
2560  (Action 
Conclusion) รอบ 6 เดือน 
4.1-3.5 การดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการประจําป�
2560  (Action 
Conclusion) รอบ 12 
เดือน 
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เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
(ป�งบประมาณ 2561) ในรอบ 12 เดือน 
แสดงให�เห็นเห็นว.าคณะมีการดําเนินงานตาม
แผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัว
บ.งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�ของแผนด�านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

    จากการกําหนดวัตถุประสงค�ของแผนทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ป�การศึกษา 2560 
(ป�งบประมาณ 2561) ไว�ว.า 
     1. เพ่ือให�บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร�ได�ทํากิจกรรมในการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     2. เพ่ือให�นักศึกษาได�เรียนรู�ศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีสอดแทรกในเนื้อหารายวิชาหรือ
กิจกรรมการเรียนการสอน 
     และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
วัตถุประสงค�ในแผน ได�แก.  
 1. บุคลากรที่เข�าร.วมกิจกรรม ร�อยละ 80  
 2. กิจกรรมที่คณะดําเนินการเอง 2 กิจกรรม  
 3. ความพึงพอใจต.อการจัดกิจกรรม ร�อยละ 80 
 4. จํานวนรายวิชาท่ีมีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
     พบว.า การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ
เป%นไปตามวัตถุประสงค� เนื่องจากตัวชี้วัดของ
วัตถุประสงค�ในแผนบรรลุตามท่ีกําหนดไว�
ร�อยละ 100  (4.1-4.1) 

4.1-4.1 สรุปผลการ
ดําเนินงานของแผนด�าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ป�งบประมาณ
2561 (ป�การศึกษา 2560)                            

5. นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด�าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

   จากการประเมินความสําเร็จของแผนทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ป�งบประมาณ 2560 ป�
การศึกษา 2559 ซ่ึงพบว.า คณะสามารถ
ดําเนินการได�บรรลุผลร�อยละ 100 อย.างไรก็
ตามในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ร ะ ดั บ ค ณ ะ  เ ม่ื อ ป� ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 9 
คณะกรรมการได�ให�ข�อสังเกตว.า คณะเน�น
กิจกรรมด�านศิลปวัฒนธรรมท่ีเป%นการสืบสาน
ประเพณีท่ัวไป จึงควรมีการดําเนินงานใน
ลักษณะการส.งเสริม พัฒนาภูมิปSญญา หรือ 
วัฒนธรรมชุมชน ในพ้ืนท่ีหมู.บ�านด�วย เพราะ

4.1-5.1 แผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ป�งบประมาณ 2561 
4.1-5.2 ผลการศึกษาแนว
ทางการอนุรักษ�ภูมิปSญญา
ท�องถ่ินด�านสมุนไพร โดยใช�
กระบวนการมีส.วนร.วมของ
ชุมชน 
(สรุปเล.มโครงการ) 
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เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ถื อ เ ป% น จุ ด แ ข็ ง  แ ล ะ บ ริ บ ท ท่ี ค ณ ะ
มนุษยศาสตร�และสั งคมศาสตร�  จะต�อง
ดําเนินการ  
  ด�วยเหตุนี้ ในการทําแผนทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ประจําป�งบประมาณ 2561 จึง
ได�เพ่ิมตัวชี้วัด กิจกรรมศึกษา ส.งเสริม พัฒนา
ภูมิปSญญาท�องถ่ิน หรือ วัฒนธรรมท�องถ่ิน ใน
ชุมชนข้ึน และมีตัวชี้วัดในป� 2561 จํานวน 1 
หมู.บ�าน/ชุมชน (4.1-5.1) 
  และในป� 2561 คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ได�ดําเนินการในพ้ืนท่ีหมู.บ�าน
ตะเคียนทอง และหมู.บ�านจันทเขลม อ.
เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โดยศึกษาแนวทางการ
อนุรักษ�ภูมิปSญญาท�องถ่ินด�านสมุนไพร โดยใช�
ก ร ะ บ ว น ก า ร มี ส. ว น ร. ว ม ข อ ง ชุ ม ช น  :
กรณีศึกษาคนไทยเชื้อสายชองจังหวัดจันทบุรี 
ในลักษณะงานวิจัยแบบ PAR  และนําผล
การศึกษาไปนําเสนอในงานมหกรรมแห.งชาติ       
ป� 2561 (4.1-5.2)  

6. เผยแพร.กิจกรรมหรือการ
บริการด�านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต.อสาธารณชน  

     การดําเนินงานด�านการเผยแพร.กิจกรรม
ด� านทํานุ บํารุ ง ศิลปะและวัฒนธรรมต.อ
สาธารณชน ของคณะมนุษยศาสตร�และ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร�  ใ น ป� ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0 
ดําเนินการดังนี้  
  1. การเผยแพร.ผลงาน ณ หอศิลปกรรม
รําไพพรรณี เป%นเวทีในการจัดแสดงผลงาน
ศิลปกรรมของอาจารย�และนักศึกษาใน
หลักสูตรวิชาศิลปกรรม ต.อเนื่อง มีการ
ดําเนินการการจัดนิทรรศการโครงการพิเศษ
ออกแบบประยุกต�ศิลปN (4.1-6.1) 
  2. การนําเสนอผลการศึกษาแนวทางการ
อนุรักษ�ภูมิปSญญาท�องถ่ินด�านสมุนไพร โดยใช�
กระบวนการ  มีส.วนร.วมของชุมชน:
กรณีศึกษาคนไทยเชื้อสายชองจังหวัดจันทบุรี 
ในงานมหกรรมแห.งชาติ ป� 2561 (4.1-6.2) 
 3.การนําเสนอกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ

4.1-6.1 ภาพถ.ายการจัด
และการเข�าชมผลงาน
ศิลปกรรมในห�อง
นิทรรศการหอศิลปกรรม
รําไพพรรณี                     
4.1-6.2 การนําเสนอผล
การศึกษาแนวทางการ
อนุรักษ�ภูมิปSญญาท�องถ่ิน
ด�านสมุนไพร โดยใช�
กระบวนการมีส.วนร.วมของ
ชุมชน 
4.1 -6.3 Print out 
ตัวอย.างการเผยแพร.
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผ.านสื่อ
ออนไลน�ของคณะ 
4.1-6.4 ตัวอย.างบทความ
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เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
วัฒนธรรม ท่ีคณะดําเนินการ ในช.องทางสื่อ
ออนไลน� ของคณะ (4.1-6.3) 
 4. การเขียนบทความ ท่ีเก่ียวกับศาสนา เพ่ือ
เผยแพร.ความรู�ในสื่อสิ่งพิมพ�ท�องถ่ิน (4.1-
6.4) 
 5. กิจกรรมการอนุรักษ�วิถีชุมชน ท่ีตลาดทุบ
หม�อของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ท่ี
นําเสนอในสื่อ 
บ�านโชคดี จังหวัดจันทบุรี  (4.1-6.5) 

เก่ียวกับพุทธศาสนา ในสื่อ
ท�องถ่ิน จังหวัดจันทบุรี  
4.1-6.5 กิจกรรมอนุรักษ�วิถี
ชุมชน ท่ีตลาดทุบหม�อ ของ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  

7. สร�างมาตรฐานด�านศิลปะฯ
เป%นท่ียอมรับในระดับชาติ   

- - 

 
การประเมินตนเอง  

เปSาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
5 คะแนน 6 ขBอ 5 คะแนน 

 
รายงานผลการวิเคราะห3จุดเดKนและโอกาสในการพัฒนา องค3ประกอบท่ี 4 
จุดเดKน  - 
โอกาสในการพัฒนา  สามารถพัฒนาองค�ความรู�ด�านศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพร. เนื่องจากคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีคณาจารย�ท่ีเชี่ยวชาญ และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด�าน วัฒนธรรม
ศาสตร� 
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องค3ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบKงช้ีท่ี 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ3ตามพันธกิจ 
                              กลุKมสถาบันและเอกลักษณ3ของคณะ  
ชนิดของตัวบKงช้ี    กระบวนการ 
เกณฑ3การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขBอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขBอ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ขBอ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ขBอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขBอ 

 
ผลการดําเนินงาน  

ในรอบป�การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�ดําเนินการพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ�ตามพันธกิจ กลุ.มสถาบัน และเอกลักษณ�ของคณะ โดยมีผล
การดําเนินงานตามเกณฑ�มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ�จาก
ผลการวิเคราะห� SWOT 
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน�
ของคณะและสถาบัน
รวมท้ังสอดคล�องกับกลุ.ม
สถาบันและเอกลักษณ�
ของคณะ และพัฒนาไปสู.
แผนกลยุทธ�ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการ
ประจําป�ตามกรอบเวลา
เพ่ือให�บรรลุผลตามตัว
บ.งชี้และเปAาหมายของ
แผนกลยุทธ�และเสนอ
ผู�บริหารระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ   

