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คํานํา 
 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําป�การศึกษา 2561 
เป%นรายงานสรุปผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ใน
รอบป�การศึกษา 2561 ระหว.างวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 และอิงกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาตามท่ีกําหนด ในรอบป�
การศึกษา 2561 องค�ประกอบท่ี 1 ถึง องค�ประกอบท่ี 6 พร�อมท้ังได�วิเคราะห�จุดแข็งและแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนารายองค�ประกอบไว�ในรายงานฉบับนี้ 

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

 
 
 

                                                              (ผู�ช.วยศาสตราจารย� ดร.ชูวงศ�  อุบาลี) 
                                                              คณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
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สารบัญ 
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คํานํา (1) 
สารบัญ (2) 
บทสรุปผู�บริหาร (3) 
ส.วนท่ี 1 บทนํา 1 
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     - องค�ประกอบท่ี 5 77 
     - องค�ประกอบท่ี 6  
ส.วนท่ี 3 สรุปผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 94 
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บทสรุปผูAบริหาร 
 

จากการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ประจําป�การศึกษา2561โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือการประเมินผลการดําเนินงานตามองค�ประกอบ 6องค�ประกอบ 
17 ตัวบ.งชี้ แต.เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ไมDไดAเปEดสอนในระดับปริญญาโท และนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกยังไมDสําเร็จการศึกษา จึงทําให�คณะฯ ดําเนินการตามตัวบ.งชี้ท้ังหมด 15 ตัวบ.งชี้  ว.ามีจุด
แข็งท่ีเป%นแนวเสริมและจุดอ.อนท่ีจะนําไปพัฒนาปรับปรุงให�มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการศึกษา 
ท่ีเน�นคุณภาพของผู�เรียนและสังคมโดยส.วนรวม โดยคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�มีผลการประเมิน
ตนเองดังนี้ 

องค2ประกอบท่ี 1 ดAานผลลัพธ2ผูAเรียน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 1.1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� 

ประเมินตนเองได� 4.25 คะแนน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 1.4 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ 

ประเมินตนเองได� 4.06 คะแนน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 1.5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผู�เรียน  ประเมินตนเองได�  5 คะแนน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประเมินตนเองได�  5 คะแนน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี       ประเมินตนเองได�  5 คะแนน 

ผลการดําเนินงานองค�ประกอบท่ี 1 เฉลี่ย 5 ตัวบ.งชี้ ได�คะแนนเท.ากับ 4.66 อยู.ในระดับดีมาก 
องค2ประกอบท่ี 2 ดAานการวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวบ.งชี้ท่ี 2.1 การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�  ประเมินตนเองได�  5 คะแนน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย  ประเมินตนเองได�  3.60 คะแนน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 2.3 ร�อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร�างสรรค� หรอืนวัตกรรมท่ีได�นําไปใช�ประโยชน�ตาม   

พันธกิจต.อจํานวนผลงานวิจัย ผลงานสร�างสรรค� หรือนวัตกรรมท้ังหมด  ประเมินตนเองได�  1.17 คะแนน 
ผลการดําเนินงานองค�ประกอบท่ี 2 เฉลี่ย 3 ตัวบ.งชี้ ได�คะแนนเท.ากับ 3.26 อยู.ในระดับพอใช� 

องค2ประกอบท่ี 3 ดAานการบริการวิชาการ 
ตัวบ.งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก.ชุมชนท�องถ่ินท่ีนําไปสู.การเสริมสร�างความเข�มแข็งความ

ยั่งยืน หรือตามแนวพระราชดําริ       ประเมินตนเองได�  5 
คะแนน 
ผลการดําเนินงานองค�ประกอบท่ี 3 ได�คะแนนเท.ากับ 5.00 อยู.ในระดับดีมาก 

องค2ประกอบท่ี 4 การศิลปวัฒนธรรมและความเปMนไทย 
ตัวบ.งชี้ท่ี 4.1 การดําเนินงานด�านศิลปะ วัฒนธรรม และความเป%นไทยท่ีส.งเสริมความภูมิใจใน

ความเป%นไทย ภูมิปKญญาท�องถ่ินให�กับผู�เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ประเมินตนเองได�  5 คะแนน 
ผลการดําเนินงานองค�ประกอบท่ี 4 ได�คะแนนเท.ากับ 5.00 อยู.ในระดับดีมาก 

องค2ประกอบท่ี 5 ดAานการบริหารจัดการ 
ตัวบ.งชี้ท่ี 5.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  ประเมินตนเองได�  3.76 คะแนน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 5.2 คุณภาพของอาจารย�    ประเมินตนเองได�  2.34 คะแนน 
ตัวบ.งชี้ท่ี 5.3 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ�ตามพันธกิจกลุ.มสถาบันและ

เอกลักษณ�ของสถาบัน       ประเมินตนเองได�  5 คะแนน 
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ตัวบ.งชี้ท่ี 5.4 การประกันคุณภาพการศึกษา   ประเมินตนเองได�  5 คะแนน 
ผลการดําเนินงานองค�ประกอบท่ี 5 เฉลี่ย 4 ตัวบ.งชี้ ได�คะแนนเท.ากับ 4.03 อยู.ในระดับดี 

องค2ประกอบท่ี 6 ดAานอัตลักษณ2ของบัณฑิต 
ตัวบ.งชี้ท่ี 6.1 การดําเนินการส.งเสริมและพัฒนาทักษะ ความคิดเชิงระบบ PDCA สอดคล�องกับ

บริบท หรืออัตลักษณ�ของแต.ละคณะ หลักสูตร    ประเมินตนเองได�  5 คะแนน 
ผลการดําเนินงานองค�ประกอบท่ี 6 ได�คะแนนเท.ากับ 5.00 อยู.ในระดับดีมาก 
 จากคะแนนผลการดําเนนิงานท้ัง 6 องค2ประกอบ 15 ตัวบDงช้ี คณะมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
ได�คะแนนเฉล่ียท้ัง 15 ตัวบDงช้ี เทDากับ 4.28 ซ่ึงอยูDในระดับดี 
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สDวนที่ 1  
บทนํา 

 
ช่ือหนDวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปMนมาโดยยDอ 

ช่ือหนDวยงาน : คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ท่ีตั้ง  :41 หมู.ท่ี 5 ตําบลท.าช�าง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี22000 
 ประวัติความเปMนมา 
 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดต้ังข้ึนในป� พ.ศ. 2519ตาม
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 ภาควิชานาฏศิลปU 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�ศิลปU  โปรแกรมวิชาศิลปกรรมและโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา 
(ค.บ.) 
 ป� พ.ศ.2542กระทรวงศึกษาธิการได�มีประกาศการแบ.งส.วนราชการของสถาบันราชภัฏรําไพพรรณี 
กําหนดให�มี 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร� คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ในแต.ละคณะให�มีหน.วยงานเพียงหน.วยงาน
เดียว คือ สํานักงานเลขานุการคณะ มีผลให�คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ดําเนินการบริหารงาน
วิชาการแบบโปรแกรมวิชาต.อไป 
 ในป� พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีได�เปลี่ยนสถานะเป%นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ตามประกาศในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ป� พ.ศ. 2548 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เป%นคณะหนึ่งในจํานวน 6 คณะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี (คณะครุศาสตร� คณะวิทยาศาสตร� คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร� และคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�) ได�เปFดสอนหลักสูตรศิลป
ศาสตร� ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ท้ังภาคปกติและภาค กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 
ภาคพิเศษ (ศศ.ม.) ขณะเดียวกันก็ได�เปFดสอนหลักสูตรใหม. คือ หลักสูตรนิติศาสตร�เป%นรุ.นแรกให�กับนักศึกษา
ภาคปกติ 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.วนราชการในสํานักงานคณบดีตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี(ฉบับแก�ไข) พ.ศ. 2550 ออกเป%น 5ส.วนงาน ได�แก. งาน
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บริหารงานท่ัวไป งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และศูนย�ภาษา โดย
ให�บริการด�านต.าง ๆ แก.ชุมชนนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ขณะเดียวกันคณะได�ปรับเปลี่ยน
แนวทางในการพัฒนาคณะไปพร�อม ๆ กัน โดยคํานึงถึงความสอดคล�องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบท
ในสังคมเพ่ือดําเนินภารกิจตามบทบาทท่ีกําหนดไว�ให�บรรลุเป?าหมายต.อไปโดยในป� พ.ศ. 2554 ได�เพ่ิม
หน.วยงานศูนย�อาเซียนศึกษา และศูนย�วิจัยทางด�านสังคมศาสตร�เพ่ือให�สอดคล�องกับสภาวการณ�ปKจจุบัน 

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

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

ป� พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�เปFดหลักสูตรใหม. คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมุ.งผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะเชิงบูรณาการ (interdisciplinary capability) อัน
ได�แก. ความสามารถในเชิงวิพากษ� (critical ability) มีทักษะในการคิดอย.างเป%นระบบ (systematic thinking) 
มีความสามารถในการพัฒนาทฤษฎี (conceptualization ability) มีความสามารถในการทํางานเป%นทีม 
(teamwork) รวมถึงความกล�าหาญในทางจริยธรรม (moral courage) สมรรถนะเชิงบูรณาการของดุษฎี
บัณฑิตดังกล.าวเป%นสิ่งจําเป%นต.อการสร�างทฤษฎีและนโยบายเพ่ือการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืนได� 
 
ปรัชญา ปณิธาน เปUาหมาย วัตถุประสงค2 
ปรัชญา 

“คุณธรรมนําทาง  เสริมสร�างปKญญา  พัฒนาท�องถ่ิน” 
 
วิสัยทัศน2 

คณะชั้นนําของภาคตะวันออกในการบูรณาการความรู�และภูมิปKญญาเพ่ือการพัฒนาคนและชุมชน
ท�องถ่ิน 
 
พันธกิจ 

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

2. วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร�างความเป%นองค�กรแห.งการเรียนรู� 
3. ให�บริการวิชาการแก.สังคมและสืบสานแนวพระราชดําริเพ่ือสู.การพัฒนาท่ียั่งยืน 
4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปKญญาท�องถ่ิน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 
อัตลักษณ2 นักปฏิบัติการทางสังคม 
 
เอกลักษณ2 บูรณาการศาสตร�และภูมิปKญญาท�องถ่ิน 
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คDานิยม  HUSO  Human  = มนุษยธรรม 
    Unity  = เป%นหนึ่งเดียว 
    Society  =  ใส.ใจสังคม 
    Originality = ริเริ่มสร�างสรรค� 
 
คุณธรรม กตัญsู มีจิตสาธารณะ 
 
บัณฑิตท่ีพึงประสงค2 มีวินัย อดทน รับผิดชอบ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร2 
 1. การพัฒนาท�องถ่ิน 
 2. การผลิตและพัฒนาครู 
 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 4. การพัฒนาระบบบริการจัดการ 
 
ยุทธศาสตร2ท่ี 1 การพัฒนาทAองถ่ิน 
กลยุทธ2 

1.1 บริหารจัดการโครงการบริการวิชาการโดยให�ชุมชนมีส.วนร.วม เสริมสร�างชุมชนเข�มแข็งโดย   
บูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 

1.2 ส.งเสริมบุคลากรดําเนินงานแบบทีมในการให�บริการวิชาการ ตอบสนองต.อความต�องการของ
ชุมชนท�องถ่ินโดยใช�ชุมชนเป%นฐาน ตามหลักการ 3 ช. 

1.3 สร�างเครือข.ายความร.วมมือในการดําเนินงานพัฒนาท�องถ่ิน ชุมชน 
1.4 ส.งเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริเพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนท�องถ่ิน 
1.5 ใช�วังสวนบ�านแก�วเป%นแหล.งเรียนรู� และสถานท่ีจัดกิจกรรมด�านการเรียนการสอน การพัฒนา

นักศึกษา กิจกรรมด�านวัฒนธรรมและภูมิปKญญาท�องถ่ิน 
1.6 สร�างค.านิยมด�านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปKญญาท�องถ่ิน ให�กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไป 
  

ยุทธศาสตร2ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ2 

2.1 สนับสนุน ส.งเสริมการผลิตครูในหลักสูตรร.วมผลิตให�มีคุณภาพ 
2.2 การมีส.วนร.วมในการพัฒนาครูของท�องถ่ิน ชุมชน ให�กับโรงเรียนต.าง ๆ ในพ้ืนท่ี 

 
ยุทธศาสตร2ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ2 

3.1 การส.งเสริมพัฒนาหลักสูตรให�มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ�ประกันคุณภาพการศึกษา 
3.2 ส.งเสริมให�มีการจัดหาและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 
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3.3 จัดกิจกรรมให�ผู�ประกอบการพบบัณฑิตเพ่ือสร�างโอกาสในการทํางาน หรือ จัดอบรม/แนะแนว
เพ่ือสร�างอาชีพ 

3.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย�ให�เป%นมืออาชีพ 
 

ยุทธศาสตร2ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ2 

4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะให�ทันต.อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
4.2 นําการบริหารจัดการโดยนําหลักเกณฑ� Green University มาใช� 
4.3 พัฒนาบุคลากรของคณะท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนให�ได�รับการพัฒนาอย.างต.อเนื่อง 
4.4 เสริมสร�างเครือข.ายความร.วมมือกับองค�กร/หน.วยงานในระดับอาเซียนและนานาชาติ 
4.5 สนับสนุนการจัดหารายได�และระดมทรัพยากรจากหน.วยงานภายนอก 

 

ทําเนียบผูAบริหารคณะมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 

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 – ปKจจุบัน 
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คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนDง 
1 ผศ.ดร.ชูวงศ� อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
2 อาจารย�ชัชวาลย� มากสินธ� รองคณบดีฝzายวางแผนและประกันคุณภาพ 
3 อาจารย�เอ้ือมพร รุ.งศิริ รองคณบดีรองคณบดีฝzายวิชาการและวิจัย 
4 อาจารย�จุตินันท� ขวัญเนตร รองคณบดีฝzายกิจการนักศึกษา 
5 อาจารย�กันติทัต การเจริญ ผู�ช.วยคณบดีฝzายวิชาการและวิจัย 
6 นายธนวัฒน� กันภัย ผู�ช.วยคณบดีฝzายประชาสัมพันธ� 
7 อาจารย�สิตางค� เจริญวงศ� ผู�ช.วยคณบดีฝzายกิจการนักศึกษา 
8 อาจารย�ปรอยฝน วงศ�ชาวจันทร� ผู�ช.วยคณบดีฝzายกิจการพิเศษ 
9 รศ.ดร.ชัยยนต� ประดิษฐศิลปU 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 ประธานสาขาวิชาทัศนศิลปU 
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 

หนAาท่ี  

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 
 

ผูAบริหารคณะ 

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

หนAาท่ี 
คณบดี 

มีอํานาจหนAาท่ี 

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

รองคณบดีฝ\ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

มีอํานาจหนAาท่ีดังนี้ 
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 

มีอํานาจหนAาท่ี 
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 

มีอํานาจหนAาท่ี 
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 

 

หัวหนAาสํานักงานคณบดี 

มีอํานาจหนAาท่ี 
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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โครงสรAางองค2กร และโครงสรAางการบริหาร 
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หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปEดสอน 
ในป�การศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�เปFดหลักสูตรจํานวน 9 หลักสูตร   