     ในป�งบประมาณ พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� มีการดําเนินงานด�านการจัดทําแผน
กลยุทธ� และแผนปฏิบัติราชการประจําป� ให�เป%นไป
ตามกระบวนการท่ีกําหนด โดยคณะมีโครงการ
ท บ ท ว น แ ผ น พั ฒ น า ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ
สังคมศาสตร� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือ
จัดทําแผน ฯ ในป�งบประมาณ พ.ศ.2561 โดยจัด
โครงการเม่ือวันท่ี  20-21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ 
เสม็ดงามรีสอร�ท อ.เมือง จ.จันทบุรี ซ่ึงมีผู�บริหาร 
คณาจารย� และบุคลากรของคณะเข�ามามีส.วนร.วมใน
การทบทวนแผน (5.1 -1.1)  
     ท้ังนี้ในการดําเนินงานทบทวนแผน เริ่มจาก การ
วิเคราะห� SWOT ซ่ึงจําแนกตามด�านต.างอย.างชัดเจน 
(5.1-1.2) เม่ือวิเคราะห� SWOT แล�วก็มาพิจารณาให�
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน�ของคณะ โดยร.วมกันพิจารณา
ทบทวนวิสัยทัศน�ของคณะ (5.1-1.3) ซ่ึงเป%นการ
กําหนดเปAาหมายของการพัฒนาคณะให�ไปถึงภายในป� 
พ.ศ. 2564 อย.างไรก็ตาม การพิจารณาได�คํานึงถึง
ความสอดคล�องกับวิสัยทัศน�ของมหาวิทยาลัยด�วย 
(5.1-1.4)  
     น อก จ า กนี้  ก า ร ทบ ทว นแ ผ น พัฒ นา คณ ะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได� มีการทบทวน

5.1-1.1 โครงการทบทวน
แผนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2560  
5.1-1.2 ผลการวิเคราะห� 
SWOT คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ป� พ.ศ. 
2560 เพ่ือทําแผนป� 2561 
5.1-1.3 เอกสารแสดงการ
ทบทวนวิสัยทัศน�ของคณะ 
ป� พ.ศ.2560 
5.1-1.4  เอกสารแสดง
ความเชื่อมโยง สอดคล�อง
วิสัยทัศน�ของคณะ และ
มหาวิทยาลัย 
5.1-1.5 แผนพัฒนาคณะ ฯ 
5 ป� พ.ศ.2560 – 2564 
5.1-1.6 แผนกลยุทธ�ทาง
การเงิน พ.ศ.2560-2564   
5.1-1.7  แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป� พ.ศ.2561 
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เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ยุทธศาสตร� กลยุทธ� ค.าเปAาหมาย และตัวชี้วัดใน
แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ด�วย 
และจัดทําเป%นแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� หรือ แผนกลยุทธ�ของคณะฯ 5 ป� พ.ศ. 
2560 – 2564 (5.1-1.5) ซ่ึงมีท้ังหมด 32 ตัวชี้วัด 
รวมถึงการวางแผนทางการเ งินในระยะ 5 ป�  ท่ี
สอดคล�องกับแผนพัฒนาคณะฯ โดยจัดทําเป%นแผนกล
ยุทธ�ทางการเงิน ป� พ.ศ. 2560 – 2564 (51.-1.6) โดย
ในป�งบประมาณ 2561 พบว.า งบประมาณท้ังสิ้นร�อย
ละ 100 ได�จัดสรรตามยุทธศาสตร� ดังนี้  
ยุทธศาสตร� 1 การพัฒนาท�องถ่ิน ร�อยละ 25  
ยุทธศาสตร� 2 การผลิตและพัฒนาครู ร�อยละ 5  
ยุทธศาสตร� 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ร�อยละ 35 
ยุทธศาสตร� 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ร�อยละ 35 
  ท้ั งนี้ มี การแปลงแผน กลยุทธ�   มาจัด ทํา เป%น
แผนปฏิบัติราชการประจําป� พ.ศ.2561 (5.1-1.7) ท่ี
ครอบคลุมท้ัง 4 พันธกิจ คือ ผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการแก.สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยในแผนปฏิบัติราชการประจําป� 2561 
มีท้ังสิ้น 48 ตัวชี้วัด จาก 19 โครงการ 25 กิจกรรม 
จากนั้นนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือ
พิจารณาให�ข�อเสนอแนะ ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 21 กมภาพันธ� 
2561 ณ ห�องประชุมพวงคราม (5.1-1.8) ในวาระท่ี 5 
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

5.1-1.8 รายงานการประชุม
กรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ครั้งท่ี 
1/2561 เม่ือวันท่ี 21 
กุมภาพันธ� พ.ศ.2561 
 

2. ดําเนินการวิเคราะห�
ข�อมูลทางการเงินท่ี
ประกอบไปด�วยต�นทุนต.อ
หน.วยในแต.ละหลักสูตร
สัดส.วนค.าใช�จ.ายเพ่ือ
พัฒนานิสิต อาจารย� 
บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน อย.างต.อเนื่อง 
เพ่ือวิเคราะห�ความคุ�มค.า
ของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และ

     การดําเนินการคิดต�นทุนต.อหน.วยผลิต ของทุก
หลักสูตรในคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ประจําป�การศึกษา พ.ศ. 2560 จัดทําโดยกองนโยบาย
และแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ซ่ึงได�มีการรายงานผลการวิเคราะห�ต�นทุน
ต.อหน.วยผลิต ต�นทุนรวมและจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลา (FTES) ป�การศึกษา พ.ศ. 2560 พบว.า คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีต�นทุนต.อหน.วยรวม 
37,336.29 บาทต.อค.าFTES และจําแนกตามหลักสูตร 
ปริญญาตรี 8 หลักสูตร ปริญญาโท 1 หลักสูตร โดย
สาขาวิชาท่ีมีค.า FTES สูงสุดคือ สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน และสาขาวิชาท่ีมีค.า FTES ตํ่าสุดคือ สาขาวิชา

5.1-2.1 รายงาน – ตาราง
แสดงต�นทุนต.อหน.วย
ผลผลิต ต�นทุนรวม และ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา ป�
การศึกษา 2560  
(เพ่ิมเติมตารางคํานวณ
ต�นทุนต.อหน.วย) 
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เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
โอกาสในการแข.งขัน  ภาษาไทย ดังท่ีแสดงในรายงานการวิเคราะห�ต�นทุนต.อ

หน.วยการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ป�
การศึกษา 2560 (5.1-2.1)  

3. ดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ท่ีเป%น
ผลจากการวิเคราะห�และ
ระบุปSจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปSจจัยภายนอก หรือปSจจัย
ท่ีไม.สามารถควบคุมได�ท่ี
ส.งผลต.อการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะและ
ให�ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม  

      ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  ข อ ง
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561  เริ่มจากการทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยง ซ่ึงนําเข�า  สู. ท่ีประชุมทบทวน
แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559 เม่ือวันท่ี 20-21 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 โดยมีการวิเคราะห�และระบุ
ปSจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปSจจัยภายนอก อีกท้ังประเมิน
ความเสี่ยงนําความเสี่ยงท่ีมีคะแนนในระดับสูงมา 
จัดทําเป%นแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (5.1-3.1)  และในรอบป�งบประมาณ พ.ศ.
2561 คณะมนุษยศาสตร�และสั งคมศาสตร�  ได�
ดําเนินการให�เป%นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมี
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 12 
เดือน (5.1-3.2) รายงานต.อผู�บริหารมหาวิทยาลัย    
ซ่ึงพบว.าผลการดําเนินงานทําให�สามารถลดความเสี่ยง
บางประเด็นลงได� ส.งผลให�การจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงในป�งบประมาณ 2562 เหลือประเด็นท่ีมีความ
เสี่ยงสูง 1 ประเด็น คือเรื่องการนําเสนอผลงานวิขา
การของคณาจารย�ในคณะ ไม.บรรลุตามเปAาหมาย(5.1-
3 . 3 )  เ ม่ื อ เ ที ยบ กับแผนบริ ห า รคว าม เสี่ ย ง ใ น
ป�งบประมาณ 2561 ซ่ึงมีความเสี่ยงสูงถึง 4 ประเด็น  

5.1-3.1 แผนบริหารความ
เสี่ยง คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2561  
5.1-3.2 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2561 
รอบ 12 เดือน 
5.1-3.3 แผนบริหารความ
เสี่ยง ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
 

4. บริหารงานด�วยหลัก
ธรรมา   ภิบาลอย.าง
ครบถ�วนท้ัง 10 ประการท่ี
แสดงผลการดําเนินงาน
อย.างชัดเจน  

     ในการบริหารงานของ ผู�บริหารคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ได�คํานึงถึงประโยชน�เพ่ือส.วนรวม 
และเน�นการมีส.วนร.วมของบุคลากรทุกฝrาย โดยยึด
หลักการบริหารงานภายใต�หลักธรรมาภิบาล ดังนี้  
     1. หลักประสิทธิผล  
        ได�มีการบริหารงบประมาณ และการบริหาร
ทรัพยากรให�เกิดประสิทธิผล เน�นเพ่ือให�เกิดประโยชน�
สูงสุด และสามารถบริหารจัดการให�แผนกลยุทธ�คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� บรรลุมากกว.าร�อยละ 
80 (5.1-4.1) 
     2. หลักประสิทธิภาพ  
        ในการบริ หาร งานของทีมผู� บ ริห ารคณะ

5.1-4.1 ผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ�คณะ ป�
2560-2564 
5.1-4.2 รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตาม Action 
plan ป� 2561 รอบ 12 
เดือน ตัวชี้วัดเรื่องความพึง
พอใจต.อการบริหารงาน
ภาพรวมของคณะ 
5.1-4.3 ตัวอย.าง Line กลุ.ม 
Human Being 
5.1-4.4 ตัวอย.าง Print out 
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มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ในป�การศึกษา 2560 
(ป�งบประมาณ 2561) เป%นไปอย.างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีผลความพึงพอใจต.อการบริงานงานภาพรวมของ
คณะท่ีร�อยละ 87 ตามท่ีรายงานในผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป� 2561 (5.1-4.2) 
     3. หลักการตอบสนอง  
        ผู�บริหารฯ มีช.องทางในการสื่อสาร เพ่ือรับฟSง
ปSญหา ความคิดเห็นจากบุคลากรในคณะ นักศึกษา 
และผู�ใช�บริการ อย.างหลากหลาย อาทิ การจัดต้ังกลุ.ม 
Line Human Being (5.1-4.3)  การสื่อสารร�องเรียน
โดยตรงถึงผู�บริหาร ในเว็บไซต�ของคณะ (5.1-4.4) การ
รับฟSงข�อคิดเห็นในท่ีประชุมกรรมการบริหารคณะ 
และประชุมอาจารย� อยู.อย.างสมํ่าเสมอ โดยจะมีวาระ
อ่ืนๆ เพ่ือให�บุคลากรได�นําเสนอประเด็น ข�อคิดเห็น 
ข� อ เ สนอแนะ  อา ทิ  ก ารประชุ มอาจารย� คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมสาสตร� ครั้งท่ี 1/2561 วันพุธ
ท่ี 10 มกราคม 2561  (5.1-4.5) 
     4. หลักภาระความรับผิดชอบ  
        ผู�บริหารของคณะฯ ได�ยึดหลักความรับผิดชอบ
ต.อภาระหน�า ท่ีอย.างเคร. งครัด กล.าวคือ ในการ
บริหารงาน ผู�บริหารจะมีนโยบาย (5.1-4.6) การ
วางแผนการดําเนินงานประจําป� และระบุผู�รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดในแต.ละโครงการ/กิจกรรม  (5.1-4.7) รวมท้ัง
การกําหนดภาระหน�าท่ีความรับผิดชอบในการบริหาร
คณะ ด�วยมีคําสั่งแต.งต้ังคณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� โดยระบุหน�าท่ีความ
รับผิดชอบชัดเจน (5.1-4.8) 
     5. หลักความโปรKงใส  
        ในการบริหารงานเพ่ือให�เกิดความโปร.งใส 
สามารถตรวจสอบการทํางานของผู�บริหารได�นั้น ทาง
คณะมีการแต.งต้ังคณะกรรมการบริหารคณะ(5.1-4.9) 
ซ่ึง มี บุคลากรจากทุกภาคส.วนในองค�กรมาเป%น
กรรมการ เพ่ือร.วมในการวางแผน กํากับ และติดตาม
การบริหารงานของคณะอย.างใกล�ชิด นอกจากนี้ ยังมี
การแต.งต้ังคณะกรรมการประจําคณะ (5.1-4.10) ซ่ึง
จะมีผู�ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร.วมเป%นกรรมการ 
ทําหน�าท่ีในการร.วมวางแผน กํากับ ติดตามผลการ

สายตรงผู�บริหารในเว็บไซต� 
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
5.1-4.5 ตัวอย.าง สรุปวาระ
การประชุมอาจารย�คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ครั้งท่ี 
1/2561 แสดงในส.วนของ
วาระอ่ืนๆ  
5.1-4.6 นโยบาย คณบดี
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�  
5.1-4.7 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป� พ.ศ. 2561 
5.1-4.8 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
5.1- 4.9 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
5.1-4.10 คําสั่งแต.งต้ัง 
คณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
5.1-4.11 ตัวอย.างรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ มนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� 
5.1-4.12 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการบริหาร   
คณะ ฯ 
5.1-4.13 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน
สังคมศาสตร� 
5.1-4.11 สรุปวาระการ
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ดําเนินงานของคณะอีกด�วย โดยมีการมาประชุม
ร.วมกันอย.างน�อยป�ละ 2 ครั้ง (5.1-4.11) อย.างไรก็
ตามในการบริหารงานของผู�บริหารคณะ ฯ ในช.วง
ป�งบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ีผ.านมา ยังไม.พบเรื่อง
ร�องเรียนเก่ียวกับความไม.โปร.งใส 
     6. หลักการมีสKวนรKวม 
        ผู�บริหารคณะฯ ให�ความสําคัญกับการมีส.วน
ร.วมของบุคลากรทุกภาคส.วนเป%นอย.างมาก โดย
พยายามให�เข�ามาร.วมทํางานในกรรมการชุดต.างๆของ
ค ณ ะ  อ ย. า ง เ ต็ ม กํ า ลั ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ  อ า ทิ 
คณะกรรมการบริหารคณะ (5.1-4.12) คณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (5.1-4.13) 
คณะกรรมการวิชาการ (51.-4.14) เป%นต�น  
      ซ่ึงจะเห็นได�ว.า กรรมการทุกชุดท่ียกตัวอย.างมา 
จะให�มีตัวแทนจากทุกหลักสูตร เข�ามามีส.วนร.วม 
นอกจากนี้ ในการวางแผนการดําเนินงานของคณะ 
โดยเฉพาะการกําหนดยุทธศาสตร� กลยุทธ� โครงการ / 
กิจกรรม ซ่ึงเป%นหัวใจของการบริหารงานคณะ ได�ให�
บุคลากรเข�ามามีส.วนร.วมในการวางแผนร.วมกันอย.าง
แท�จริง (5.1-4.15) 
       7. หลักการกระจายอํานาจ 
        เพ่ือให�การบริหารจัดการภารกิจต.างๆ ของคณะ
เป%นไปด�วยความคล.องตัวและเรียบร�อย ผู�บริหารได�มี
การกระจายอํานาจไปยังผู�บริหารระดับรองคณบดีและ
ผู�ช.วยคณบดี โดยมีคําสั่ งคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� เรื่องบทบาทและหน�าท่ีรองคณบดีและ
ผู�ช.วยคณบดี (5.1-4.16) นอกจากนี้ยังมีการกระจาย
อํานาจลงไปในระดับหลักสูตร โดยให�หลักสูตรมีการ
แต.งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แต.ละหลักสูตร 
(5.1-4.17) ทําให�เกิดการตัดสินใจในระดับหลักสูตร
ก.อน เพราะการบริหารจัดการบางเรื่อง ผู�บริหารมอบ
อํานาจให�หลักสูตรเป%นผู�ตัดสินใจเอง 
     8. หลักนิติธรรม  
        ในการบริหารงานด�านต.างๆ ของคณะ ผู�บริหาร
ยึดหลักความถูกต�อง เป%นธรรม โดยปฏิบัติตามเกณฑ� 
กฎ ระเบียบ ข�อบังคบของมหาวิทยาลัยท่ีประกาศ
อย.างเคร.งครัด ไม.มีการออกระเบียบ ข�อบังคับใน

ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะครั้งท่ี 1/2561 
วันท่ี 21 กุมภาพันธ� 2561 
5.1-4.12  คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
5.1-4.13 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
5.1-4.14 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการวิชาการ ฯ 
5.1-4.15 โครงการทบทวน
ยุทธศาสตร�และแผนพัฒนา
คณะฯ ประจําป�
งบประมาณ 2561  
5.1-4.16 คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� เรื่องบทบาท
และหน�าท่ีรองคณบดีและ
ผู�ช.วยคณบดี  
5.1-4.17 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
5.1-4.18 ตัวอย.างรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ แสดงในส.วน 
เรื่องประธานแจ�งให�ทราบ 
5.1-4.19 ตัวอย.างเอกสาร
เพ่ือประชุมเรื่องการจัดสรร
งบประมาณของคณะ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
2561 
5.1-4.20 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผล
ปฏิบัติราชการระดับ
หลักสูตร  
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ระดับคณะท่ีไปขัดกับมหาวิทยาลัย หรือ สร� าง
กฎเกณฑ�ข้ึนมาเพ่ือเอ้ือต.อผลประโยชน�ให�กับกลุ.มใด
กลุ.มหนึ่ง ดังนั้น จึงเป%นท่ีประจักษ�ว.า การบริหารงาน
ของผู�บริหารคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
เป%นไปตามหลักนิติธรรม  
     9. หลักความเสมอภาค  
        การบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� มุ.งเน�นหลักความเสมอภาค ไม.เลือก
ปฏิบัติ มีข.าวสารใดท่ีเป%นประโยชน� ก็จะแจ�งบอกท้ังใน
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (5.1-4.18) หรือ 
แจ�งด�วยเอกสารเป%นลายลักษณ�อักษร การจัดสรร
งบประมาณก็มีการกําหนดเกณฑ� ชี้แจงเหตุผลการ
จัดสรรงบประมาณชัดเจน และก.อนมีการจัดสรร
งบประมาณ ก็จะนําเข�าท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เพ่ือรับทราบและร.วมกันตัดสินใจ (5.1-
4.19) นอกจากนี้การประเมินผลปฏิบัติราชการ จะให�
อํานาจหลักสูตรในการพิจารณา โดยมีคําสั่งแต.งต้ังการ
ประเมินผลปฏิบัติราชการในระดับหลักสูตร (5.1-
4.20)   
     10. หลักมุKงเนBนฉันทามติ  
          ในการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� จะใช�หลักการประชุมร.วมกัน เพ่ือเป%น
การตัดสินใจท่ีเป%นมติร.วมกัน ดังนั้นในการประชุมจะมี
การแบ.งวาระการประชุมเป%นวาระเพ่ือพิจารณา โดย
นําเรื่องสําคัญมาให�บุคลากรร.วมกันแสดงความคิดเห็น 
หาทางออก กําหนดแนวทาง และตัดสินใจร.วมกัน  
อาทิ การประชุมอาจารย�คณะมนุษยศาสตร�และสังคม
สาสตร� ครั้งท่ี 1/2561 วันพุธท่ี 10 มกราคม 2561 
(5.1-4.21)  

5.1-4.21 ตัวอย.างเอกสาร
สรุปวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารคณะ 
แสดงในส.วนวาระเพ่ือ
พิจารณา และมีมติร.วมกัน
ในท่ีประชุม (การประชุม
อาจารย�คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมสาสตร� ครั้งท่ี 
1/2561 วันพุธท่ี 10 
มกราคม 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ค�นหาแนวปฏิบัติท่ีดี
จากความรู�ท้ังท่ีมีอยู.ในตัว
บุคคล ทักษะของผู�มี
ประสบการณ�ตรง และ
แหล.งเรียนรู�อ่ืน ๆ ตาม
ประเด็นความรู� อย.างน�อย
ครอบคลุมพันธกิจด�าน
การผลิตบัณฑิตและด�าน

     คณ ะ มนุ ษ ยศ า ส ต ร� แ ล ะ สั ง ค ม ศา ส ต ร�  ใ ห�
ความสําคัญกับกระบวนการจัดการความรู� (KM) เพ่ือ
ค�นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากบุคลากรท้ังสายวิชาการและ
สายสนับสนุน โดยมีการจัดสรรงบประมาณ และมี
แผนโครงการ/กิจกรรม เรื่องการจัดการความรู�อย.าง
ชัดเจน (5.1-5.1) และในป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร�  ไ ด� จั ด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู� เพ่ือให�บุคลากรได�

5.1-5.1 แผนโครงการ/
กิจกรรม การจัดการความรู� 
(KM) คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2561 
5.1-5.2 โมเดล สร�าง
กระบวน การเรียนรู�บนฐาน
แห.งความสุขด�วยวิธีการ
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การวิจัย จัดเก็บอย.างเป%น
ระบบโดยเผยแพร.ออกมา
เป%นลายลักษณ�อักษรและ
นํามาปรับใช�ในการ
ปฏิบัติงานจริง  

พูดคุยและนํามาถอดเป%นองค�ความรู� พัฒนาเป%นแนว
ปฏิบัติท่ีดี ท้ังนี้ในป�งบประมาณ 2561 คณะมีการ
ดําเนินการ 3 เรื่อง คือ สายวิชาการ 2 เรื่อง ได�แก.  
     1. การผลิตบัณฑิต เรื่อง สร�างกระบวน การเรียนรู�
บนฐานแห.งความสุขด�วยวิธีการสอนบนหลักการ 4C 
ซ่ึงดําเนินต.อเนื่องจากป�งบประมาณ 2560-2561 
(5.1-5.2) ซ่ึงมีคณาจารย�นําวิธีการไปใช�ในการเรียน
การสอนจริงในป�การศึกษา 2560 (5.1-5.3) 
     2. การวิจัย เรื่อง การทําวิจัยแบบมีส.วนร.วม หรือ 
PAR และนําไปใช�ดําเนินการจริงในป�งบประมาณ 
2561 โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการทําวิจัยแบบ 
PAR ให�กับคณาจารย�ในคณะ (5.1-5.4) 
     ในส.วนของสายสนับสนุน 1 เรื่อง คือ 
     การจัดการความรู�เรื่อง การเขียนข.าว
ประชาสัมพันธ�เพ่ือสร�างภาพลักษณ�ให�กับองค�กร โดย
ให�เจ�าหน�าท่ีฝrายประชาสัมพันธ� มหาวิทยาลัยท่ีมี
ประสบการณ�มาเผยแพร.ความรู�  (5.1-5.5) และ
เจ�าหน�าท่ีได�นําความรู�มาใช�จริง ในการส.งข.าว
ประชาสัมพันธ�ภายในมหาวิทยาลัย (5.1-5.6) 

สอนบนหลักการ 4C 
5.1-5.3 รายชื่อรายวิชาท่ี
นํากระบวนการ 4C ไปใช� 
5.1-5.4 เอกสารแสดงการ
จัดสรรงบประมาณสําหรับ
การทําวิจัยแบบ PAR 
5.1-5.5 สรุปโครงการ KM 
สายสนับสนุนเรื่องการเขียน
ข.าวประชาสัมพันธ� 
5.1-5.6 ตัวอย.างข.าวท่ี
เจ�าหน�าท่ีได�เขียน และ
เผยแพร.ภายในองค�กร  
 
 

6. การกํากับติดตามผล
การดําเนินงานตาม
แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีการจัดทํา
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ระยะ 5 ป�  พ.ศ. 2560 – 2564 (5.1-
6.1) โดยในแต.ละป�งบประมาณ จะมีการทบทวน
แผนพัฒนาบุคลากรฯ โดยดําเนินการพร�อมกับการ
ท บ ท ว น แ ผ น พั ฒ น า ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ
สังคมศาสตร� ท้ังนี้ ในการทบทวน จะมีการสํารวจ
บุคลากรเรื่องการศึกษาต.อ และการเข�าสู.ตําแหน.งทาง
วิชาการ (5.1-6.2) จากนั้นคณะจะมีการนําแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร ไปชี้แจงกับบุคลากรของ
คณะ เพ่ือรับทราบร.วมกัน ในการประชุมอาจารย�คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวัน
พุธท่ี 10 มกราคม 2561 (5.1-6.3)   
     ในเรื่องการกํากับติดตาม คณะฯ จะมีการกํากับ
ติดตามโดยมีการแต.งต้ังคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
(5.1-6.4) โดยมีการติดตามผ.านการประชุมของคณะ 
ซ่ึงในป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการติดตาม รายงาน
ผลต.อคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร�และ