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

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ป$ท่ีปรับปรุง

ลDาสุด 

วันท่ีสภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันท่ี สกอ. ลง
นามรับทราบ

หลักสูตร 
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 
สาขาวิชาทัศนศิลปU 

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 

 

จํานวนนักศึกษา 
ในป�การศึกษา 2561  (1 ส.ค. 61– 31 ก.ค. 62) คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีนักศึกษารวม

ท้ังสิ้น 2,333คนประกอบด�วย นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี จํานวน 1,969 คน นักศึกษาภาคพิเศษ 
ระดับปริญญาตรี จํานวน 343 คนและนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 21 คนจําแนกได�ดังนี้ 
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ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ป$ 2561 

หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา 

รวม 
ชั้นป$ที่ 1 ชั้นป$ที่ 2 ชั้นป$ที่ 3 ชั้นป$ที่ 4 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

56 64 38 55 213 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาไทย 

20 40 40 41 141 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการพฒันาชุมชน 

93 57 74 68 292 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาดนตรี 

11 23 14 19 67 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาจนี 

36 23 42 42 143 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร� 

129 142 152 179 602 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาทัศนศิลปU 

16 12 9 17 54 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิารัฐศาสตร� 

65 88 134 170 457 

รวม 1,969 

ตารางสรุปจํานวนนักศึกษา ภาคพิเศษ(ปริญญาตรี)ป$ 2561 

หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา 

รวม 
ชั้นป$ที่ 1 ชั้นป$ที่ 2 ชั้นป$ที่ 3 ชั้นป$ที่ 4 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการพฒันาชุมชน 

44 14 20 30 108 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร� 

29 62 39 58 188 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิารัฐศาสตร� 

- - 27 20 47 

รวม 343 

ตารางสรุปจํานวนนักศึกษา ภาคพิเศษ(ปริญญาเอก)ป$ 2561 

หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา 

รวม 
ชั้นป$ที่ 1 ชั้นป$ที่ 2 ชั้นป$ที่ 3 ชั้นป$ที่ 4 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

5 8 8 - 21 

รวม 21 
 
** ขAอมูลจากงานทะเบียน กองบริการการศึกษา ณ วันท่ี 5 มิถุนายน 2562 
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จํานวนอาจารย2และบุคลากร 
จํานวนอาจารย2 

จํานวนอาจารย�ของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีท้ังหมด 65 คน แบ.งเป%น ข�าราชการ 9 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 56 คน โดยนับตามระยะเวลาการทํางาน 

หลักสูตร 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

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

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

3 - - - 8 2 - - - - - - 14 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาไทย 

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการพฒันาชุมชน 

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาดนตรี 

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาจนี 

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

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร� 

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

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ
สาขาวชิาทัศนศิลปU 

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

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิารัฐศาสตร� 

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

อาจารย�สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป
ไม.สังกัดหลักสูตรใด 

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

รวม 3 - - - 36 10 1 - 10 3 1 - 64 
รวมทั้งหมด 3 47 14 64 

จํานวนบุคลากร 
เจ�าหน�าท่ีคณะมีท้ังหมด7 คน 

คณะ ต่ํากวDา ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� - 7 - - 7 
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ขAอมูลพ้ืนฐานโดยยDอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
อาคารสถานท่ีคณะมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 มีอาคารรวม  3  หลัง  ไดAแกD 
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�กราฟFก  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 2562  จํานวน

เงินท้ังสิ้น 4,577,200 บาทแบ.งเป%นงบประมาณแผ.นดิน จํานวน 2,070,500 บาท งบรายได� จํานวน 
2,506,700 บาท 

สรุปโครงการ ประจําป$งบประมาณ 2562 
งบประมาณแผDนดิน 
ไดAรับการจัดสรร2,070,500 บาท  

ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1 โครงการบริหารจัดการคณะ

มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร�เพื่อ
ประสิทธิภาพขององค�กร 
(729,000 บาท) 

1. ทบทวนแผน 20,000 คณะมนุษย�ฯ 

2. ประกันคุณภาพ 20,000 คณะมนุษย�ฯ 
3. บริหารจัดการ 569,000 คณะมนุษย�ฯ 
4. KM วิชาการ 
- การสอน 15,000 
- วิจัย 15,000 

30,000 คณะมนุษย�ฯ 

  5. บริหารเปลี่ยนแปลง 50,000 คณะมนุษย�ฯ 
  6. ทําวารสารวชิาการคณะ 40,000 คณะมนุษย�ฯ 
2 โครงการสนบัสนนุสื่อการเรียนการ

สอน (885,000 บาท) 
1. ครุภัณฑ�ของคณะมนุษย�ฯ 885,000 คณะมนุษย�ฯ 

3 โครงการสนบัสนนุภารกิจของ 
คณะมนุษยศาสตร�ฯ  
(16,000 บาท) 

1. KM เจ�าหน�าที่  10,000 คณะมนุษย�ฯ 
2. โทรศัพท�สํานักงาน 3,000 คณะมนุษย�ฯ 
3. โทรศัพท�มือถือ 3,000 คณะมนุษย�ฯ 

4 บริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� พัฒนาท�องถ่ิน
เข�มแข็ง ยั่งยืน 
(120,000 บาท) 

1. ช.ชุมชนชายฝK�ง 30,000 รัฐประศาสนศาสตร� 
2. ช.ชุมชนชายแดน 30,000 รัฐศาสตร� 

3. อบรมดนตรี(20,000 บาท) 
- ของชุมชนอีก 10,000 บาท 

30,000 รัฐศาสตร� 

4. อบรมภาษา 30,000 ภาษาอังกฤษ 

5 พัฒนาผู�เรียนด�วยแนวคิดนัก
ปฏิบัติการทางสงัคม  
(40,000 บาท) 

1. ช.ชุมชนเข�มแข็ง (บ�านน้ําแดง) 20,000 การพัฒนาชุมชน 
2. ช.ชุมชนเข�มแข็ง (บ.อพลอย) 20,000 การพัฒนาชุมชน 

6 สนับสนนุการทําวิจัยของคณะ
มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 
(200,000 บาท) 

1. สนับสนุนการทาํวิจัย 200,000 คณะมนุษย�ฯ 

7 โครงการมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�“จิตอาสาเพื่อการ
พัฒนาท�องถ่ิน” 
(80,000 บาท) 

1. จิตอาสาเพื่อการพัฒนา
ท�องถ่ิน (มนุษยศาสตร�วชิาการ) 

80,000 คณะมนุษย�ฯ 

รวมงบประมาณแผDนดิน 2,070,500 
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งบรายไดA 
ไดAรับการจัดสรร2,506,700บาท 

ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
1 พัฒนานักศึกษาระดบัคณะ 

(220,000 บาท) 
1. ปฐมนิเทศ 20,000 คณะมนุษย�ฯ 

2. ศึกษาดูงาน 20,000 

3. ปKจฉิมนิเทศ 20,000 

4. ค.ายผู�นํา 6,000 

  5. กีฬา/สุขภาพ 30,000  

  6. อบรมงานประกันฯ 5,000  

  7. คุณธรรมจริยธรรม 19,000  

  8. ทํานุบาํรุง : ทําบุญป�ใหม. 15,000  

  9. ทํานุบาํรุง : วันสงกรานต� 15,000  

  10. ทํานุบํารุง : แห.เทียนพรรษา 20,000  

  11. ความสามารถทางวิชาการ 40,000  

  12. พัฒนาศิษย�เก.า 10,000  

2 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิารัฐศาสตร� 
(166,200 บาท) 

1. เทียนเล.มน�อย 20,000 รัฐศาสตร� 
 2. สร�างเครือข.าย 35,000 

3. เด็กนอกห�อง 20,000 

4. แสงเทียนแห.งศรัทธา 15,000 

5. สิงห�ติวเข�ม 15,000 

6. ค.ายสิงห�ผู�นาํ 22,400 

7. นิเทศฝ{กประสบการณ�รัฐศาสตร� 38,800 
3 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิารัฐ

ประศาสนศาสตร� 
(246,150 บาท) 

1. เตรียมความพร�อม 20,550 รปศ. 
 2. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม. 20,000 

3. ปฐมนิเทศฝ{กงาน 30,000 

4. ศึกษาดูงาน 90,000 

5. ปKจฉิมนิเทศ 40,000 

6. นิเทศฝ{กประสบการณ�วิชาชพีฯ 45,600 
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ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
4 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิาภาษาไทย 

(76,740 บาท) 
1. ศึกษาดูงาน 20,000 ภาษาไทย 

2. แข.งขันทางวิชาการ 17,000 

3. นิเทศฝ{กประสบการณ�ฯ 8,600 

4. วรรณกรรมชีวิต (คบ.ร.วมผลติ) 31,140 

5 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(83,390 บาท) 

1. เตรียมฝ{กประสบการณ�ฯ 12,000 อังกฤษธุรกิจ 
 2. English Fair 10,000 

3. Exit Exam 8,200 

4. English camp 18,300 

5. เตรียมความพร�อมป� 1 6,000 

6. นิเทศฝ{กประสบการณ� 11,200 

7. พัฒนา คบ. ร.วมผลิต ป� 4 8,540 

8. พัฒนา คบ. ร.วมผลิต ป� 5 9,150 

6 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิาภาษาจีน 
(44,950 บาท) 

1. อบรมสอบ HSK 14,000 ภาษาจนี 

2. เตรียมฝ{กประสบการณ�ฯ 8,360 

3. แข.งขันทักษะภาษาจนี 14,390 

 4. นิเทศฝ{กประสบการณ� 8,200 

7 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิาทัศนศิลปU 
(18,400 บาท) 

1. การเรียนรู�ศตวรรษที่ 21 8,000 ทัศนศิลปU 
 2. ศิลปะสัญจร 7,000 

3. สัมมนาหลังฝ{กประสบการณ� 3,400 

8 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิาดนตรี 
(25,850 บาท) 

1. ศึกษาดูงาน 10,000 ดนตรี 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ 11,250 

3. ปฐมนิเทศฝ{กประสบการณ� 2,600 

4. ปKจฉิมฝ{กประสบการณ� 2,000 

9 พัฒนานักศึกษาสาขาวชิาการ
พัฒนาชุมชน 
(135,450 บาท) 

1. เตรียมความพร�อม ป� 1 5,000 พัฒนาชุมชน 
 2. CSD สัมพันธ� ป� 3 12,000 

3. เรียนรู�วิถีชนบท ป� 2 20,000 

4. พิธีเทียน/รับน�อง 24,450 

5. ทําบุญ พช. 15,000 

6. นิเทศฝ{กประสบการณ� 24,000 

7. แข.งขันทางวิชาการ 15,000 

8. สัมมนาภาคปกติ ป� 4 20,000 

  9. สัมมนาภาคพิเศษ ป� 4 10,000 
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ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 
10 พัฒนานักศึกษาปริญญาเอก 

(374,200 บาท) 
1. พัฒนาโดยผู�ทรงคุณวฒุ ิ 169,700 ป.เอก 

2. เขียนเค�าโครงวิจัย 15,150 

  3. เขียนรายงานวิจัย 15,150 

4. มหกรรมวิจัยแห.งชาต ิ 40,000 

11 การบริหารจัดการคณะเพื่อผลิต
บัณฑิต 
(759,770 บาท) 

1. พัฒนาบุคลากรคณะ 200,000 คณะ
มนุษยศาสตร�ฯ 2. สวัสดิการอาจารย�ชาวจนี 192,000 

3. สวัสดิการอาจารย�ไทย 55,000 

4. บริหารเปลี่ยนแปลง 50,000 

5. บริหารการเรียนการสอน+GE 241,770 

6. พัฒนาเจ�าหน�าที่คณะ 21,000 

12 พัฒนาบุคลากรระดับหลักสูตร 
(389,800 บาท) 

1. สาขาวิชาภาษาไทย 47,000 ภาษาไทย 

2. สาขาวิชารัฐศาสตร� 38,000 รัฐศาสตร� 

 3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 38,000 รปศ. 

4. สาขาวิชาทัศนศิลปU 35,000 ทัศนศิลปU 

5. สาขาวิชาดนตรี 35,000 ดนตรี 

6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 65,800 อังกฤษธุรกิจ 

7. สาขาวิชาภาษาจีน 38,000 ภาษาจนี 

8. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 38,000 พัฒนาชุมชน 

9. สาขาวิชาสหวิทยาการ 55,000 ป.เอก 

13 มนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร�
วิชาการ 
(100,000 บาท) 

เปFดบ�านมนุษยศาสตร�วชิาการ 100,000 คณะ
มนุษยศาสตร�ฯ 

รวมงบประมาณรายไดA 2,506,700 
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สDวนที่ 2 

รายงานผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 

องค2ประกอบที่ 1 ดAานผลลัพธ2ผูAเรียน 
ตัวบDงช้ีท่ี 1.1  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดAงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป$ 
ชนิดของตัวบDงช้ี ผลลัพธ� 
เกณฑ2การประเมิน ใช�ค.าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได�งานทําหรือประกอบอาชีพ 
   อิสระภายใน 1 ป� (คะแนนเต็ม 5) 
สูตรการคํานวณ  

คะแนนท่ีได� = 

ผลรวมของค.าคะแนนท่ีได�จากการประเมินบัณฑิตของแต.ละ
หลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีท้ังหมดท่ีสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติให�เปFด 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ในป�การศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เปFดสอนท้ังหมด 9 หลักสูตร แบ.งออกเป%น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร มีหลักสูตรท่ีได�รับประเมินของบัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� จํานวน 8 หลักสูตร โดยมีผลรวมของค.าคะแนน
ประเมินของทุกหลักสูตรเท.ากับ 33.97 ดังนี้ 
 

ช่ือหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

สถานะการประเมิน 
ผลรวมของคDา

คะแนน 
หมายเหต ุ

รับการประเมิน 
ไมDรับการ
ประเมิน 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ �  5.00  
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย �  4.32  
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน �  4.35  
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตร ี �  3.50  
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน �  4.09  
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 

�  4.30  

7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลปU �  5.00  
8. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร� �  3.55  
 
การคํานวณ   

33.97 
=4.25 
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การประเมินตนเอง  

เปUาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
4.00 คะแนน 33.97 4.25 คะแนน 

 
 
หลักฐานอAางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1 สรุปภาวะการมีงานทําของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ประจําป�
การศึกษา 2560 
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ตัวบDงช้ีท่ี 1.2   ผลงานของนักศึกษาและผูAสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดAรับการตีพิมพ2 
   หรือเผยแพรD 
ชนิดของตัวบDงช้ี ผลลัพธ� 
เกณฑ2การประเมิน ใช�ค.าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลงานของนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระดับ 
   ปริญญาโทท่ีได�รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร. (คะแนนเต็ม 5) 
สูตรการคํานวณ   

คะแนนท่ีได� = 

ผลรวมของค.าคะแนนท่ีได�จากการประเมินของแต.ละ
หลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโทท้ังหมดท่ีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให�เปFด 

 
ผลการดําเนินงาน : 
 ในป�การศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ไมDไดAเปEดสอนในระดับปริญญาโทท้ังหมด
.................หลักสูตร มีหลักสูตรท่ีมีผลงานของนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได�รับการ
ตีพิมพ�หรือเผยแพร. จํานวน.................หลักสูตร โดยมีผลรวมของค.าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเท.ากับ
................. ดังนี ้

ช่ือหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

ผลรวมคะแนน หมายเหต ุ

1.   
2.   
3.   
 

การคํานวณ   
................ 

=................ 
................ 

 
การประเมินตนเอง  

เปUาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
   
 
หลักฐานอAางอิง: 
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ตัวบDงช้ีท่ี 1.3  ผลงานของนักศึกษาและผูAสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
   ท่ีไดAรับการตีพิมพ2หรือเผยแพรD 
ชนิดของตัวบDงช้ี ผลลัพธ� 
เกณฑ2การประเมิน ใช�ค.าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลงานของนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระดับ 
   ปริญญาเอกท่ีได�รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร. (คะแนนเต็ม 5) 
สูตรการคํานวณ   

คะแนนท่ีได� = 

ผลรวมของค.าคะแนนท่ีได�จากการประเมินของแต.ละ
หลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอกท้ังหมดท่ีสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให�เปFด 

 
ผลการดําเนินงาน : 
 ในป�การศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เปFดสอนในระดับปริญญาเอกท้ังหมด 1 
หลักสูตร ยังไมDมีผูAสําเร็จการศึกษา 
 

ช่ือหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

ผลรวมคะแนน หมายเหต ุ

1.   
2.   
3.   
 

การคํานวณ   
................ 

=................ 
................ 

 
การประเมินตนเอง  

เปUาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
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ตัวบDงช้ีท่ี 1.4   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหDงชาติ 
ชนิดของตัวบDงช้ี  ผลลัพธ� 
เกณฑ2การประเมิน ใช�ค.าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต โดยผู�ใช�บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
สูตรการคํานวณ   

คะแนนท่ีได� = 
ผลรวมของค.าคะแนนท่ีได�จากการประเมินบัณฑิต 

ของแต.ละหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให�เปFด 
 

ผลการดําเนินงาน : 
 ในป�การศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เปFดสอนท้ังหมด 9 หลักสูตร แบ.งออกเป%น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร มีหลักสูตรท่ีได�รับประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ จํานวน 8 หลักสูตร และมีหลักสูตรท่ีไม.ได�รับคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ จํานวน 1 หลักสูตร โดยมีผลรวมของค.าคะแนน
ประเมินของทุกหลักสูตรเท.ากับ 31.49 ดังนี้ 

ช่ือหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

สถานการณ2ประเมิน 
ผลรวมของคDา

คะแนน 
หมายเหต ุ

รับการประเมิน 
ไมDรับการ
ประเมิน 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ �  4.32  
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย �  3.96  
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน �  4.00  
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตร ี �  3.00  
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน �  3.81  
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 

�  4.73  

7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลปU �  4.83  
8. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร� �  3.82  
9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 �   

 
การคํานวณ   

32.47 
=  4.06 

8 
 
การประเมินตนเอง  

เปUาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
4.25 คะแนน 32.47 4.06 คะแนน 
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หลักฐานอAางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.4-1 สรุปคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ (TQF)  
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2560 
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ตัวบDงช้ีท่ี 1.5  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูAเรียน 
ชนิดของตัวบDงช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ2การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข�อ 
มีการดําเนินการ   

3ข�อ 
มีการดําเนินการ 

4-5 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข�อ 
 
ผลการดําเนินงาน : 
 ในรอบป�การศึกษา 2561คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�ดําเนินการพัฒนาผู�เรียน ดังนี้ 

เกณฑ2การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการวางแผนหรือจัดเตรียม
ความพร�อมสําหรับการประกวด
หรือแข.งขันในรอบป� 

     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
ว า งแผนกลยุทธ� ของคณะ (1.5-1.1)  
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ในเป?าประสงค�ท่ี 3 คุณภาพ
บัณฑิตท่ีถึงประสงค� ได�มีการกําหนด
ตัวชี้วัดในการส.งเสริมให�นักศึกษาได�รับ
รางวัลการประกวด หรือการยอมรับใน
สังคมระดับประเทศ โดยมอบหมายให�
สาขาวิชาพัฒนาทักษะทางด�านวิชาการ
และทักษะท่ีเก่ียวข�องกับศาสตร�ของ
สาขาวิชาให�กับนักศึกษา (1.5-1.2) และ
ส.งเสริมให�นักศึกษาได�แสดงศักยภาพท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือเพ่ิม
ทักษะและประสบการณ�ในการเข�า
แข.งขันในระดับประเทศต.อไป  
     ในการนี้ ส าขาวิ ชาต. า งๆ มีการ
ติดตามข.าวสารในการประกวดแข.งขัน
ต.างๆ และได�มีการเตรียมความพร�อม
ให� กับนัก ศึกษาในการเข� าประกวด
แข.งขัน โดยการจัดให�มีอาจารย�ผู�ดูแล
และฝ{กซ�อมนักศึกษา เช.น ขอความ
ร.วมมือกับอาจารย�สาขาวิชาภาษาไทย
ช.วยดูแล ฝ{กซ�อมการนําเสนอ ท้ังการใช�
ภาษา ท.าทางการนําเสนอ เป%นต�น 
รวมถึงการสนับสนุนในการพานักศึกษา
ไปแข.งขันในเวทีต.างๆ ท้ังระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 
 

1.5-1.1 แผนกลยุทธ�ป� 2560 
– 2564 คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� 
1.5-1.2 แผนปฏิบัติราชการ
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�ประจําป�
งบประมาณ 2562 
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2. มีการสนับสนุนทรัพยากร
สําหรับการประกวดหรือแข.งขัน 

     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
มีการสนับสนุนทรัพยากรสําหรับการ
ประกวดหรือแข.งขันให� กับนักศึกษา
(1.5-2.1) เ ช. น  ส ถ า น ท่ี ฝ{ ก ซ� อ ม  ณ 
บ ริ เ ว ณ ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ
สังคมศาสตร� อุปกรณ�เครื่องขยายเสียง 
วัสดุอุปกรณ�ท่ีใช�ในการแข.งขัน และทาง
คณะได�มีการจัดสรรงบประมาณในการ
ส.งเสริมการเข�าร.วมการแข.งขันระดับ
ภู มิ ภ า ค แ ล ะ ร ะ ดั บ ช า ติ  (1.5-2.2) 
นอกจากนี้ยังมีช.องทางในการขอรับการ
สนับสนุนค.าใช�จ.ายในการเดินทางไปเข�า
ร.วมแข.งขันจากทางกองพัฒนานักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีอีก
ด�วย 

1.5-2.1 ภาพถ.ายห�องและ
อุปกรณ�ในการฝ{กซ�อมให�กับ
นักศึกษา 
1.5-2.2 แผนปฏิบัติราชการ
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�ประจําป�
งบประมาณ 2562 
 

3. มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถของผู�เข�าการ
ประกวดหรือแข.งขัน 

     ในการจะพัฒนานักศึกษาให�มีความ
พร�อมในการเข�าร.วมประกวดแข.งขันใน
เวทีต.างๆ ทางคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�ได�มีการจัดกิจกรรมการ
แข. ง ขันและแสดง ศักยภาพภายใน
มหาวิทยาลัย เช.น โครงการเปFดบ�าน
มนุษย�ศาสตร� จิตอาสาเพ่ือการพัฒนา
ท�องถ่ิน ในการฝ{กการนําเสนอผลงาน 
ฝ{กการพูดสุนทรพจน�ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน โครงการ English Fair 2018 
การแข.งขันวิชาการด�านภาษาอังกฤษ
และยังส.งเสริมให�นักศึกษาได�มีโอกาสใน
การพัฒนาทักษะจากโครงการต.างๆ 
เพ่ือเป%นการต.อยอดในการใช�ความรู�ท่ีได�
จากผู�ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ใน
การเข�าร.วมแข.งขัน เช.น โครงการกวี
ปากกาทอง เป%นการเพ่ิมทักษะทางด�าน
ภาษาไทย ให�กับนักศึกษาสาขาวิชา
ภ า ษ า ไ ท ย  ร ว ม ถึ ง ใ น โ ค ร ง ก า ร นี้ 
นักศึกษาสามารถเข�าร.วมกิจกรรมการ
ประกวด ตามหัวข�อท่ีวิทยากรกําหนด 
ถือเป%นช.องทางหนึ่ ง ท่ีนักศึกษาได� มี

1.5-3.1 โครงการเปFดบ�าน
มนุษย�ศาสตร� จิตอาสาเพ่ือ
การพัฒนาท�องถ่ิน 
1.5-3.2 โครงการ English 
Fair 2018 
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โอกาสในการพัฒนาและฝ{กฝนทักษะกับ
วิทยากรภายนอก และได�รับฟKงเกณฑ�
การตัดสิน เ พ่ือนํามาปรับใช� ในการ
เตรียมความพร�อมในการแข.งขันต.อไป  

4. มีการเข�าร.วมการประกวดหรือ
แข.งขัน 

     ส า ข า วิ ช า ต. า ง ๆ  ข อ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�มีการ
ส.งเสริมให�นักศึกษาเข�าร.วมการประกวด 
หรือแข.งขันในเวทีของสถาบันต.างๆ ท้ัง
สถาบันการศึกษา และสถาบันอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข�อง อาทิ  
1. นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
เข�าร.วมประกวดโครงการวันประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ครั้งท่ี 7 หัวข�อ “พลเมืองเข�มแข็ง
เพ่ือพัฒนาสังคม” วันท่ี 24 เมษายน 
2562 จํานวน 2 กลุ.ม (1.5-4.1) 
2. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน เข�าร.วม
การประกวดพากย� เสียงภาพยนตร�
ภาษาจีน เฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟ 
(หยวนเซียว) วันท่ี 15 กุมภาพันธ� 2562 
(1.5-4.2) 
3. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ร.วม
ผลิต) เข�าร.วมการประกวดสุนทรพจน�
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมจักรี
วงศ� ประจําป� 2561 วันท่ี 28 กันยายน 
2561 (1.5-4.3) 
4. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
เข�าร.วมการแข.งขันโครงการ The 10th  
World Peace Ethics Contest 
(World PEC) 2019 (1.5-4.4) 
5. นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร� เข�าร.วม
การแข.งขัน โครงการ กฟผ เพาะเมล็ด
พันธุ�จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ.น 11 วันท่ี 
1 – 30 เมษายน 2562 (1.5-4.5) 
6. นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลปU เข�าร.วม
คัดเลือกรับทุนส.งเสริมการสร�างสรรค�
ศิลปะ ประจําป� 2561 จากกองทุนการ

1.5-4.1 โครงการวันประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ครั้งท่ี 7 หัวข�อ 
“พลเมืองเข�มแข็งเพ่ือพัฒนา
สังคม” 
1.5-4.2 โครงการการ
ประกวดพากย�เสียง
ภาพยนตร�ภาษาจีน เฉลิม
ฉลองเทศกาลโคมไฟ (หยวน
เซียว) 
1.5-4.3 โครงการการ
ประกวดสุนทรพจน�
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมจักรีวงศ� ประจําป� 
2561 
1.5-4.4 โครงการ The 10th  
World Peace Ethics 
Contest (World PEC) 
2019 
1.5-4.5 โครงการ กฟผ เพาะ
เมล็ดพันธุ�จิตอาสาพัฒนา
สังคม รุ.น 11 
1.5-4.6 การประกาศทุน
ส.งเสริมการสร�างสรรค�ศิลปะ 
ประจําป� 2561 จากกองทุน
การส.งเสริมการศึกษาการ
สร�างสรรค�ศิลปะ “มูลนิธิ
รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลา
นนท�” 
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ส.งเสริมการศึกษาการสร�างสรรค�ศิลปะ 
“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลา
นนท�”(1.5-4.6) 

5. ได�รับรางวัลจากการเข�าร.วมการ
ประกวดหรือแข.งขัน 

     จากการท่ีสาขาวิชาต.างๆ พัฒนา
และส.งเสริมนักศึกษาเข�าร.วมการ
ประกวด หรือแข.งขันในเวทีต.างๆ ทําให�
นักศึกษาในสาขาวิชาดังต.อไปนี้ได�รับ
รางวัลจากการเข�าร.วมการประกวดหรือ
การแข.งขัน ดังนี้ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
ได�รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
โครงการวันประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งท่ี 
7 หัวข�อ “พลเมืองเข�มแข็งเพ่ือพัฒนา
สังคม”(1.5-5.1) 
2. นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
ได�รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การ
ประกวดโครงการวันประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งท่ี 
7 หัวข�อ “พลเมืองเข�มแข็งเพ่ือพัฒนา
สังคม” (1.5-5.2) 
3. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ได�รับ
รางวัลชนะเลิศการประกวดพากย�เสียง
ภาพยนตร�ภาษาจีน เฉลิมฉลองเทศกาล
โคมไฟ (หยวนเซียว) (1.5-5.3) 
4. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ร.วม
ผลิต) ได�รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
สุนทรพจน�อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมจักรีวงศ� ประจําป� 2561รอบ
คัดเลือกภาคกลาง(1.5-5.4) 
5. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ได�รับรางวัลการแข.งขันโครงการ The 
10th  World Peace Ethics Contest 
(World PEC) 2019ตามลําดับต.อไปนี้ 
(1.5-5.5) 
1. Mr. WorrachonSangwaraporn 
3rd Place 

1.5-5.1 ประกาศนียบัตรผู�
ได�รับรางวัลชนะเลิศโครงการ
วันประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ครั้งท่ี 7 หัวข�อ 
“พลเมืองเข�มแข็งเพ่ือพัฒนา
สังคม” 
1.5-5.2ประกาศนียบัตรผู�
ได�รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับหนึ่งโครงการวัน
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ครั้งท่ี 7 
หัวข�อ “พลเมืองเข�มแข็งเพ่ือ
พัฒนาสังคม” 
1.5-5.3ประกาศนียบัตรผู�
ได�รับรางวัลชนะเลิศ 
โครงการการประกวดพากย�
เสียงภาพยนตร�ภาษาจีน 
เฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟ 
(หยวนเซียว) 
1.5-5.4 รายชื่อผู�ชนะเลิศ
โครงการการประกวดสุนทร
พจน�อุดมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติพระบรมจักรีวงศ� 
ประจําป� 2561รอบคัดเลือก
ภาคกลาง 
1.5-5.5ประกาศณียบัตรผู�
ได�รับรางวัลจากโครงการ 
The 10th  World Peace 
Ethics Contest (World 
PEC) 2019 
1.5-5.6ประกาศผู�ได�รับทุน
จากโครงการ กฟผ. เพาะ
เมล็ดพันธุ�จิตอาสาพัฒนา



รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2561 |  
 

28 

เกณฑ2การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
2. Miss KanchanikaSakornwisawa 
10th place 
3. Mr. JirapornPengrueany 14th 
Place 
4. Mr. SurapolDuemthamram 16th 
Place 
5. Mr. RangsimanSridapan 18th 
Place 
6. Miss JaspatManpakdee 20th 
Place 
6. นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร�ได�รับ
คัดเลือกให�ได�รับทุนสนับสนุนจาก
โครงการ กฟผ เพาะเมล็ดพันธุ�จิตอาสา
พัฒนาสังคม รุ.น 11(1.5-5.6) 
7. นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลปU ได�รับ
ทุนส.งเสริมการสร�างสรรค�ศิลปะ 
ประจําป� 2561 จากกองทุนการส.งเสริม
การศึกษาการสร�างสรรค�ศิลปะ “มูลนิธิ
รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท�”
(1.5-5.7) 