5.1 -6.1 แผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
ระยะ5 ป�  พ.ศ. 2560 – 
2564 
5.1-6.2 เอกสารแสดง
ข�อมูลการทบทวนเรื่อง
การศึกษาต.อและการเข�าสู.
ตําแหน.งทางวิชาการ ของ
บุคลากร ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2560 
5.1-.6.3 สรุปการประชุม
อาจารย�คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ครั้งท่ี 
1/2561 ชี้แจงเรื่อง
แผนพัฒนาบุคลากรฯ  
5.1-6.4 คําสั่งแต.งต้ังคณะ
คณะกรรมการบริหารคณะ
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สังคมศาสตร� ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 
2561 (5.1-6.5)     
    ท้ังนี้คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ได�
รายงานผลการดําเนินงานของแผนการบริหารและ
พัฒนา บุ คล าก ร  ขอ งคณะมนุ ษยศ าส ต ร� แ ล ะ
สังคมศาสตร� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 
12 เดือน (5.1-6.6) พบว.า บรรลุผลทุกตัวชี้วัด 

มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�     
5.1-6.7 รายงานผลการ
ดําเนินงานของแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 
ป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
(รอบ 12 เดือน) 

7. ดําเนินงานด�านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและ
กลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคล�องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะท่ีได�
ปรับให�การดําเนินงาน
ด�านการประกันคุณภาพ
เป%นส.วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติ
ท่ีประกอบด�วย การ
ควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพและ
การประเมินคุณภาพ   

     คณะมนุษยศาสตร�และสั งคมศาสตร�  มีการ
ดําเนินงานดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ให�เป%นไปตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมของ
คณะ และมุ.งเน�นในการสร�างการเรียนรู�ร.วมกันของ
บุคคลากรในคณะ  
   ในป�การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� มีการปรับกระบวนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาให�สอดคล�องกับเกณฑ�ใหม. 
โดยดําเนินงานให�เป%นไปตามระบบดังนี้  
      1. การควบคุมคุณภาพ คณะฯ ได�ดําเนินการคือ   
           1.1 การแต.งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับคณะตาม คําสั่งท่ี 307/2560 เรื่อง
แต.งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ลว. 29 ธันวาคม   
พ.ศ. 2560  (5.1-7.1) ซ่ึงเดิมจะมีการแต.งต้ังตาม
องค�ประกอบแต.ในป�การศึกษา  พ.ศ.2560 มีการ
แต.งต้ังตามพันธกิจและภาระงานท่ีสอดคล�องกับเกณฑ�
การประกันคุณภาพการศึกษา 
           1.2 การแต.งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับหลักสูตร ตามคําสั่งท่ี 308/2560 
เรื่องแต.งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (5.1-7.2) 
           1.3 มีการกําหนดค.าเปAาหมายตัวบ.งชี้ในระดับ
คณะ ประจําป�การศึกษา พ.ศ.2560 (5.1-7.3) โดย
ประกาศชี้แจงให�อาจารย�ในคณะทุกคนได�รับทราบ
ร.วมกัน  
     2. การตรวจสอบคุณภาพ คณะได�ดําเนินการ คือ  
           2.1  รองคณบดีฝr ายวางแผนและประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ
สังคมศาสตร�  ได�มีการวางแผนการดําเนินงานประกัน

5.1-7.1 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�    
5.1-7.2 การแต.งต้ัง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับ
หลักสูตร  
5.1-7.3 ตารางแสดงค.า
เปAาหมายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ป�
การศึกษา พ.ศ. 2560 
ระดับคณะ 
5.1-7.4 ตารางสรุป
แผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ป�การศึกษา 2560  
 5.1-7.5 แบบรายงานผล
การ Cross Check ประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ป�การศึกษา 2560 
5.1-7.6 สรุปวาระการ
ประชุมอาจารย�คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�ครั้งท่ี1/2560 

วันท่ี 10 มกราคม 2561 
 5.1-7.7 แบบฟอร�มการ
เขียน มคอ.7 ท่ีออกแบบ
โดยคณะมนุษยศาสตร�และ
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คุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร โดยกําหนดเวลา
ท่ีหลักสูตรจะต�องจัดทํารายงาน มคอ.7และคณะจะมี
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของ มคอ.7 ให�ก.อนท่ี
จะรับการตรวจประเมินจริงจากคณะกรรมการ
ภายนอก (5.1-7.4)   
           2.2 การตรวจสอบด�วยการ CROSS CHECK     

ซ่ึงคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จะจัดให�มีการ 

CROSS CHECK ในระดับหลักสูตร (5.1-7.5) ตาม
แบบฟอร�มในระดับมหาวิทยาลัย  
           2.3  คณะมีการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เรื่องระบบและ
กลไกในระดับหลักสูตร ต.อท่ีประชุมคณาจารย�คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เพ่ือให�ร.วมกันพิจารณา 

ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 10 มกราคม 2561 
(5.1-7.6) และเพ่ือให�การจัดทํา มคอ.7 ในระดับ
หลักสูตร มีรูปแบบเดียวกัน มีมาตรฐาน คณะจึง
ดําเนินการจัดทําแบบฟอร�มการเขียน มคอ.7 ให�กับ
ระดับหลักสูตร (5.1-7.7) 
     3. การประเมินคุณภาพ คณะได�ดําเนินการ คือ 
           3.1 ระดับหลักสูตร  
                 1) คณะได�ส.งบุคลากรเข�าร.วมอบรมผู�ตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร รุ.นท่ี 1 2 

และ 3 ท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึน และข้ึนบัญชีรายชื่อผู�
ผ.านการอบรมผู�ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

(5.1-7.8) 
               2) หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ได�จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) และได�รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ในระดับหลักสูตร ในเดือนสิงหาคม 2561 (5.1-7.9) 
และมีผลการตรวจประเมินจําแนกตามหลักสูตร (5.1-
7.10)  
           3.2 ระดับคณะ 
                 1) คณะมีการประสานกรรมการผู�ตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  จากผู�ทรงคุณ
ภายนอก และกรรมการภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือมา
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําป�

สังคมศาสตร� ป�การศึกษา 
2560  
5.1-7.8 บัญชีรายชื่อผู�ผ.าน
การอบรมผู�ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี 
5.1-7.9 กําหนดการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี  
5.1-7.10 สรุปวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะมนุษยศาสตร�ฯ  
5.1-7.11 รายชื่อกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ ป�
การศึกษา 2559 
5.1-7.12 ตารางแสดงวัน
เวลาการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจําป�
การศึกษา 2559 ในส.วน
ของคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
4.1-7.13 รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ประจําป�
การศึกษา พ.ศ.2559 
5.1-7.9 ตารางกําหนดวัน
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ป�
การศึกษา 2560  
5.1-7.10 ตารางสรุปผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
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เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
การศึกษา พ.ศ.2560 ของคณะ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยโดย
หน.วยงานประกันคุณภาพการศึกษาได�กําหนดรายชื่อ
กรรมการการตรวจประเมินระดับคณะเรียบร�อยแล�ว 

(5.1-7.11)  
                2)  คณะชี้แจง กําหนดวันตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ 

ต.อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 4/2561 

วันท่ี 12 มิถุนายน 2561 (5.1-7.12) 
                 3) คณะมีการจัดทํารายงานประเมินตนเอง 

(SAR) เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําป�การศึกษา พ.ศ. 2560 (5.1-7.13) 

การศึกษาระดับหลักสูตร ป�
การศึกษา 2560 
5.1-7.11 กําหนดการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ ป�การศึกษา 
2560   
5.1-7.12 สรุปวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งท่ี 4 
/2561 วันท่ี 12 มิถุนายน 
2561 
5.1-7.13 รายงานประเมิน
ตนเอง คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ป�
การศึกษา 2560   

 
การประเมินตนเอง  

เปSาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
5 คะแนน 7 ขBอ 5 คะแนน 
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ตัวบKงช้ีท่ี 5.2   ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  
ชนิดของตัวบKงช้ี    กระบวนการ 
เกณฑ3การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข�อ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข�อ 
 
ผลการดําเนินงาน  

ในรอบป�การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�ดําเนินการพัฒนาระบบกํากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑ�มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการ
กํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให�เป%นไปตาม
องค�ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร  