สังคม รุ.น 11 
1.5-5.7ประกาศผู�ได�รับทุน
ส.งเสริมการสร�างสรรค�ศิลปะ 
ประจําป� 2561 จากกองทุน
การส.งเสริมการศึกษาการ
สร�างสรรค�ศิลปะ “มูลนิธิ
รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลา
นนท�” 
 
 

6. ผลงานท่ีเข�าร.วมการประกวด
หรือแข.งขันเป%นท่ียอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

     จากการท่ีคณะได�ส.งนักศึกษาเข�า
ร.วมการประกวดหรือแข.งขัน และได�มี
สนับสนุน ส. ง เสริมให�นักศึกษาได� มี
โอกาสในการแสดงศักยภาพท้ังด�าน
วิชาการ และทักษะศาสตร�เฉพาะทาง 
ทําให�ผลงานการเข�าร.วมแข.งขัน หรือ
ป ร ะ ก ว ด ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�เป%นท่ี
ย อ ม รั บ ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ  แ ล ะ ร ะ ดั บ
นานาชาติ โดยได�รับรางวัล ดังนี้ 
1. นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
ได�รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
โครงการวันประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งท่ี 
7 หัวข�อ “พลเมืองเข�มแข็งเพ่ือพัฒนา
สังคม”(1.5-6.1) 
2. นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

1.5-6.1 ประกาศนียบัตรผู�
ได�รับรางวัลชนะเลิศโครงการ
วันประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ครั้งท่ี 7 หัวข�อ 
“พลเมืองเข�มแข็งเพ่ือพัฒนา
สังคม” 
1.5-6.2 ประกาศนียบัตรผู�
ได�รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับหนึ่งโครงการวัน
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ครั้งท่ี 7 
หัวข�อ “พลเมืองเข�มแข็งเพ่ือ
พัฒนาสังคม” 
1.5-6.3 ประกาศนียบัตรผู�
ได�รับรางวัลชนะเลิศ 
โครงการการประกวดพากย�
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ได�รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การ
ประกวดโครงการวันประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งท่ี 
7 หัวข�อ “พลเมืองเข�มแข็งเพ่ือพัฒนา
สังคม” (1.5-6.2) 
3. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ได�รับ
รางวัลชนะเลิศการประกวดพากย�เสียง
ภาพยนตร�ภาษาจีน เฉลิมฉลองเทศกาล
โคมไฟ (หยวนเซียว) (1.5-6.3) 
4. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ร.วม
ผลิต) ได�รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
สุนทรพจน�อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมจักรีวงศ� ประจําป� 2561รอบ
คัดเลือกภาคกลาง(1.5-6.4) 
5. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ได�รับรางวัลการแข.งขันโครงการ The 
10th  World Peace Ethics Contest 
(World PEC) 2019ตามลําดับต.อไปนี้ 
(1.5-6.5) 
1. Mr. WorrachonSangwaraporn 
3rd Place 
2. Miss KanchanikaSakornwisawa 
10th place 
3. Mr. JirapornPengrueany 14th 
Place 
4. Mr. SurapolDuemthamram 16th 
Place 
5. Mr. RangsimanSridapan 18th 
Place 
6. Miss JaspatManpakdee 20th 
Place 
6. นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร�ได�รับ
คัดเลือกให�ได�รับทุนสนับสนุนจาก
โครงการ กฟผ เพาะเมล็ดพันธุ�จิตอาสา
พัฒนาสังคม รุ.น 11(1.5-6.6) 
7. นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลปU ได�รับ
ทุนส. ง เ ส ริ มกา ร สร� า งส ร รค� ศิ ลปะ 

เสียงภาพยนตร�ภาษาจีน 
เฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟ 
(หยวนเซียว) 
1.5-6.4 รายชื่อผู�ชนะเลิศ
โครงการการประกวดสุนทร
พจน�อุดมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติพระบรมจักรีวงศ� 
ประจําป� 2561 รอบคัดเลือก
ภาคกลาง 
1.5-6.5 ประกาศณียบัตรผู�
ได�รับรางวัลจากโครงการ 
The 10th  World Peace 
Ethics Contest (World 
PEC) 2019 
1.5-6.6 ประกาศผู�ได�รับทุน
จากโครงการ กฟผ เพาะ
เมล็ดพันธุ�จิตอาสาพัฒนา
สังคม รุ.น 11 
1.5-6.7 ประกาศผู�ได�รับทุน
ส.งเสริมการสร�างสรรค�ศิลปะ 
ประจําป� 2561 จากกองทุน
การส.งเสริมการศึกษาการ
สร�างสรรค�ศิลปะ “มูลนิธิ
รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลา
นนท�” 
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ประจําป� 2561 จากกองทุนการส.งเสริม
การศึกษาการสร�างสรรค�ศิลปะ “มูลนิธิ
รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท�”
(1.5-6.7) 

 
การประเมินตนเอง  

เปUาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
5 คะแนน 5 ขAอ 5 คะแนน 
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ตัวบDงช้ีท่ี 1.6  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบDงช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ2การประเมิน 

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 2561 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�ดําเนินการบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ตามเกณฑ�มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

เกณฑ2การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. จัดบริการให�คําปรึกษา 
แนะแนวด�านการใช�ชีวิต และ
การเข�าสู.อาชีพแก.นักศึกษา
ในสถาบัน(คณะ) 

     ในป�การศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ได�จัดบริการให�ปรึกษาทางวิชาการ
และการใช�ชีวิตแก.นักศึกษาในคณะ โดยสาขาวิชา
เสนอชื่ออาจารย�ท่ีปรึกษาให�คณะแต.งต้ังอาจารย�ท่ี
ปรึกษาให�แก.นักศึกษาทุกชั้นป� ทุกหลักสูตร (1.6-
1.1) และกําหนดให�อาจารย� ท่ีปรึกษาเข�าพบ
นักศึกษาในวันพุธ ซ่ึงเป%นไปตามประกาศของกอง
พัฒนานักศึกษา (1.6-1.2) เ ม่ือมีการเข�าพบ
นักศึกษาแล�ว อาจารย� ท่ีปรึกษาจะต�องมีการ
บันทึกผลการเข�าพบนักศึกษาตามแบบฟอร�มท่ี
กําหนดข้ึนของกองพัฒนานักศึกษา (1.6-1.3) 
ท้ังนี้บทบาทหน�าท่ีสําคัญของอาจารย�ท่ีปรึกษา 
คือ อาจารย�ให�คําปรึกษาท้ังทางด�านวิชาการ เช.น 
การลงทะเบียน  การจัดทําโครงการ และด�านการ
ใช�ชีวิตท่ีมีคุณภาพ เช.น การปรับตัว การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ และการพัฒนาบุคลิกภาพ เป%น
ต�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 (1.6-1.4) และแต.งต้ังคณาจารย�
เ ป% นกร รมการฝz า ย กิ จการนั ก ศึ กษา  คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ข้ึนมาอีก 1 ชุด 
(1.6-1.5) เพ่ือให�คณาจารย�ได�มีบทบาทหน�าท่ี

1.6-1.1 คําสั่งแต.งต้ัง
อาจารย�ท่ีปรึกษา คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�  
1.6-1.2 ตารางกําหนดวัน
เวลาเข�าพบอาจารย�ท่ี
ปรึกษา  
1.6-1.3 แบบรายงานการ
เข�าพบอาจารย�ท่ีปรึกษา 
(ตัวอย.าง) 
1.6-1.4 รายชื่อ
คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร�ประจําป� 
2561  
1.6-1.5 แต.งต้ังกรรมการ
ฝzายกิจการนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 2561  
1.6-1.6 ตัวอย.างสมุด
หมายเลขโทรศัพท�อาจารย�
ประจําคณะ 
1.6-1.7 Print out 
ตัวอย.าง กลุ.มใน 
Facebook ของคณะ 
1.6-1.8 Print out 
ตัวอย.าง เว็บไซต�ของคณะ 
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โดยตรง ในการดูแลนักศึกษาท้ังด�านการใช�ชีวิต 
การเรียน กิจกรรมนักศึกษา และปKญหาต.างๆท่ีจะ
ส.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 (1.6-1.6) เพ่ือให�นักศึกษาสามารถติดต.อกับ
อาจารย� ไ ด� ใ นกร ณี ฉุ ก เ ฉิ น  กา ร ต้ั ง กลุ. ม ใน
facebook ของคณะชื่อว.า สโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (1.6-1.7) ซ่ึงมีการ
แจ�งข.าวสารต.างๆ ของคณะไปยังนักศึกษาท้ังศิษย�
เก.าและศิษย�ปKจจุ บัน นอกจากนี้  คณะยังใช�
ช.องทางเว็บไซต�ของคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� เป%นสื่อประชาสัมพันธ�แจ�งข.าวสาร
ไปยังนักศึกษาอีกทางหนึ่งด�วย (1.6-1.8) ส.วนท่ี
หน�าห�องสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� มีบอร�ดประชาสัมพันธ�ข.าวสาร  
(1.6-1.9) นอกจากนี้คณะมีห�องเพ่ือให�นักศึกษา
เข�าพบนอกเวลาแก.นักศึกษา โดยในป�การศึกษา 
2561 ได�พัฒนาห�องบริเวณด�านหลังคณะ ให�มี
ความเหมาะสม และมีคณาจารย�นั่งประจําการ
เพ่ือให�คําปรึกษาท้ังแนวทางการใช�ชีวิต และการ
เข�าสู.อาชีพให�กับนักศึกษาตามความถนัด และ
ความสนใจ(1.6-1.10) 
       รวมถึงมีการจัดโครงการเตรียมความพร�อม 
เม่ือสําเร็จการศึกษาให� กับนักศึกษาชั้นป� ท่ี 4 
ภายใต�ชื่อโครงการ เตรียมความพร�อมนักศึกษา 
“พัฒนาศักยภาพความเป%นผู�ประกอบการ เพ่ิม
โอกาสและทางเลือก” เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 
2562 ณ หอประชุมรําไพพรรณี ซ่ึงมีการแนะนํา
อาชีพสําหรับผู�สําเร็จการศึกษา ทักษะการทํางาน 
และการทํางานร.วมกับผู�อ่ืน รวมท้ังการบรรยาย
เ รื่ อ ง  “ติ ด จ ร ว ด ค ว า ม คิ ด สู. ค ว า ม เ ป% น
ผู�ประกอบการ” นอกจากนี้ยังมีการอบรมการ
เขียน resume การจัดทําแฟ?มสะสมงาน เพ่ือการ
สมัครงานให�กับนักศึกษาท้ังแบบภาษาไทยและ

1.6-1.9 ภาพถ.ายบอร�ด
ประชาสัมพันธ�หน�าห�อง
ส โ ม ส ร นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
มนุษยศาสตร�ฯ 
1.6-1.10 ภาพถ.ายห�องให�
คํ าปรึ กษา  บริ เ วณลาน
ประชาธิปไตย 
1.6-1.11 สรุปโครงการ
“พัฒนาศักยภาพความเป%น
ผู�ประกอบการ เพ่ิมโอกาส
และทางเลือก” 
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ภาษาอังกฤษ (1.6-1.11) 

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

     ในป�การศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� มีการให�บริการข�อมูลของหน.วยงาน
ท่ีให�บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร และ
แหล.งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา ด�วยวิธีการ
ดังนี้  
     1. มีต�นเรื่องจากหน.วยงานเข�ามา ผู�บริหาร
พิจารณาเห็นว.า เก่ียวข�องกับสาขาวิชาใด ก็จะส.ง
เรื่องไปยังสาขาวิชานั้นโดยตรงเพ่ือให�อาจารย�
ประจําสาขาวิชา  แจ�งกับนักศึกษาได�รับทราบ 
เช.น การประกวดคลิปวิ ดีโอกล.าวสุนทรพจน�
สถาบันวัคซีนแห.งชาติ ภายใต�หัวข�อ “ทําไม
ประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง?” ภายในวันท่ี 
28 มีนาคม 2562 (1.6-2.1) 
     2. การติดประกาศท่ีบอร�ดประชาสัมพันธ� ณ 
บริ เ วณล านประช าธิ ป ไตย  ด� า นข� า งคณะ
มนุ ษยศาสตร� และสั ง คมศาสตร�  และหน� า
สํานักงานคณะ ซ่ึงจะมีประกาศเก่ียวกับกิจกรรม
การประกวด การรับสมัครงานจากหน.วยงานต.างๆ  
การอบรมสัมมนาทางวิชาการ เช.น ประกาศรับ
สมัครงาน บริ ษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส 
(กัมพูชา) จํากัด รับสมัครตําแหน.ง ล.ามภาษาจีน 
จํานวน 1 ตําแหน.ง เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2562 
(1.6-2.2) การรับสมัครนักศึกษาร.วมกิจกรรมค.าย
นิด�าพัฒนาผู�นํา ครั้งท่ี 6 โดยสถาบันนัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร� (NIDA) เม่ือวันท่ี 24 - 28 
มิถุนายน 2562 โดยไม.มีค.าใช�จ.าย  (1.6-2.3) 
   3. การประชาสัมพันธ�ผ.านกลุ.มสังคมออนไลน� 
ได�แก. Facebook ชื่อว.าสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เช.น การรับสมัคร
นั ก ศึ ก ษ า เ ข� า ร. ว ม โ ค ร ง ก า ร  International 
exchang camp 2019 ระหว.างวันท่ี 7 - 13 
กรกฎาคม 2562 โดยโครงการจัดต้ังสถาบัน
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี(1.6-
2.4) 
    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

1.6-2.1 ตัวอย.างเอกสาร
จากหน.วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ�กิจกรรม
พิเศษ แล�วคณะพิจารณาให�
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง 
1.6-2.2 ภาพบอร�ด
ประชาสัมพันธ�บริเวณลาน
ประชาธิปไตย คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� เช.น ประกาศ
รับสมัครงาน บริษัทฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส 
(กัมพูชา) จํากัด รับสมัคร
ตําแหน.ง ล.ามภาษาจีน 
จํานวน 1 ตําแหน.ง เม่ือ
วันท่ี 2 เมษายน 2562 
1.6-2.3 Print out 
ตัวอย.าง กลุ.มในเฟชบุ�คของ
คณะทีมีการประชาสัมพันธ�
กิจกรรม และข.าวสารแหล.ง
งานของ การรับสมัคร
นักศึกษาร.วมกิจกรรมค.าย
นิด�าพัฒนาผู�นํา ครั้งท่ี 6 
โดยสถาบันนัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร� (NIDA) เม่ือ
วันท่ี 24 - 28 มิถุนายน 
2562 โดยไม.มีค.าใช�จ.าย   
1.6-2.4 ภาพบอร�ด
ประชาสัมพันธ�ของสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� 
1.6-2.5 ประกาศการรับ
สมัครนักศึกษาเข�าร.วม
โครงการกิจกรรมยุวชน
ประชาธิปไตย ประจําป� 
2562 จํานวน 2 รุ.น ได�แก. 
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มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� บริเวณชั้น 1 เช.น 
การรับสมัครนักศึกษาเข�าร.วมโครงการกิจกรรม
ยุวชนประชาธิปไตย ประจําป� 2562 จํานวน 2 รุ.น 
ได�แก. รุ.นท่ี 1  วันท่ี 19 - 25 มีนาคม 2562 รุ.นท่ี 
2 วันท่ี 2 - 8 เมษายน 2562 ณ สถาบันวิชาการที
โอที จังหวัดนนทบุรี โดยสํานักงานเลขาธิการสภา
ผู�แทนราษฎร (1.6-2.5) 
    5. การแจ�งข.าวสารกรณีเร.งด.วน เจ�าหน�าท่ี
คณะจะโทรติดต.อนักศึกษาเป%นการส.วนตัว  

รุ.นท่ี 1  วันท่ี 19 - 25 
มีนาคม 2562 รุ.นท่ี 2 วันท่ี 
2 - 8 เมษายน 2562 ณ 
สถาบันวิชาการทีโอที 
จังหวัดนนทบุรี โดย
สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู�แทนราษฎร 

3. จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะความเป%น
ผู�ประกอบการและการ
เตรียมความพร�อมเพ่ือการ
ทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา
แก.นักศึกษา 

ในป�การศึกษา 2561คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�ได�มีกิจกรรมเตรียมความพร�อม เม่ือ
สําเร็จการศึกษาให�กับนักศึกษาชั้นป� ท่ี  4 ทุก
สาขาวิชา ภายใต�ชื่อโครงการ เตรียมความพร�อม
นั ก ศึ ก ษ า  “พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ค ว า ม เ ป% น
ผู�ประกอบการ เพ่ิมโอกาสและทางเลือก” เม่ือ
วันท่ี 4 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมรําไพ
พรรณี ซ่ึงมีการแนะนําอาชีพสําหรับผู�สําเร็จ
การศึกษา ทักษะการทํางาน และการทํางาน
ร.วมกับผู�อ่ืน รวมท้ังการบรรยายเรื่อง “ติดจรวด
ความคิดสู.ความเป%นผู�ประกอบการ” นอกจากนี้ยัง
มีการอบรมการเขียน resume การจัดทําแฟ?ม
สะสมงาน เพ่ือการสมัครงานให�กับนักศึกษาท้ัง
แบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีหัวข�อและ
วิทยากรบรรยาย คือ การบรรยายเรื่อง “ติดจรวด
ความคิดสู.ความเป%นผู�ประกอบการ”  
โดย ผศ.จิตติมา สิงหธรรมคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
การบรรยายเรื่อง “การเขียนเรซูเม. (resume) 
แบบมืออาชีพ ” โดย คุณกฤตภาส ณ พัทลุง 
บริษัท JopTopgun( 1.6-3.1) 

1.6-3.1 สรุปโครงการ
“พัฒนาศักยภาพความเป%น
ผู�ประกอบการ เพ่ิมโอกาส
และทางเลือก” 
 

4. ประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข�อ1-3 ทุกข�อไม.
ตํ่ากว.า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

     เม่ือสิ้นป�การศึกษา 2561  คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ได�มีการประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมและการให�บริการ  
     1. ในเรื่องการให�คําปรึกษาทางวิชาและการใช�
ชีวิตแก.นักศึกษาในคณะ ผลประเมินมีค.าเฉลี่ย
เท.ากับ4.18 (1.6-4.1)  
     2.ส.วนเรื่องการให�ข�อมูลข.าวสารแก.นักศึกษา

1.6-4.1 รายงานผลการ
ประเมินระบบการให�
คําปรึกษาระดับปริญญาตรี
สําหรับนักศึกษา ประจําป�
การศึกษา 2561 
1.6-4.2 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจต.อ
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ด�านกิจกรรมพิเศษ แหล.งงานท้ังภายในและ
ภายนอก ผลการประเมินของการจัดกิจกรรม มี
ค.าเฉลี่ยเท.ากับ4.14 (1.6-1.2)  
     3.และเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป%นผู�ประกอบการและการเตรียมความ
พร�อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก.
นักศึกษาผลการประเมินมีค.าเฉลี่ยเท.ากับ 4.01 
(1.6-1.3) 
     เม่ือวิเคราะห�ในภาพรวมแล�วผลการประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการท้ัง 3 
ข�อ ภาพรวมอยู.ในระดับดี มีค.าเฉลี่ย 4.11 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ประจําป�
การศึกษา 2561 
1.6-4.3 สรุปผลโครงการ
“พัฒนาศักยภาพความเป%น
ผู�ประกอบการ เพ่ิมโอกาส
และทางเลือก” 

5. นําผลการประเมินจากข�อ 
4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให�บริการและการให�ข�อมูล 
เพ่ือส.งให�ผลการประเมิน
สูงข้ึนหรือเป%นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

จากผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและ
ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ
สังคมศาสตร� เม่ือป�การศึกษา 2560 แล�วนํามา
ปรับปรุงในป�การศึกษา 2561 มีดังนี้  
     1. การให�คําปรึกษาทางวิชาและการใช�ชีวิตแก.
นักศึกษาในคณะ เม่ือป�การศึกษา 2560 มีการต้ัง
เพจ ข้ึนมาใหม.  ชื่ อว. า  สโมสรนัก ศึกษาคณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร�  เ พ่ื อ ใ ห�
เฉพาะเจาะจงกลุ.มเป?าหมายนักศึกษา และ
ดําเนินการโดยสโมสรคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� รวมท้ังขยายพ้ืนท่ีห�องให�ปรึกษาแก.
นักศึกษา ให�กว�างขวางมากข้ึน อํานวยความ
สะดวกสบายให�กับนักศึกษา ณ ห�องทําการท่ีสร�าง
ข้ึนมาใหม. บริเวณหลังคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ใกล�กับลานประชาธิปไตย และมี
คณาจารย�อยู.ประจํา แต.ในป�การศึกษา 2561 ได�
ขยายช.องทางการให�คําปรึกษาผ.านระบบ line@ 
ของสโมสรนักศึกษา ซ่ึงเป%นช.องทางท่ีสะดวก 
นักศึกษาสามารถเข�าถึงได�ง.าย ทุกท่ี ทุกเวลา 
(1.6-5.2) นอกจากนี้ ในป�การศึกษา 2561 ยังได�
กําหนดตารางการให�คําปรึกษาซ่ึงมีเวลาท่ีแน.นอน 
รวมท้ังอาจารย� ท่ี มีความหลากหลาย ความ
เชี่ยวชาญในด�านต.าง ๆ มาประจํา นอกเหนือจาก
อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลัก  (1.6-5.1) 
2. การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร�อมก.อน
สําเร็จการศึกษา ท่ีผ.านมามีปKญหาเรื่องความ

1.6-5.1 ตารางเวลาการให�
คําปรึกษาของคณาจารย�  
1.5-5.2 line@ ของสโมสร
นักศึกษา ซ่ึงเป%นช.องทางท่ี
สะดวก 
1.6-5.3 สรุปผลโครงการ
“พัฒนาศักยภาพความเป%น
ผู�ประกอบการ เพ่ิมโอกาส
และทางเลือก” 
1.6-5.4 print out 
ประชาสัมพันธ� “โครงการ
พัฒนาศักยภาพความเป%น
ผู�ประกอบการ เพ่ิมโอกาส
และทางเลือก” 
1.6-5.5 คําสั่ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ความเป%นผู�ประกอบการ 
เพ่ิมโอกาสและทางเลือก  
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สับสนในการจัดผังท่ีนั่งให�แก.นักศึกษาแต.ละสาขา 
เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ�อย.างท่ัวถึงและมี
การเปลี่ยนผังท่ีนั่งระหว.างการจัดงานกะทันหัน 
จึงได�เพ่ิมช.องทางการประชาสัมพันธ�ท่ีหลากหลาย
(1.6-5.4)พร�อมกําหนดท่ีนั่งไว�อย.างชัดเจนในคําสั่ง
แต.งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการเพ่ือป?องกัน
ความสับสนท่ีอาจเกิดข้ึน (1.6-5.5) 

6. ให�ข�อมูลและความรู�ท่ีเป%น
ประโยชน�แก.ศิษย�เก.า 

     ในการให�ข�อมูลและความรู�ท่ีเป%นประโยชน�ใน
การประกอบอาชีพแก.ศิษย�เก.าทุกสาขาวิชาของ
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�นั้น คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�ให�ความสําคัญ
ในการเตรียมความพร�อมทักษะด�านคณิตศาสตร� 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให�กับศิษย�เก.า โดยใน
ป�การศึกษา 2561 ได�จัดโครงการเตรียมความ
พร�อมสู.เส�นทางราชการสําหรับศิษย�เก.า : ความรู�
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)วันท่ี 24 - 25 
สิงหาคม 2562 ให�กับศิษย�เก.าคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร�ทุกสาขาวิชา ณ อาคารรวมน้ําใจ 
โดยให�ความรู� เรื่องคําศัพท� สํานวนและการใช�
ภาษาอังกฤษท่ีจําเป%นในชีวิตประจําวัน และ
เรียนรู�เทคนิคต.างๆ ท้ังการเขียน การพูด และการ
ฟKง ให�ถูกต�องชัดเจน โดยผู�ช.วยศาสตราจารย�
ปรอยฝน วงศ�ชาวจันท� ทักษะทางด�านภาษาไทย 
หลักการสําคัญ การจับใจความ การวิเคราะห� 
และคําราชาศัพท� โดย อาจารย�กันติทัต การเจริญ 
ผู�ช.วยคณบดีฝzายวิชาการทักษะทางคณิตศาสตร� 
อนุกรม การคํานวณปริมาตรและระยะทาง ความ
น.าจะเป%น ตรรกะ โดยอาจารย�สงกรานต� ปลื้ม
ปรีดาพร อาจารย�ประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร� 
คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  ตลอดจน
สามารถประยุกต�ใช�ในการเข�าทดสอบความรู�
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ได� (1.5-6.1) ท้ังนี้ 
ให�ศิษย�เก.าท่ีมีความสนใจทุกสาขาวิชาเข�าร.วมการ
อบรมฟรี โดยไม.เสียค.าใช�จ.าย ซ่ึงจะเป%นประโยชน�
แก.ศิษย�เก.าเพ่ือนําไปใช�ในการทํางานและการ
เตรียมความพร�อมในการสอบได� 
การจัดโครงการดังกล.าวมีข�อเสนอแนะสําหรับการ

1.6-6.1 สรุปโครงการ
โครงการเตรียมความพร�อม
สู.เส�นทางราชการสําหรับ
ศิษย�เก.า : ความรู�
ความสามารถท่ัวไป (ภาค 
ก.) 
1.6-6.2 Print out เว็บไซต�
คณะในส.วนของข.าว
ประชาสัมพันธ�ศิษย�เก.า  
1.6-6.3 Print out เพจ
สโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
1.6-6.4 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการศิษย�เก.า
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
1.6-6.5 ตัวอย.างสรุปสาระ
การประชุมคณะกรรมการ
ศิษย�เก.า คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� 
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จัดงานครั้งต.อไปว.าต�องการให�จัดเตรียมความ
พร�อมดังกล.าวก.อนการสอบจริงและขยายวันใน
การอบรมเพ่ิมเติมเนื่องจากเนื้อหาค.อนข�างมาก                                                                                  
     นอกจากนี้ การเผยแพร.ข.าวสารข�อมูลท่ีเป%น
ประโยชน� แก.ศิษย�เก.าผ.านเว็บไซต�ของคณะ (1.6-
6 . 2 )  และผ. าน เพจ  ส โมสรนั ก ศึ กษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (1.5-6.3)  
     นอกจากนี้  ในป�การ ศึกษา 2561 คณะ
มนุ ษยศ าส ต ร� แ ละสั ง คมศาสต ร�  ไ ด� มี ก า ร
ดําเนินงานสานต.อ ชมรมศิษย�เก.าข้ึนอย.างเป%น
รูปธรรม โดยมีการแต.งต้ังคณะกรรมการศิษย�เก.า
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (1.5-6.4) อีก
ท้ังมีการประชุมร.วมกันอย.างสมํ่าเสมอ (1.5-6.5) 

 
การประเมินตนเอง  

เปUาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
5 คะแนน 6 ขAอ 5 คะแนน 
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ตัวบDงช้ีท่ี 1.7  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบDงช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ2การประเมิน 

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 2561คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�ดําเนินกิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามเกณฑ�มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

เกณฑ2การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. จัดทําแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยให�
นักศึกษามีส.วนร.วมใน
การจัดทําแผนและการ
จัดกิจกรรม 

ในป�การศึกษา 2561คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ให�
ความสําคัญกับแผนพัฒนานักศึกษามากข้ึน และเน�นการมีส.วน
ร.วมของนักศึกษาจาก   ทุกสาขาวิชาในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาโดยในป�การศึกษา 2561 คณะได�มีการปรับปรุง
และพัฒนาจัดทําแผนกลยุทธ�ในการพัฒนานักศึกษา ซ่ึงมีการ
กําหนดวิสัยทัศน� ยุทธศาสตร� กลยุทธ� และตัวชี้วัดในส.วนของ
การพัฒนานักศึกษาโดยเฉพาะ เพ่ือให�มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
และนํามาสู. การจั ด ทําแผนงานกิจกรรมนัก ศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ประจําป�งบประมาณ 2562 (1.7-
1.1) โดยประกอบไปด�วย 

กิจกรรม งบประมาณ ผูAรับผิดชอบ 

1.กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ต า ม คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค� : ปฐมนิเทศ 

รวมงบ .......20,000...... บาท 

1.1 ตอบแทน ........-....... บาท 
1.2 ใช�สอย .... 20,000... บาท 
1.3 วัสดุ ..............-......... บาท 

ฝzายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

2.กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
สู.การ เป%นนักปฏิบั ติการ
ทางสังคม  

รวมงบ .... 20,000........ บาท 

2.1 ตอบแทน ....-........... บาท 
2.2 ใช�สอย ..20,000...... บาท 
2.3 วัสดุ ..........-............. บาท 

ฝzายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

3.กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ต า ม คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค� : ปKจฉิมนิเทศ 

รวมงบ ..... 20,000....... บาท 

3.1 ตอบแทน ........-...... บาท 
3.2 ใช�สอย ..20,000...... บาท 
3.3 วัสดุ ...........-............ บาท 

ฝzายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

4.กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ต า ม คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค� : ค.ายผู�นํา 

รวมงบ ...... 6,000........ บาท 

4.1 ตอบแทน .....-.......... บาท 
4.2 ใช�สอย ... 6,000...... บาท 
4.3 วัสดุ .............-........... บาท 

ฝzายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

5.กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ด� าน กิ จกร รม กีฬาหรื อ
ส.งเสริมสุขภาพ 

รวมงบ ..... 30,000....... บาท 

5.1 ตอบแทน ......-......... บาท 
5.2 ใช�สอย ...28,000.... บาท 
5.3 วัสดุ ......2,000....... บาท 

ฝzายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

6.กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ด�านการประกันคุณภาพ 

รวมงบ ....... 5,000..... บาท 

6.1 ตอบแทน ....1,200.. บาท 
6.2 ใช�สอย ...3,000....... บาท 
6.3 วัสดุ ..... 800........... บาท 

ฝzายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และ

1.7-1.1 แผนกลยุทธ�
พัฒนานักศึกษาและ
แผนงานกิจกรรม
นักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�ประจําป�
งบประมาณ 2562 (ป�
การศึกษา 2561)  
1.7-1.2 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการนักศึกษา
ระดับหลักสูตร 
1.7-1.3 สรุปสาระการ
ประชุมสโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
1.7-1.4 แผนงบประมาณ
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 2561 
1.7-1.5 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป� 2561  
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 สังคมศาสตร� 

7.กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ด�านการส.งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

รวมงบ ...... 19,000..... บาท 

7.1 ตอบแทน ............... บาท 
7.2 ใช�สอย ..18,000..... บาท 
7.3 วัสดุ ...... 1,000...... บาท 

ฝzายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

8.กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ด�านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม : ป�ใหม. 