     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�    
มีบทบาทหน�าท่ีในการกํากับ และสนับสนุน
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ดังนี้  
     มีระบบเสริมหนุน  
     1.คณะมีการจัดต้ังกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร (5.2-
1 . 1 )  แ ล ะกร ร มกา รป ร ะ กัน คุ ณภ า พ
การศึกษาระดับคณะ (5.2-1.2)  
     2. มีห�องดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาสําหรับจัดเก็บเอกสารเก่ียวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา และแหล.งข�อมูลท่ี
เก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา (5.2-
1.3) และเจ�าหน�าท่ีประกันคุณภาพ เพ่ือให�
คําปรึกษา และช.วยเหลือ สนับสนุนข�อมูล
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ (5.2-1.4) 
    3.  มีการจัด ทํา คู. มือประกันคุณภาพ
การศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� เพ่ือมอบให�กับสาขาวิชาเพ่ือใช�
ในการศึกษาทําความเข�าใจการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา (5.2-1.5) 
     4. คณะดําเนินการจัดทําแนวทางการ
เขียนรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
(SAR) เพ่ือให�หลักสูตรสามารถดําเนินงาน
จัดทํา SAR ได�ชัดเจนยิ่งข้ึน (5.2-1.6) 

5.2-1.1 กําหนดเวลาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
5.2-1.2 คําสั่ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับคณะ 
5.2-1.3 ภาพถ.ายห�อง
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 
5.2-1.4 Job Description 
ของนาวสาวชมพูนุช สอน
สา ท่ีระบุว.ามีหน�าท่ีดูแล
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา  
5.2-1.5เล.มคู.มือประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ประจําป�
การศึกษา 2559 
5.2-1.6 แนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 
5.2-1.7 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา แสดงใน
ส.วนงบประมาณท่ีจัดสรร
เพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ป�งบประมาณ 
2560 
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เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
     5. คณะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ และหลักสูตร (5.2-
1.7) 
     6. คณะมีการจัดทําข�อมูลต.างๆด�านการ
บริหารงานคณะ และแบบฟอร�มต.างๆ ใน
เว็บไซต�ของคณะ เพ่ือให�หลักสูตรได�นําไปใช�
ประโยชน� (5.2-1.8) 
     7. คณะมีการจัดทําค.าเปAาหมายในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (5.2-1.9) และระดับคณะ(5.2-
1.10) 
     8. คณะมีการกําหนดวันท่ีจะต�องส.ง 
SAR ให�คณะได�ตรวจสอบความถูกต�อง 
ก.อนท่ีจะมีการประเมินจริงจาก กรรมการ
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร (5.2-1.11)      
   ส.วนกลไก การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ให�กับหลักสูตร ในป�การศึกษา 
2560 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  
มีกลไกและดําเนินตามกลไกดังนี้  
     1.  จัดทําตารางกําหนดกิจกรรมงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  
ป�การศึกษา 2560 (5.2-1.12) 
     2. หลักสูตรจัดทบทวนระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา (5.2-1.13) 
     3. คณะมีการประชุมและแจ�งข.าวสาร
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ใน
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอย.าง
ต.อเนื่อง โดยให�สาขาวิชาต.างๆ ดําเนินงาน 
รวม ท้ังปรั บปรุ งการ ดํ า เนิน งานระดับ
หลักสูตร อาทิ การประชุมคณะกรรมการ
บริ หา รคณะฯ  ครั้ ง ท่ี 4/2561 วั น ท่ี  12 
มิถุนายน 2560 ณ ห�องประชุมพวงคราม 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (5.2-
1.15)      
    4. หลักสูตรมีการจัดทําแผนปรับปรุง

 
5.2-1.8 Print out หน�า
เว็บไซต�ของคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
5.2-1.9 ค.าเปAาหมายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ป�การศึกษา 
2559 
5.2-1.10 ค.าเปAาหมายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ ป�การศึกษา 
2559 
5.2-1.11 การกําหนดวัน
เวลาท่ีหลักสูตรจะต�องส.ง
ร.าง SAR ให�คณะตรวจสอบ
ก.อนรับการตรวจประเมิน
จริง 
5.2-1.12 ตารางกําหนด
กิจกรรมงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ป�
การศึกษา 2560  
5.2-1.13 การสรุประบบ
และกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
5.2-1.14 เล.มระบบกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 
ของหลักสูตรต.างๆ  
5.2-1.15 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ครั้งท่ี
4/2561 วันท่ี 12 มิถุนายน 
2561  
5.2-1.16 Improvement 
plan ป�การศึกษา 2560 
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เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
คุณภาพ ( Improvement) ภายหลังการ
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาเสร็จสิ้น ซ่ึง
ในการตรวจประเมินป�การศึกษา 2559 เสร็จ
สิ้น ทุกหลักสูตรมีการจัดทําแผนปรับปรุง
คุณภาพ สําหรับดําเนินการในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ป�การศึกษา2560 (5.2-
1.16) 
     5. คณะดําเนินการตรวจประเมิน Cross 
check ให�กับหลักสูตร และมีการบันทึกผล
การตรวจ Cross check เพ่ือสําหรับติดตาม 
การดําเนินงาน  (5.2-1.17) 
     6. คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ส.งคณาจารย�ในทุกหลักสูตร เข�าอบรมระบบ 
Che QA ออนไลน� ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย 
(5.2-1.18) 
     7. คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
มีกลไกในการช.วยหลักสูตร สําหรับการ
กําหนดกรรมการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร โดยทําหน�าท่ีใน
การให�ข�อมูล และรวบรวมข�อมูลให� กับ
มหาวิ ทยาลั ย  ซ่ึ งคณะมีแบบฟอร� ม ให�
หลักสูตรดําเนินการท่ีง. ายต.อระบบการ
บริหารจัดการ (5.2-1.19) และมหาวิทยาลัย
ก็นําข�อมูลไป จัดทําคําสั่งผู�ตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (5.2-1.20)     
    จ าก ท่ี กล. า วมา  จะ เห็ น ได� ว. า  คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีท้ังระบบ
และกลไก การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการกํากับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
และส.งผลให�การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ในป�การศึกษา 2560 มีผล
การดําเนินงานดีข้ึนทุกหลักสูตร  

ป�งบประมาณ 2561 ระดับ
หลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
5.2-1.17 รายงานผลCross 
check ระดับหลักสูตร 
5.2-1.18 รายชื่ออาจารย�
ตัวแทนแต.ละหลักสูตร ท่ี
เข�าร.วมการอบรม ระบบ 
Che QA ออนไลน�  
5.2 -1.19 แบบฟอร�มการ
เสนอรายชื่อกรรมการ
ผู�ตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 
ท่ีคณะดําเนินการจัดทําข้ึน 
5.2-1.20 คําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี แต.งต้ัง
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ป�
การศึกษา 2560 
 

2. มีคณะกรรมการกํากับ 
ติดตามการดําเนินงานให�เป%นไป
ตามระบบท่ีกําหนดในข�อ 1 
และรายงานผลการติดตามให�

     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�มี
การ กํา กับ ติดตามงานประกัน คุณภาพ
หลักสูตรดังนี้  
      1. การกํากับ ติดตาม โดยผู�บริหารท่ี

5.2-2.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ครั้งท่ี
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กรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา  

รับผิดชอบโดยตรง ได�แก.รองคณบดีฝrาย
วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึง
จะรายงานผลการ ติดตามใน ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร�และ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร�  อ า ทิ  ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 1/2561 
เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ� 2561 ระเบียบวาระ
ท่ี 4.6-4.7 เรื่องจากรองคณะบดีฝrายวางแผน
และประกันคุณภาพในการแจ�งผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 2559  และวาระ 
5.7 ค.าเปAาหมายประกันคุณภาพการศึกษา 
ป�การศึกษา 2560 เพ่ือให�พิจารณา (5.2-
2.1) สําหรับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในป�การศึกษา 2560  
   และมีการรายงานผลการติดตามประกัน
คุณภาพการศึกษาอีกครั้งในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 2/2561 
ในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงมีวาระเพ่ือ
ทราบ รายงานผลการประเมิน Cross check  
ของระดับหลักสูตร (5.2-2.2) 
      2. กํากับ ติดตาม โดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  ซ่ึงจะ
มีการ ดํา เนิน โครงการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ
สังคมศาสตร�  “เตรียมความพร�อม การ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา” (5.2-
2.3) 

1/2561 เม่ือวันท่ี 21 
กุมภาพันธ� 2561  
5.2-2.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ครั้งท่ี
2/2561 เม่ือวันท่ี3
กรกฎาคม 2561  
5.2-2.3 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� “เตรียมความ
พร�อม การประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา”ป�
การศึกษา 2560 
 
 
 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตรให�เกิดผลตาม
องค�ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร  

    คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการ
จั ด ส ร ร ท รั พย า ก ร เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ดําเนินงานของหลักสูตรให� เ กิดผลตาม
องค�ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามหลักการ 4 M ดังนี้  
     1. Man (คน) มีการแบ.งบาทหน�าท่ี
เจ�าหน�าท่ีสายสนับสนุนของสํานักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร� ฯ  ให� ช. ว ย ดูแลการ
ดําเนินงานของแต.ละสาขาวิชา เนื่องด�วย
คณะไม.มีบุคลากรสายสนับสนุนมากพอท่ีจะ

5.2-3.1 Job description
เจ�าหน�าท่ีคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�  
5.2-3.2 แผนงบประมาณ
ป�งบประมาณ 2561 แสดง
ในส.วนท่ีระบุว.า สนับสนุน
การบริหารจัดการระดับ
สาขาวิชาและหน.วยงาน  
5.2-3.3 โครงการประกัน
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ให�ไปสังกัดหลักสูตรโดยตรง จึงใช�วิธีการ
กําหนดบทบาทหน�าท่ีสําหับการปฏิบัติงาน
ของเจ�าหน�าท่ีแต.ละคน (5.2-3.1) 
    2 .  Money( งบประมาณ )  ใ นแต. ล ะ
ป� งบประมาณ คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� จะมีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานบริหารระดับ
หลักสูตรและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ ได�แก. ระดับหลักสูตร มีการ
จัดสรรงบประมาณรายได� สนับสนุนการ
บริหารงานของหลักสูตร (5.2-3.2) ส.วนของ
คณะ มีการต้ังงบประมาณในส.วนของการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ไว�
ชัดเจน สําหรับการบริหารจัดการงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภาพรวมของคณะ (5.2-
3.3) 
    3. Material (อุปกรณ�,เครื่องมือ) คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ทําหน�าท่ีเป%น
ศูนย�กลางการดําเนินงานของทุกหลักสูตร 
ท้ังเรื่ องการเรียนการสอน งานประกัน
คุณภาพการศึกษา และงานบริหารจัดการ 
โดยเฉพาะในส.วนของงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะมีการทําห�องประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือให�บริการแก.หลักสูตรต.างๆ 
สําหรับการดํา เนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (5.2-3.4) 
     4. Management การบริหารจัดการ      
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ยึด
หลักการบริหารงานแบบมีส.วนร.วม ดังนั้น
การจัดต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ จะให�ตัวแทนจากทุก
ห ลั ก สู ต ร  เ ข� า ม า ร. ว ม เ ป% น ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินงาน (5.2-3.5) เพ่ือได�เรียนรู� และรับรู�
ข�อมูลข.าวสารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
แส ด งคว าม คิ ด เ ห็ น  แล ะ ร. ว มบ ริ ห า ร
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาร.วมกัน
ท้ังกระบวนการ   

คุณภาพการศึกษา ระดับ
คณะ ป�งบประมาณ 2561 
5.2-3.4 ภาพถ.ายห�อง
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ของคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�   
3.2-3.5 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�  
 



������ก�����	
����	� ���
�����������������
������ ��������ก����ก�� 2560 |  
 

92 

เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามกําหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินให�กรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณา   

     ในป�การศึกษา 2560 ซ่ึงถือเป%นป�ท่ี 4 ใน
การประ เ มิน คุณภาพการ ศึกษาระ ดับ
หลักสูตรตามเกณฑ�มาตรฐานของ สกอ.      
     ซ่ึงทางคณะได�ดําเนินการสนับสนุนการ
ดําเนินงานให�หลักสูตรท้ัง 9 หลักสูตร รับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2560 ใน
ระหว.างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2561 
ซ่ึ ง กํ า ห น ด วั น  เ ว ล า  ส ถ า น ท่ี  แ ล ะ
คณะกรรมการตรวจประ เ มิน คุณภาพ
กา ร ศึ กษ า  เ ป% น ไ ป ต า มป ระ กา ศข อ ง
มหาวิทยาลัย (5.2-4.1) 
    การประเมินผลเสร็จสิ้นเป%นท่ีเรียบร�อย
แล� ว  ซ่ึ ง มี ก า ร ตรวจประ เ มิน คุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ตามแบบรายงาน
ผลการประเมินของคณะกรรมการของแต.ละ
หลักสูตร (5.2-4.2) และคณะได�นําข�อมูลมา
สรุปตามองค�ประกอบท่ี 1 ตัวบ.งชี้ 1.1 ผล
การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (5.2-
4.3)  
   หลังจากนั้น คณะนําผลการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจําป�การศึกษา 2560 รายงานผลไปให�
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา ในวันท่ี 
3 กันยายน 2561 โดยแจ�งเป%นจดหมาย
เวียน เนื่องจากระยะเวลาในการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
สิ้นสุดในวันท่ี 22 สิงหาคม 2561   

5.2-4.1 คําสั่ง
คณะกรรมการผู�ตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี 
5.2-4.2 เอกสารสรุปผล
การตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ป�การศึกษา 
2559 ของทุกหลักสูตร  
5.2-4.3 เอกสารสรุปผล
การบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม ตามเกณฑ�คุณภาพ
การศึกษา องค�ประกอบท่ี 
1 ตัวบ.งชี้ 1.1 ระดับคณะ  
(รายงานการประชุมแจ�งผล
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
ต.อคณะกรรมการประจํา
คณะ ในวาระพิจารณา 
พร�อมหนังสือเวียน) 

5. นําผลการประเมินและ
ข�อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตร
ให�มีคุณภาพดีข้ึนอย.างต.อเนื่อง 

     จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา
2559 ให� กับคณะกรรมการประจําคณะ
รับทราบในการประชุมครั้งท่ี1/2561 เม่ือ
วั น ท่ี  2 1  กุ ม ภ า พั น ธ�  2 5 6 1  แ ล ะ
คณะกรรมการได�มีการให�ข�อเสนอแนะแต.ละ
หลักสูตร นําไปปรับปรุงสําหรับป�การศึกษา 
2560  โดยข�อเสนอแนะแต.ละหลักสูตร สรุป
ในวาระการประชุมคณะกรรมการประจํา

5.2-5.1 สรุปวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งท่ี1/2561 
5.2-5.1แผนปรับปรุง
คุณภาพระดับหลักสูตร ป�
การศึกษา 2559 
ป�งบประมาณ 2560  
5.2-5.2 การปรับปรุงระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
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เกณฑ3การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
คณะ ครั้งท่ี1/2561 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ� 
2561 วาระ 5.8 เพ่ือพิจารณา (5.2-5.1) 
     จากนั้นคณะได�ดําเนินการให�หลักสูตร         
นําข�อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
ค ณ ะ ไ ป จั ด ทํ า แ ผ น ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ 
(Improvement plan) ป�การศึกษา 2560 
(5.2-2.2) 
      และจากการดําเนินการดังกล.าว ส.งผล
ให�การประเ มินคุณภาพการศึกษาในป�
การศึกษา 2560 ของทุกหลักสูตร ยังคงผ.าน
เกณฑ�ประเมิน 3.01 ทุกหลักสูตร แสดงให�
เห็นว.า การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ยังมีคุณภาพอย.าง
ต.อเนื่อง (5.2-2.3) 

การศึกษา ระดับหลักสูตร 
ป�การศึกษา 2560
ป�งบประมาณ 2561 
5.2-2.3 ตารางสรุปผล
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
2560 ทุกหลักสูตร  
 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผ.านองค�ประกอบท่ี 1 
การกํากับมาตรฐาน 

จากเกณฑ�ของ สกอ. ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ท่ีกําหนดให�ทุก
หลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ผ.านองค�ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
ซ่ึงหลักสู ตร ท้ั ง  10 หลักสู ตรของคณะ
มนุษยศาสตร�ฯ ได�ดําเนินการปฏิบัติผ.านตาม
เกณฑ�ขององค�ประกอบท่ี 1 (5.2-6.1) 

5.2-6.1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ประจําป�
การศึกษา 2560 

 
การประเมินตนเอง  

เปSาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
5 คะแนน 6 ขBอ 5 คะแนน 
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สKวนท่ี 3 
สรุปผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร3และสังคมศาสตร3 

จากผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เม่ือประเมินโดยใช�เกณฑ�มาตรฐาน 
และอิงเกณฑ�การประเมินตามท่ี สกอ.กําหนด ในรอบป�การศึกษา 2560 มีผลการประเมินสรุปได� ดังนี้ 

ผลการประเมินรายตัวบKงช้ี 

ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบKงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ตัวบKงช้ี เปSาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร 

ผลลัพธ3 
(%หรือ
สัดสKวน) 

องค3ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ.งช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม  

3.80 36.99 10 3.70 3.70 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.2 อาจารย�ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร�อยละ 
15 

9 63.5 14.17 % 1.77 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.3 อาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน.ง
ทางวิชาการ  

ร�อยละ 
25 

14 63.5 22.05 % 1.84 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท.า
ต.อจํานวนอาจารย�ประจํา  

3.00 27.22 25 8.88 % 3.50 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00   6 ข�อ 5 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5.00   6 ข�อ 5 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ.งช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�  

5.00   6 ข�อ 5 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร�างสรรค� 

4.00 1,747,860 61.5 
28,420.48

บาท 
5 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจํา
และนักวิจัย 

ร�อยละ 
15 

8.80 63.5 13.86 % 3.47 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ.งช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก.สังคม 5.00   6 ข�อ 5 คะแนน 

องค3ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ.งช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5.00   6 ข�อ 5 คะแนน 
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ตัวบKงช้ี เปSาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร 

ผลลัพธ3 
(%หรือ
สัดสKวน) 

องค3ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ.งช้ีท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธ�ตามพันธกิจกลุ.มสถาบัน และ
เอกลักษณ�ของคณะ 

5.00   7 ข�อ 5 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีท่ี 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสตูร  5.00   6 ข�อ 5 คะแนน 

คะแนนเฉล่ีย 13 ตัวบKงช้ี 4.18 คะแนน 

 
ตารางวิเคราะห3ผลการประเมินระดับคณะ 
ตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองค3ประกอบคุณภาพ 

องค3ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดําเนนิงานตBองปรบัปรุง
เรKงดKวน 
1..51-2.50 การดําเนนิงานตBองปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนนิงานระดับพอใชB 
3.51-4.50 การดําเนนิงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค�ประกอบท่ี 1 2.37 5.00 3.70 3.47 การดําเนินงานระดับพอใช� 

องค�ประกอบท่ี 2 5.00 5.00 3.47 4.49 การดําเนินงานระดับด ี

องค�ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค�ประกอบท่ี 4 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค�ประกอบท่ี 5 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ.งช้ี 
ของทุกองค�ประกอบ 3.03 5.00 3.59 4.18 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน 
การ

ดําเนินงาน
ระดับพอใช� 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน

ระดับด ี
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รายงานผลการวิเคราะห3จุดเดKนและโอกาสในการพัฒนา 

องค3ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบKงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  

1. ควรทําความเข�าใจในเกณฑ�การประเมินผลในตัวบ.งชี้ท่ี 3.3 (สาขาวิชาดนตรี) 
2. สาขาวิชารัฐศาสตร� มีความชัดเจนของแนวปฏิบัติท่ีดี และมีหลักฐานเชิงประจักษ� 

ตัวบKงช้ีท่ี 1.2 อาจารย3ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1. ส.งเสริมคณาจารย�ในหลักสูตรท่ีไม.มี ป.เอก ให�ศึกษาต.อระดับ ป.เอก อย.างน�อยหลักสูตรละ 1 คน 

ตัวบKงช้ีท่ี 1.3 อาจารย3ประจําคณะท่ีดํารงตําแหนKงทางวิชาการ 
1.เร.งรัดให�คณาจารย�เข�าสู.ตําแหน.งทางวิชาการ 

ตัวบKงช้ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จุดเดKน 

- การประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา การเข�าร.วมใช�ระบบสแกนคิวอาร�โค�ด  
- การจัดกิจกรรมการเตรียมพร�อมท่ีทันสมัย เช.น การเขียน resume online  
- การให�ข�อมูลและความรู�แก.ศิษย�ตรงตามความต�องการและสอดคล�องกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 

สาขาอาชีพ จากกิจกรรมการสื่อต.างประเทศ และเป%นการพัฒนาศักยภาพและทักษะความรู�
ความสามารถของอาจารย�ในสาขาได�เป%นอย.างดี  

- ความเข�มแข็งและเครือข.ายของศิษย�ชัดเจน 
ขBอเสนอแนะ 

- เกณฑ�ข�อท่ี 2 เพ่ิมเติมข�อมูลและรายละเอียดการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรของคณะให�
ชัดเจน 

ตัวบKงช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จุดเดKน 

- คณะมีการจัดทําแผนกลยุทธ�กิจกรรมนักศึกษา โดยผ.านกระบวนการวิเคราะห� สังเคราะห�
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะโดยมุ.งผลสําเร็จท่ีคุณภาพบัณฑิตอย.างชัดเจน  

- นักศึกษาสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน ตรวจสอบความสําเร็จตามแผน และการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองตามแผนกิจกรรมท่ีได�วางแผน ส.งผลให�นักศึกษาได�รับรางวัลเป%นรูปธรรมท่ี
ชัดเจน  

ขBอเสนอแนะ  
- เกณฑ�ข�อท่ี 3 เพ่ิมเติมรายละเอียดประเด็นกิจกรรมให�ความรู�การประกันคุณภาพแก.นักศึกษา ว.า

คณะมีการกําหนดความรู� ข้ันตอนการถ.ายทอดความรู�ลักษณะใดแก.นักศึกษาท่ีนําไปสู.ทักษะการ
ประยุกต�ใช�การประกันคุณภาพกับการเขียนโครงการ การทํางานเป%นทีม และการสรุปผลโครงการ
ท่ีนักศึกษาได�ดําเนินการ   

- เกณฑ�ข�อท่ี 5 ตารางในหน�า 46 เพ่ิมช.องตาราง หัวข�อ “ผลท่ีเกิดข้ึน” โดยดึงข�อมูลจาก หน�า 47 
รวบเหลือตารางเดียว  
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องค3ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
-ไมKมี- 
 
องค3ประกอบท่ี 3 การบริการทางวิชาการ 
ตัวบKงช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกKสังคม 
จุดเดKน 

1. มีการให�บริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการเพ่ือใช�ประโยชน�ทางด�านการจัดการเรียนการสอนให�
นักศึกษาได�เข�ามามีส.วนร.วมได�เรียนรู�ประสบการณ� เกิดประโยชน�จนนํามาซ่ึงความสําเร็จ ได�รับรางวัล
ระดับชาติ สร�างชื่อเสียง ได�รับการยอมรับระดับชุมชน สังคม และประเทศ 

2. ได�รับการยอมรับจากองค�กรภายนอกในการขอความร.วมมือจากคณะในการพัฒนาชุมชนท�องถ่ิน 
3. โครงการมีความต.อเนื่องได�รับความสนใจจากองค�กรท้ังภาครัฐและเอกชน 
4. ส.งเสริมให�นักศึกษามีส.วนร.วมในการบริการวิชาการต้ังแต.การสํารวจความต�องการของชุมชน การ

ลงพ้ืนท่ี การดําเนินกิจกรรม การติดตามการดําเนินการ ส.งผลให�องค�กรท้ังภาครัฐและเอกชน สนับสนุน
โครงการเพ่ือสร�างความยั่งยืนให�กับชุมชนและท�องถ่ิน 
 
องค3ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบKงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ควรจัดทําแสดงแผนงานโครงการด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตลอดท้ังป� 
2. คณะกรรมการดําเนินโครงการฯ และคณะกรรมการติดตามฯ ควรมีบันทึกในรายงานการประชุม 

เก่ียวกับการดําเนินปฏิบัติหน�าท่ีตามคําสั่งฯ 
3. ควรมีการสรุปรายงานผลโครงการท่ีสอดคล�องตามวัตถุประสงค�ของโครงการ 
4. ควรนําหลักฐานท่ีเก่ียวกับกระบวนการทางด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป%นการทํางาน

ตามรูปแบบ PDCA มาใส.ในรูปเล.มสรุปรายงานของโครงการท้ังหมด 
 
องค3ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบKงช้ีท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ3ตามพันธกิจ กลุKมสถาบันและเอกลักษณ3
ของสถาบัน  
ขBอเสนอแนะ 

1. ปรับการวิเคราะห�ข�อมูลทางการเงิน เพ่ือให�เห็นต�นทุน/จุดคุ�มทุน เพ่ือใช�ในการพัฒนานักศึกษา 
อาจารย� บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 

2. จัดกลุ.มความเสี่ยง/เพ่ิมรายละเอียดในประกันความเสี่ยงท้ัง 4 ประเด็น ว.ามีอะไร จัดการอย.างไร 
และผลการจัดการเป%นอย.างไร 

3. ปรับการเขียน การค�นหาแนวปฏิบัติท่ีดี 
ตัวบKงช้ีท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
 

 