รวมงบ ...... 15,000..... บาท 

8.1 ตอบแทน ................. บาท 
8.2 ใช�สอย ...15,000... บาท 
8.3 วัสดุ ........................ บาท 

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

9.กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ด�านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม : สงกรานต� 

รวมงบ ...... 15,000..... บาท 

9.1 ตอบแทน ................. บาท 
9.2 ใช�สอย ..15,000..... บาท 
9.3 วัสดุ ......................... บาท 

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

10. กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
นักศึกษาด�านทํานุบํารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม : แห.
เทียน 

รวมงบ ...... 20,000..... บาท 

10.1 ตอบแทน ............. บาท 
10.2 ใช�สอย ..20,000.. บาท 
10.3 วัสดุ ....................... บาท 

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

11. กิจกร รมการ พัฒนา
ด�านวิชาการสําหรับศิษย�
เก.า 

รวมงบ ...... 10,000..... บาท 

11.1 ตอบแทน .............. บาท 
11.2 ใช�สอย. 10,000... บาท 
11.3 วัสดุ ...................... บาท 

ฝzายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

12.สนับสนุนความสามารถ
ทางวิชาการ 

รวมงบ ...... 40,000..... บาท 

12.1 ตอบแทน .............. บาท 
12.2 ใช�สอย .................. บาท 
12.3 วัสดุ ...................... บาท 

ฝzายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

    ท้ังนี้ผ. านกระบวนการมีส.วนร.วมของนักศึกษาจากทุก
สาขาวิชา ผ.านกลไกการบริหารงานของสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�โดยมีตําสั่งแต.งต้ังคณะกรรมการ
นักศึกษาระดับหลักสูตร (1.7-1.2)  
   ท้ังนี้ การจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ได�ผ.านการประชุมของคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เม่ือวันท่ี 18 
กันยายน 2561 (1.7-1.3)  
  อย.างไรก็ตามในแผนงบประมาณ ของคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ได�มีการจัดสรรงบประมาณป� 2562 ในส.วนชอง
การพัฒนานักศึกษา ท้ังในส.วนของคณะและหลักสูตร อย.าง
ชัดเจน (1.7-1.4)และจัดทําเป%นแผนปฏิบัติราชการประจํา 
ป�งบประมาณ 2561 (1.7-1.5) 

2. ในแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให�ดําเนิน
กิจกรรมท่ีส.งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการ

ป�การศึกษา 2561คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ส.งเสริม
นักศึกษาในเรื่องกิจกรรมนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห.งชาติ 5 ประการ ท้ังนี้
คณะจัดกิจกรรมครบท้ัง 5 ด�าน และกิจกรรมทุกกิจกรรมดําเนิน
ครบตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้  
1) ดAานคุณธรรม จริยธรรม 

1.7-2.1 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม “การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ส.งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร�และ
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เรียนรู�ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แห.งชาติ และตาม
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จัดกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือส.งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� : การเสียสละด�วยจิตสาธารณะ 
รุ.น 2 ให�กับนักศึกษาชั้นป�ท่ี 1 ทุกสาขาวิชา ประจําป�การศึกษา 
2561 เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมรําไพพรรณี
เพ่ือให�นักศึกษาได�ร.วมกิจกรรมในการพัฒนาจิตใจของตนเอง มี
จิตอาสาและมีความเสียสละ (1.7-2.1)  
2) ดAานความรูA  
    - โครงการพัฒนานักศึกษาสู.การเป%นนักปฏิบัติการทางสังคม 
: จิตอาสา พัฒนาท�องถ่ินวันท่ี 30 - 31 สิงหาคม 2561ให�กับ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ทุกชั้นป� 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
เพ่ือให�นักศึกษามีความรู� ความเข�าใจและทักษะในการสื่อสารท่ีดี 
เป%นการเตรียมความพร�อมในทักษะวิชาชีพของแต.ละสาขาสร�าง
ความรู� ความเข�าใจ และการคิดวิเคราะห�แบบบูรณาการข�ามพ�น
สาขา (1.7-2.2) 
3) ดAานทักษะทางปcญญา  
-  โครงการพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด�านการประกันคุณภาพ ประจําป�
งบประมาณ 2562 ในวันเสาร�ท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
ณ ห�องประชุมพวงหยก มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีให�กับ
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�และ
คณะกรรมการนักศึกษาประจําสาขาวิชาท้ัง 8 สาขา เพ่ือเกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู� วิเคราะห�ปKญหา และเพ่ือให�
นักศึกษามีความเข�าใจในการเขียนโครงการและการสรุปผล
ประเมินโครงการ (1.7-2.3) 
4) ดAานทักษะความสัมพันธ2ระหวDางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   -โครงการพัฒนาศักยภาพผู�นํานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร�ประจําป�การศึกษา 2561วันท่ี 13 - 16 
มิถุนายน 2562ณ อาคารรวมน้ําใจ คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ให�กับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�และคณะกรรมการนักศึกษาประจําสาขาวิชาท้ัง 8 
สาขา เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการเป%นผู�นําท่ีดี 
เข�าใจบทบาทความรับผิดชอบในการทํางาน มีการบรรยายใน
หัวข�อ “ผู�นํารุ.นใหม.หัวใจสีเขียว”โดย ผศ.วงธรรม สรณะ มี
กิจกรรมกระบวนการสร�างภาวะความเป%นผู�นําการบรรยายเชิง

สังคมศาสตร� : การ
เสียสละด�วยจิตสาธารณะ 
”(17ก.ค. 2561) 
1.7-2.2 สรุปโครงการ
โครงการพัฒนานักศึกษา
สู.การเป%นนักปฏิบัติการ
ทางสังคม : จิตอาสา 
พัฒนาท�องถ่ิน วันท่ี 30 - 
31 สิงหาคม 2561 
1.7-2.3  กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาด�านการประกัน
คุณภาพ ประจําป�
งบประมาณ 2562 วัน
เสาร�ท่ี 11 พฤษภาคม 
2562 
1.7-2.4โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู�นํานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ประจําป�
การศึกษา 2561 วันท่ี 13 
- 16 มิถุนายน 2562 
1.7-2.5 โครงการพัฒนา
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�  กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาด�านการ
ประกันคุณภาพ ประจําป�
งบประมาณ 2562 วัน
เสาร�ท่ี 11 พฤษภาคม 
2562 
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ปฏิบัติการ หัวข�อ “ทีม : หัวใจสําคัญของความสําเร็จ”โดย ผศ. 
วงธรรม สรณะ การบรรยายเชิงปฏิบัติการ  “คิด วิเคราะห� 
แยกแยะ อย.างผู�นํานักศึกษาในศตวรรษท่ี 21” โดย อาจารย�สิ
ตางศ�  เจริญวงศ�การบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข�อการจัดทํา
แผนงานโครงการของนักศึกษาอย.างเป%นระบบโดย ดร.จุตินันท� 
ขวัญเนตรการบรรยายเชิงปฏิบัติการ  “สื่อสารอย.างผู�นํากับการ
ครองใจคน” โดย อาจารย�กันติทัต การเจริญ การบรรยายเชิง
ปฏิบัติการ “ทักษะการพูดของผู�นําในชีวิตประจําวัน”โดย 
อาจารย�กนกวรรณ วารีเขตต� และการบรรยายเชิงปฏิบัติการ  
“งานกราฟFกดีไซน�กับการพัฒนางานด�านประชาสัมพันธ�องค�กร” 
โดย อาจารย�ธนวัตร กันภัย  (1.7-2.4) 
5)ดAานทักษะการวิเคราะห2เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชA
เทคโนโลยี 
   - โ ค ร ง กา ร พัฒนานั ก ศึ กษาคณะมนุ ษยศ าส ต ร� แ ล ะ
สังคมศาสตร�  กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด�านการประกันคุณภาพ 
ประจําป�งบประมาณ 2562วันเสาร�ท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
ณ ห�องประชุมพวงหยก มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ให�กับ
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�และ
คณะกรรมการนักศึกษาประจําสาขาวิชาท้ัง 8 สาขา โดยใน
โครงการดังกล.าวมีการจัดกิจกรรมเสริมสร�างความรู�และการ
ประยุกต�ใช�เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมนักศึกษากิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการ “google form” กับการประยุกต�ใช�(1.7-2.5) 

3.จัดกิจกรรมให�
ความรู�และทักษะการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาแก.นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�จัดโครงการพัฒนา
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาด�านการประกันคุณภาพ ประจําป�งบประมาณ 2562วัน
เสาร� ท่ี  11  พฤษภาคม 2562ณ ห� องประชุ มพวงหยก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีแก.สโมสรนักศึกษาและ
กรรมการสาขาวิชา (1.7-3.1) เพ่ือให�มีความรู� เ ก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพ และสามารถนําความรู� ไปใช�ในการเขียน
โครงการ การทํางานต.างๆให�เป%นระบบ มีการวางแผนการ
ทํางานร.วมกัน ดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว� สรุปโครงการเม่ือทํา
เสร็จ และประเมินผลโครงการด�วยสถิติ และได�แจ�งในท่ีประชุม
อาจารย�คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ครั้งท่ี 1/2562 วัน
พุธท่ี 9 มกราคม 2562 ณ ห�องประชุมพวงหยกระเบียบวาระท่ี 
4 ข�อ 4.6 ว.าการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศแต.ละสาขาวิชา ให�
สาขาวิชาเพ่ิมประเด็นความรู�ด�านงานประกันคุณภาพด�วย ตาม
ข�อแนะนําจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

1.7-3.1 โครงการพัฒนา
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�  กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาด�านการ
ประกันคุณภาพ ประจําป�
งบประมาณ 2562 วัน
เสาร�ท่ี 11 พฤษภาคม 
2562 
1.7-3.2รายงานการ
ประชุมอาจารย�คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ครั้งท่ี 
1/2562 วันพุธท่ี 9 
มกราคม 2562 ณ ห�อง
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(1.7-3.2) 
 

ประชุมพวงหยก 

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

    คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�ดําเนินการสรุปผล
การดําเนินโครงการทุกกิจกรรม ตามวัตถุประสงค�ของโครงการ 
ดังนี้  
 1.โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส .งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� : 
การเสียสละด�วยจิตสาธารณะ  ให�กับนักศึกษาใหม. ประจําป�
การศึกษา 2561 เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 (1.7-4.1) 

วัตถุประสงค�โครงการ ผลการประเมิน 
1. เพ่ือให�นักศึกษามีความรู�
ความเข�าใจเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรมด�านการเสียสละ
ด�วยจิตสาธารณะมากข้ึนไม.
น�อยกว.าร�อยละ 80 
 
 
 
2.เพ่ือให�นักศึกษาตระหนัก
ถึงความสําคัญและใช�เป%น
แนวทางในการประพฤติ
ปฏิ บั ติ ในชี วิ ตต. อไป โดย
ผู�เข�าร.วมโครงการมีความรู� 
ความเข�าใจเก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรมด�านการเสียสละ
ด�วยจิตสาธารณะมากข้ึนไม.
น�อยกว.าร�อยละ80 

- ผู�เข�าร.วมโครงการมีความรู� 
ความเข�าใจเก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรมด�านการเสียสละ
ด�วยจิตสาธารณะมากข้ึน
ร�อยละ 91.2 
- ผู�เข�าร.วมโครงการมีความ
พึงพอใจร�อยละ 86.25 
 
- ผู�เข�าร.วมโครงการมีความรู� 
ความเข�าใจเก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรมด�านการเสียสละ
ด�วยจิตสาธารณะมากข้ึน
ร�อยละ 91.2 

 

2. โครงการพัฒนานักศึกษาสู.การเป%นนักปฏิบัติการทางสังคม : 
จิตอาสา พัฒนาท�องถ่ินวันท่ี 30 - 31 สิงหาคม 2561 
ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
(6.1-4.2) 

วัตถุประสงค�โครงการ ผลการประเมิน 
1.เพ่ือให�นักศึกษามีความรู� 
ความเข�าใจและทักษะในการ
สื่อสารท่ีดี 
2.เพ่ือเตรียมความพร�อมใน

- ผู�เข�าร.วมโครงการมีความรู� 
ความเข�าใจและทักษะในการ
สื่อสาร วิชาชีพ และการคิด
วิเคราะห�แบบบูรณาการข�าม

1.7-4.1 โครงการการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส.
งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคม
ศาสตร� : การเสียสละด�วย
จิตสาธารณะ 
1.7-4.2 โครงการพัฒนา
นักศึกษาสู.การเป%นนัก
ปฏิบัติการทางสังคม : จิต
อาสา พัฒนาท�องถ่ิน 
วันท่ี 30 - 31 สิงหาคม 
2561 
1.7-4.3 โครงการพัฒนา
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�  กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาด�านการ
ประกันคุณภาพ ประจําป�
งบประมาณ 2562วัน
เสาร�ท่ี 11 พฤษภาคม 
2562 
1.7-4.4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู�นํานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�ประจําป�
การศึกษา 2561วันท่ี 13 
- 16 มิถุนายน 2562 
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ทักษะวิชาชีพของแต.ละ
สาขา 
3. เพ่ือสร�างความรู� ความ
เข�าใจ และการคิดวิเคราะห�
แบบบูรณาการข�ามพ�นสาขา
ให�กับนักศึกษา 
 
โดยผู�เข�าร.วมโครงการมี
ความรู� ความเข�าใจและ
ทักษะในการสื่อสาร วิชาชีพ 
และการคิดวิเคราะห�แบบ
บูรณาการข�ามพ�นสาขา มาก
ข้ึนไม.น�อยกว.าร�อยละ 80 
และเกิดกิจกรรมนัก
ปฏิบัติการทางสังคมเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานจิตอาสา 
พัฒนาท�องถ่ิน อย.างน�อย 1 
กิจกรรม 

พ�นสาขา มากข้ึนร�อยละ 
85.6 
- เกิดกิจกรรมปฏิบัติการจิต
อาสาพัฒนาท�องถ่ิน ณ 
ชุมชนเขาไร.ยา ในวันท่ี 31
สิงหาคม 2561 

 
3. โครงการพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด�านการประกันคุณภาพ ประจําป�
งบประมาณ 2562วันเสาร�ท่ี 11 พฤษภาคม 2562 
ณ ห�องประชุมพวงหยก มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (1.7-
4.3) 

วัตถุประสงค�โครงการ ผลการประเมิน 
1. เพ่ือให�นักศึกษามีความรู�
ความเข�าใจ ด�านประกัน
คุณภาพการศึกษาไม.น�อย
กว.าร�อยละ 80 
 

 

 

 

2.เพ่ือเสริมสร�างความรู�และ
การประยุกต�ใช�เทคโนโลยีใน

- มีความรู� ความเข�าใจ
เพ่ิมข้ึนร�อยละ 80 
- ผู�เข�าร.วมโครงการ  มี
ความรู�ความเข�าใจการเขียน
โครงการ และประเมินผล
โครงการ และนําไปเขียน
โครงการรับน�องและวาง
แผนการดําเนินงานท้ัง 8 
สาขาวิชา 
 
- มีความรู� ความเข�าใจ
เพ่ิมข้ึนร�อยละ 80 
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การจัดกิจกรรมนักศึกษาไม.
น�อยกว.าร�อยละ 80 

 

 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู�นํานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร�ประจําป�การศึกษา 2561วันท่ี 13 - 16 
มิถุนายน 2562 (1.7-4.4) 
 

วัตถุประสงค�โครงการ ผลการประเมิน 
1 . เ พ่ือสร� างความรู� ความ
เข�าใจเก่ียวกับความเป%นผู�นํา
ท่ีดีของนักศึกษาอย.างน�อย
ร�อยละ 80 

ผู�เข�าร.วมโครงการมีความรู�
เข�าใจเก่ียวกับความเป%นผู�นํา 
เพ่ิมข้ึนร�อยละ85 

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 
ครบท้ัง 8 สาขาวิชา  

 

5.ประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค�ของ
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

    ในแผนพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ป� 2561 ซ่ึงจัดทําเป%นแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีการ
กําหนดวัตถุประสงค�ของแผน คือ 
1) เพ่ือพัฒนานักศึกษาด�านวิชาการท่ีส.งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค� 
2) เพ่ือพัฒนานักศึกษาด�านกิจกรรมกีฬาหรือการส.งเสริมสุขภาพ 
3) เพ่ือพัฒนานักศึกษาด�านจิตอาสา การบําเพ็ญประโยชน�หรือ
รักษาสิ่งแวดล�อม 
4) เพ่ือพัฒนานักศึกษาด�านการส.งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
5) เพ่ือพัฒนานักศึกษาด�านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6) เพ่ือส.งเสริมขีดความสามารถด�านวิชาการ 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน  
เม่ือสิ้นป�การศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ได�ประเมินความสําเร็จของวัตถุประสงค�ของแผน ได�ผลดังนี้  

วัตถุ 
ประสง

ค2 

ตัวชี้วัดของ 
วัตถุประสงค2 

ผลท่ีเกิดขึ้น 

1. จํานวนกิจกรรมท่ีคล
อบคลุมการัฒนา
นักศึกษาด�านวิชาการ
ท่ีส.งเสรมิคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค� 

จํานวน 4 กิจกรรม (บรรลุ) 
ได�แก. 
1) ด�านคุณธรรม จริยธรรม 
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� จัดกิจกรรมการ

1.7-5.1 สรุปผลการ
ดําเนินงานของ
แผนพัฒนานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ป�การศึกษา 
2561 
1.7 -5.2 สรุปผลโครงการ
มนุษยศาสตร�ฯวิชาการ 
"จิตอาสาเพ่ือการพัฒนา
ท�องถ่ิน" 
1.7 – 5.3 โครงการ
กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือส.งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคม
ศาสตร� : การเสียสละด�วย
จิตสาธารณะ  ให�กับ
นักศึกษาใหม. ประจําป�
การศึกษา 2561 
1.7-5.4 โครงการประชุม
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5 ด�าน อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส.งเสรมิ

คุณธรรม จรยิธรรมของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร�และสังคม
ศาสตร� : การเสียสละด�วยจิต
สาธารณะ  ให�กับนักศึกษาช้ันป�
ท่ี 1 ทุกสาขาวิชา ประจําป�
การศึกษา 2561 เมื่อวันท่ี 17 
กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม
รําไพพรรณี เพ่ือให�นักศึกษาได�
ร.วมกิจกรรมในการพัฒนาจิตใจ
ของตนเอง มีจิตอาสาและมี
ความเสยีสละ  
2) ด�านความรู�  
    - โครงการพัฒนานักศึกษาสู.
การเป%นนักปฏิบัติการทางสังคม 
: จิตอาสา พัฒนาท�องถ่ินวันท่ี 
30 - 31 สิงหาคม 2561 ให�กับ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�ทุกช้ันป� 
ณ หอประชุมสิรริําไพพรรณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
เพ่ือให�นักศึกษามีความรู� ความ
เข�าใจและทักษะในการสื่อสารท่ี
ดี เป%นการเตรียมความพร�อมใน
ทักษะวิชาชีพของแต.ละสาขา
สร�างความรู� ความเข�าใจ และ
การคิดวิเคราะห�แบบบูรณาการ
ข�ามพ�นสาขา  
3) ด�านทักษะทางปKญญา  
-  โครงการพัฒนานักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด�านการ
ประกันคุณภาพ ประจําป�
งบประมาณ 2562 ในวันเสาร�ท่ี 
11 พฤษภาคม 2562 
ณ ห�องประชุมพวงหยก 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ให�กับสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
และคณะกรรมการนักศึกษา
ประจําสาขาวิชาท้ัง 8 สาขา เพ่ือ
เกิดกระบวนการแลกเปลีย่น

เชียร� คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� 
ประจําป�การศึกษา 2561 
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เรียนรู� วิเคราะห�ปKญหา และ
เพ่ือให�นักศึกษามีความเข�าใจใน
การเขียนโครงการและการ
สรุปผลประเมินโครงการ  
4) ด�านทักษะความสัมพันธ�
ระหว.างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   -โครงการพัฒนาศักยภาพผู�นํา
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�ประจําป�การศึกษา 
2561วันท่ี 13 - 16 มิถุนายน 
2562 ณ อาคารรวมนํ้าใจ คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
ให�กับสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
และคณะกรรมการนักศึกษา
ประจําสาขาวิชาท้ัง 8 สาขา เพ่ือ
สร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ
การเป%นผู�นําท่ีดี เข�าใจบทบาท
ความรับผิดชอบในการทํางาน มี
การบรรยายในหัวข�อ “ผู�นํารุ.น
ใหม.หัวใจสีเขียว” โดย ผศ.วง
ธรรม สรณะ มีกิจกรรม
กระบวนการสร�างภาวะความ
เป%นผู�นํา การบรรยายเชิง
ปฏิบัติการ หัวข�อ “ทีม : หัวใจ
สําคัญของความสําเร็จ” โดย 
ผศ. วงธรรม สรณะ การบรรยาย
เชิงปฏิบัติการ  “คิด วิเคราะห� 
แยกแยะ อย.างผู�นํานักศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21” โดย อาจารย�สิ
ตางศ�  เจริญวงศ� การบรรยาย
เชิงปฏิบัติการ หัวข�อการจัดทํา
แผนงานโครงการของนักศึกษา
อย.างเป%นระบบ โดย ดร.จุตินันท� 
ขวัญเนตร การบรรยายเชิง
ปฏิบัติการ  “สื่อสารอย.างผู�นํา
กับการครองใจคน” โดย 
อาจารย�กันติทัต การเจริญ  การ
บรรยายเชิงปฏิบัติการ “ทักษะ
การพูดของผู�นําใน
ชีวิตประจําวัน” โดย อาจารย�
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กนกวรรณ วารีเขตต� และการ
บรรยายเชิงปฏิบัติการ  “งาน
กราฟFกดีไซน�กับการพัฒนางาน
ด�านประชาสัมพันธ�องค�กร” โดย 
อาจารย�ธนวัตร กันภัย   
5) ด�านทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช�
เทคโนโลย ี
   - โครงการพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�  กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาด�านการประกัน
คุณภาพ ประจําป�งบประมาณ 
2562 วันเสาร�ท่ี 11 พฤษภาคม 
2562ณ ห�องประชุมพวงหยก 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ให�กับสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
และคณะกรรมการนักศึกษา
ประจําสาขาวิชาท้ัง 8 สาขา โดย
ในโครงการดังกล.าวมีการจัด
กิจกรรมเสริมสร�างความรู�และ
การประยุกต�ใช�เทคโนโลยีในการ
จัดกิจกรรมนักศึกษากิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการ “google form” กับ
การประยุกต�ใช�  

2 จํานวนกิจกรรมอย.าง
น�อย 1 กิจกรรม 

จํานวน 1 กิจกรรม (บรรลุ) 
ได�แก. 
โครงการพัฒนานักศึกษาด�าน
กีฬา คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� เมื่อวันท่ี 18 – 22 
กุมภาพันธ� 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ให�กับนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
ทุกช้ันป� 

3. จํานวนอย.างน�อย 1 
กิจกรรม 

จํานวน 1 กิจกรรม (บรรล)ุ  
ได�แก. 
โครงการพัฒนานักศึกษาสู.การ
เป%นนักปฏิบัติการทางสังคม : จิต
อาสา พัฒนาท�องถ่ิน เมื่อวันท่ี
วันท่ี 30 - 31 สิงหาคม 2561 ณ 
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หอประชุมสริิรําไพพรรณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ให�กับนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
ทุกช้ันป�  

4. จํานวนอย.างน�อย 1 
กิจกรรม 

จํานวน 2 กิจกรรม (บรรลุ) 
ได�แก. 
-การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ส.งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� : การเสยีสละด�วย
จิตสาธารณะ เมื่อวันท่ี 17 
กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม
รําไพพรรณี มหาวิทยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี ให�กับนักศึกษาช้ันป�
ท่ี 1 
-โครงการส.งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
: หล.อเทียนเข�าพรรษา “สติ 
สงบ สว.าง” ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 
วันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 ณ 
บริเวณพระพุทธจันทบูรณศิริ
สวัสดิวัฒนมงคล  
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
และวัดบ�านอ.าง 

5. จํานวนอย.างน�อย 1 
กิจกรรม 

จํานวน 2 กิจกรรม (บรรลุ) 
ได�แก. 
-โครงการส.งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
: ทําบุญตักบาตรวันป�ใหม. 2562 
เมื่อวันท่ี วันท่ี 9 มกราคม 2562 
ณ ลานประชาธิปไตย คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ให�กับนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
ทุกช้ันป� 
-โครงการพัฒนานักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
กิจกรรม เย็นท่ัวหล�า 
มหาสงกรานต� HUSO เมื่อวันท่ี
3เมษายน 2562 ณ ลาน
ประชาธิปไตย คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
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เกณฑ2การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ให�กับนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
ทุกช้ันป� 

6. นักศึกษา ประสบ
ความสําเร็จได�รบั
รางวัล อย.างน�อย 5 
รางวัล 

จํานวน 8 รางวัล(บรรลุ) 
ได�แก. 
พัฒนาชุมขน 2 รางวัล 
ภาษาไทย 3 รางวัล 
ภาษาจีน 1 รางวัล 
รัฐศาสตร� 2 รางวัล  

6.นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

จากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เม่ือป�การศึกษา 2560  พบ
ปKญหาหลายประเด็น อาทิ  
   1.แผนพัฒนานักศึกษา มีวัตถุประสงค�ไม.ครอบคลุมประเด็น
ปKญหาเรื่องสิ่งแวดล�อม ซ่ึงท้ังในระดับคณะ มหาวิทยาลัยและ
ประชาคมโลกให�ความสําคัญ 
   2. เนื่องจากสโมสรนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนทุกป� ทําให�
สโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษาท่ีเข�ามาใหม. มีการ
เขียนโครงการ ท่ีขาดความรู� และการประเมินผลโครงการ ไม.
สอดคล�องกับวัตถุประสงค� 
   3. การสร�างความเข�มแข็งของสโมสรนักศึกษา ท่ีเกิดจากการมี
ส.วนร.วมจากกรรมการนักศึกษา ทุกสาขาวิชาในทุกระดับการมี
ส.วนร.วม  
   ด�วยเหตุนี้  ในป�การศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� จึงมีการปรับปรุงแผนและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา ดังนี้  
   1. มีการประชุม และจัดทําแผนกลยุทธ�การพัฒนานักศึกษา ท่ี
มีการกําหนดวัตถุประสงค�ของแผน วิสัยทัศน� ยุทธศาสตร� และ
กลยุทธ� ตัวชี้วัดท่ีชัดเจนในประเด็นปKญหาเรื่องสิ่งแวดล�อม (1.7-
6.1) 
   2.  คณะมีการจัดอบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา       
โดยเน�นการเขียนโครงการ และประเมินผลโครงการให�
สอดคล�องกับวัตถุประสงค� และมีการอบรมแบบฝ{กปฏิบัติการ 
ให�ทุกสาขานําความรู�ไปใช�กับการเขียนโครงการรับน�อง และ
โครงการต.าง ๆ  ในป�การศึกษา 2561 (1.7-6.2) 
   3. คณะจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู�นํานักศึกษา เม่ือวันท่ี 13 
มิถุนายน – 16 มิถุนายน 2562 (1.7-6.3) สามารถสร�าง
เครือข.ายคณะกรรมการนักศึกษา ระดับหลักสูตร ได�ครบทุก
สาขา และมีคําสั่งแต.งต้ังอย.างเป%นทางการ (1.7-6.4) และline 

1.7-6.1 แผนกลยุทธ�
พัฒนานักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�ประจําป�
งบประมาณ 2562 (ป�
การศึกษา 2561)  
1.7-6.2 โครงการพัฒนา
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�  กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาด�านการ
ประกันคุณภาพ ประจําป�
งบประมาณ 2562 วัน
เสาร�ท่ี 11 พฤษภาคม 
2562 
1.7-6.3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู�นํานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
ประจําป�การศึกษา 2561 
วันท่ี 13 - 16 มิถุนายน 
2562 
1.7-6.4 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการนักศึกษา 
ระดับสาขาวิชา ประจําป�
การศึกษา 2561 
1.7 -6.5 printout line 
กลุ.มผู�นํานักศึกษา 2562  
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กลุ.มผู�นํานักศึกษา62 (1.7-6.5)ท่ีมีส.วนร.วมท้ังในร.วมรับรู� ร.วม
วางแผน ร.วมปฏิบัติงาน ร.วมตัดสินใจแก�ปKญหา และร.วมรับ
ประโยชน� 
 โดยมีข�อสังเกตจากผลการดําเนินงานในป�การศึกษา 2561 ดังนี้ 
1.ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด�านกีฬา ไม.สามารถรับ
สมัครนักกีฬาได�ครบทุกประเภท เนื่องจากระยะเวลาในการ
เปFดรับสมัครนักกีฬามีความล.าช�า 
 2.ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร�อมสร�างความเป%นผู�
ประกอบ นักศึกษาต�องการความหลากหลายของกิจกรรมและ
วิทยากร 
3.ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาด�านทักษะการวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีนั้น นักศึกษาต�องการ
ความรู�ท่ีหลากหลายและสามารถประยุกต�ใช�ได�ในชีวิตประจําวัน 

 
 
การประเมินตนเอง  

เปUาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
5 คะแนน 6 ขAอ 5 คะแนน 
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องค2ประกอบที่ 2 ดAานการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบDงช้ีท่ี 2.1  การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค� 
ชนิดของตัวบDงช้ี กระบวนการ 
เกณฑ2การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข�อ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

7ข�อ 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในรอบป�การศึกษา 2561คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�ดําเนินการการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค� โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑ�มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

เกณฑ2การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช�
ประโยชน�ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร�างสรรค� 

มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป%น
หน.วยงานในการขับเคลื่อนเพ่ือสนองตอบต.อ
ยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัยด�านท่ี 1 ชุมชน
ท�องถ่ินได�รับการพัฒนาสู.ความเข�มแข็ง ยั่งยืน 
จากการวิจัย การสร�างสรรค�นวัตกรรม การ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  แ ล ะ ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เป%น
หน.วยงานท่ีสนองตอบต.อยุทธศาสตร�ของทาง
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายใต�แผนพัฒนายุทธศาสตร�ท่ี 1(พ.ศ.2560-
2564)และแผนปฏิ บั ติราชการประจํ าป�
งบประมาณ 2562 และพันธกิจท่ี 2วิจัยและ
พัฒนาเพ่ือสร�างความเป%นองค�กรแห.งการ
เรียนรู� (2.1-1.1) 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีระบบ
และกลไกในการบริหารงานวิจัยโดยมีคําสั่ง
แต.งต้ังคณะกรรมการการบริหารจัดการและ
พัฒนางานวิจัย (2.1-1.2)  ตลอดท้ังมีคําสั่ง
แต.งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนา
เ ว็ บ ไ ซ ต� ข อ ง ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ
สังคมศาสตร� (2.1-1.3) โดยได�นําผลงานวิจัย
ข อ ง ค ณ า จ า ร ย� แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณ ฑิต ศึกษาล ง เ ว็ บ ไซต� ขอ งทา งคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�เพ่ือให�เห็นใน

2.1-1.1 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป� พ.ศ.2562 
(Action Plan) 
2.1-1.2 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการการบริหาร
จัดการและพัฒนางานวิจัย 
2.1-1.3 คําสั่ง
คณะกรรมการการปรับปรุง
และพัฒนาเว็บไซต�  
2.1-1.4 ภาพเว็บไซต�คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�ท่ีมีผลงานวิจัย
ของคณาจารย�
http://www.social.rbru. 
ac.th 
2.1-1.5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหาร
จัดการและพัฒนางานวิจัย 
ครั้งท่ี 2/2562 ครั้งท่ี 
1/2562 และ 2/2562 
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เชิงประจักษ�และสามารถ Download ใน
รูปแบบบทความวิจัยโดยใช�โปรแกรม PDF 
เพ่ือนําไปใช�ประโยชน�ในการอ�างอิงข�อมูล
งานวิจัย และเพ่ือเป%นฐานข�อมูลในการบริหาร
งานวิจัย เว็บไซต�ของทางคณะคือ 
http://www.social.rbru.ac.th( 2 . 1 -1 . 4 )
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและ
พัฒนางานวิจัยเพ่ือพิจารณาให�ทุนอุดหนุน
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ
ทุนอุดหนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส.วนร.วม 
ให�มีคุณภาพอย.างสูงสุดพร�อมท้ังรับฟKงแนว
ทางการพัฒนาผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน และงานวิจัยแบบมีส.วนร.วม
จากทางคณะกรรมการ ผ.านการประชุม
คณะกรรมการการบริหารจัดการและพัฒนา
งานวิจัย (2.1-1.5) 

2. สนับสนุนพันธกิจด�านการวิจัย
หรืองานสร�างสรรค�อย.างน�อยใน
ประเด็นต.อไปนี้ 
 - ห�องปฏิบัติการวิจัย
หรืองานสร�างสรรค�หรือหน.วย
วิจัยหรืองานสร�างสรรค�หรือศูนย�
เครื่องมือ หรือศูนย�ให�คําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัย 
 - ห�องสมุดหรือแหล.ง
ค�นคว�าข�อมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร�างสรรค� 
 - สิ่งอํานวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรืองานสร�างสรรค� เช.น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห�องปฏิบัติการวิจัย 
 - กิจกรรมวิชาการท่ี
ส.งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร�างสรรค� เช.น การจัดประชุม

     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการ
สนับสนุนพันธกิจด�านการวิจัย หรืองาน
สร�างสรรค� ดังนี้  
     1. ห�องปฏิบัติงานวิจัยห�องสมุดและแหล.ง
ค�นคว�าข�อมูลสนับสนุนการวิจัย 
     สถานท่ีปฏิบัติการวิจัยโดยใช�ห�อง 332 
เป%นแหล.งค�นคว�าและเป%นแหล.งสนับสนุน
ค�นคว�าข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัย (2.1-2.1) 
     2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร ค� น ค ว� า  แ ล ะ
ประชาสัมพันธ�ข.าวสารการวิจัยของคณะ 
(2.1-2.2) 
3. กิจกรรมวิชาการท่ีส.งเสริมการวิจัยมีการจัด
โครงการนิทรรศการวิจัยประจําป�และส.ง
คณาจารย�/นักศึกษาเข�าร.วมรับฟKงการประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 12 
เนื่องในวโรกาสคล�ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ�ารําไพพรรณี ครบ 114 ป� 
ประจําป�  2561 (2.1-2.3) รวมท้ังมีการ
ส.งเสริมให�คณาจารย� ตีพิมพ�และเผยแพร.

2.1-2.1 ภาพถ.าย
ห�องปฏิบัติการวิจัยและ
ห�องสมุดเพ่ือการค�นคว�า
ข�อมูลด�านงานวิจัยหรืองาน
สร�างสรรค�ตลอดท้ังมีเครื่อง
คอมพิวเตอร� internet และ 
printer เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให�แก.คณาจารย�และ
นักวิจัย 
2.1-2.2 ตัวอย.าง Print out 
เว็บไซต�คณะท่ีเก่ียวกับ
งานวิจัย 
2.1-2.3 เอกสารแสดงชื่อ
เรื่องวิจัย และผู�วิจัยเพ่ือเข�า
ร.วมนําเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัย
รําไพพรรณี ครั้งท่ี 12 เนื่อง
ในวโรกาสคล�ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระนางเจ�า
รําไพพรรณีครบ 114 ป� 
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วิชาการ การจัดแสดงงาน
สร�างสรรค� การจัดให�มี
ศาสตราจารย�อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย�รับเชิญ (visiting 
professor) 

ผลงานวิจัยในแหล.งตีพิมพ�ท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ 
(2.1-2.4) 
นอกจากนี้ในป�การศึกษา 2561 คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการจัดงาน 
เปFดบ�านมนุษย�ศาสตร�วิชาการ จิตอาสาเพ่ือ
การพัฒนาท�องถ่ิน ในวันท่ี 23 มกราคม 
2562 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือแสดงศักยภาพ
ของโครงงานด�านการพัฒนาท�องถ่ิน เช.น 
โครงการจิตอาสาของนักศึกษาการพัฒนา
ชุมชน สู�วิกฤตขยะชุมชนและนาเค็มดินเค็ม สู.
ภูมิทัศน�กินได� ตามวิถีพอเพียง (2.1-2.5) และ
การจัดโครงการนิทรรศการภาพพิมพ�ชิ้นเล็ก 
เทคนิคแกะกระเบ้ืองยาง (Linocut Printing) 
“KING RAMA X” เพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล�าเจ�าอยู.หัว 
ผล งานโดยอาจารย� และนั ก ศึ กษาวิ ช า
ทัศนศิลปU (2.1-2.6) 
     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  มี
การจัดโครงการการจัดการความรู� ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ผลิตผลงานวิชาการ (2.1-2.7) 
โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�คณาจารย�รุ.นใหม.มี
ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการทํางานวิจัย 
การวางแผนงานวิจัยเพ่ือใช�ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน และการพัฒนาท�องถ่ิน รวมท้ัง
เป%นส.วนหนึ่งในการยื่นขอตําแหน.งทาง
วิชาการ ท่ีควรให�คณาจารย�ทุกท.านได�เข�าใจ
และวางแผนการดําเนินการได�อย.างมี
ประสิทธิภาพจากการดําเนินโครงการดังกล.าว 
ได�มีการสรุปแนวปฏิบัติท่ีดี ดังนี้ 
1. แนวปฏิบัติท่ีดีในการเข�าสู.ตําแหน.งทาง
วิชาการ (2.1-2.8) 
- ศึกษา ประกาศ ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการ
เข�าสู.ตําแหน.งทางวิชาการของ ก.พ.อ. และ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
- เก็บรวบรวมข�อมูลต.างๆ ท่ีเก่ียวข�อง เช.น  

ประจําป� 2561 ท้ังภาค
บรรยายและภาค Poster 
2.1-2.4 รายชื่อผลงานวิจัย
ท่ีมีการตีพิมพ� เผยแพร.ใน
ประจําป� พ.ศ. 2561 
2.1-2.5 รายงานผล
โครงการเปFดบ�านมนุษย�
ศาสตร�วิชาการ จิตอาสา
เพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน 
2.1-2.6 โครงการ
นิทรรศการภาพพิมพ�ชิ้นเล็ก 
เทคนิคแกะกระเบ้ืองยาง 
(Linocut Printing) “KING 
RAMA X” 
2.1-2.7 โครงการการ
จัดการความรู� ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ผลิตผลงาน
วิชาการ และคําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรการโครงการการ
จัดการความรู�ด�านการวิจัย 
2.1-2.8 แนวปฏิบัติท่ีดีใน
การเข�าสู.ตําแหน.งทาง
วิชาการ 
2.1-2.9 แนวปฏิบัติท่ีดีใน
การวางแผนการทําวิจัย 
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เอกสารหลักฐานท่ีใช�ในการประเมินการสอน, 
เขียนและรวบรวมเอกสารประกอบ การสอน 
1 รายวิชา, เก็บผลงานทางวิชาการ เป%นต�น 
- ส.งเอกสารต.างๆ เพ่ือยื่นขอกําหนดตําแหน.ง
ทางวิชาการ ตามแบบฟอร�มของมหาวิทยาลัย
ฯ 
2. แนวปฏิบัติท่ีดีในการวางแผนการทําวิจัย 
(2.1-2.9) 
- การวางแผนวิจัยเป%นการเตรียมข�อมูล
เก่ียวกับ Concept paper และ Research 
proposal 
- การบริหารวิจัยเป%นการเก็บข�อมูล และการ
วิเคราะห�ข�อมูล 
- การรายงานผลการวิจัยจะออกมาในรูปแบบ
ต.างๆ เช.น รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ� เป%น
ต�น 

ประเด็น
เปรียบเ
ทียบ 

การวิจัยทาง
วิทยาศาสตร2 

การวิจัย
ทาง

มนุษยศาส
ตร2 

การวิจัย
ทาง

สังคมศาสต
ร2 

เปUาของ
การวิจัย 

ธรรมชาติ คุณค.า
ความเป%น
มนุษย� 

ความสัมพัน
ธ�ทางสังคม 

แนว
การศึกษ
า 

เน�นภาววิสัย 
(Objectivity) 

เน�นอัต
วิสัย 
(Subjecti
vity) 

ผสมผสาน 

ขAอมูล
การวิจัย 

ตัวเลข  สัญลักษณ� ถ�อยคํา 

ผลการวิ
จัย 

ตาราง 
กราฟ 
สูตรทาง
คณิตศาสตร� 
ฯลฯ 

ศิลปะ 
ส่ือ 
เพลง 
ละคร 
ฯลฯ 

การเล.าเร่ือง 
การ
พรรณนา 
ฯลฯ 

 
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน 
เพ่ือเป%นทุนวิจัยหรืองาน
สร�างสรรค� 

เพ่ือให�นักวิจัยได�มีโอกาสพัฒนาการเรียนการ
สอนให�มีประสิทธิภาพ และมีโอกาสได�ทําวิจัย
แบบ PAR เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช�ประโยชน�
แก.ชุมชนในป�งบประมาณ 2562 คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ได�จัดสรร
งบประมาณเพ่ือเป%นทุนวิจัยพัฒนาการเรียน
การสอน และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

2.1-3.1 ประกาศผลการ
พิจารณาให�ทุนสนับสนุน
การวิจัยคณะมนุษยศาสตร� 
และสังคมศาสตร� ประจําป� 
พ.ศ.2562 
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ส. วนร. วม  (2 .1 -3 .1 )  โดย มีงบประมาณ
สนับสนุนจากคณะเป%นจํานวนเงินท้ังสิ้น 
200,000 บาท โดยแบ.งออกเป%น 2 ส.วนดังนี้ 
     1. งบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย 
เ พ่ือพัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 8 
โครงการ จํานวนเงิน 85,000 บาท 
     2. คณะยั ง ได� สนับสนุน งานวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส.วนร.วม (PAR) จํานวน 4 
โครงการ เป%นจํานวนเงิน 115,000 บาท  

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร.ผลงานวิจัย
หรืองานสร�างสรรค�ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ�ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

จากการจัดสรรงบประมาณของคณะ เพ่ือเป%น
ทุนวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ให�กับอาจารย�ใน
คณะ ซ่ึงภายในงบประมาณท่ีได�จัดสรรให�ได�
รวมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร.
ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค� ตามประกาศ
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เรื่องการ
ให�ทุนวิจัยฯ ข�อ 6.6 ว.าผู�รับทุนจะต�องนํา
ผลงานวิ จั ยออก ตี พิมพ�หรื อ เผยแพร. ใน
ระดับประเทศภายในระยะเวลาไม.เกิน 2 ป� 
นับจากวันท่ีได�ส.งเล.มสมบูรณ�แล�ว (2.1-4.1) 
(2.1-4.2) นอกจากนี้นักวิจัยสามารถขอ
สนั บส นุ น งบประมาณในกา ร เ ผ ยแพร.
ผลงานวิจัย ได� ท่ีสถาบันวิจั ยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (2.1-4.3) 
โดยในป�งบประมาณ 2561 มีนักวิจัยได�ยื่น
เรื่องขอสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร.
จํานวน 2 ท.าน ได�แก. ผศ.พิศุทธิ์  การบุญ 
สาขาวิชาดนตรี และ ดร.เชษฐ� ณรัช  อรชุน 
สาขาวิชารัฐศาสตร�  

2.1-4.1 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�เรื่องการให�ทุน
การวิจัยพัฒนาการเรียนการ
สอน ประจําป� พ.ศ.2562
แสดงในส.วนเง่ือนไขท่ัวไป 
ข�อ 6 
2.1-4.2 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�เรื่องการให�ทุน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส.วนร.วม ประจําป� พ.ศ. 
2562 แสดงในส.วนเง่ือนไข
ท่ัวไป ข�อ 6 
2.1-4.3 ประกาศสนับสนุน
งบประมาณการตีพิมพ�
เผยแพร. จาก สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย�
และนักวิจัย มีการสร�างขวัญและ
กําลังใจตลอดจนยกย.องอาจารย�
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและ
งานสร�างสรรค�ดีเด.น 

     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการ
จัดโครงการการจัดการความรู�  ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์  ผลิ ตผลงานวิ ชาการ  โดย มี
วัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนาสมรรถนะคณาจารย�
รุ.นใหม.ให�มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการ
ทํางานวิจัย การวางแผนงานวิจัยเพ่ือใช�ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนา
ท�องถ่ิน รวมท้ังเป%นส.วนหนึ่งในการยื่นขอ
ตําแหน.งทางวิชาการ ท่ีควรให�คณาจารย�ทุก

2.1-5.1 โครงการการ
จัดการความรู� ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ผลิตผลงาน
วิชาการ และคําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรการโครงการการ
จัดการความรู�ด�านการวิจัย 
2.1-5.2 รูปถ.ายอาจารย�ท่ี
เข�าร.วมโครงการวิจัยสัญจร  
2.1-5.3 รายชื่อคณาจารย�
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ท.านได�เข�าใจและวางแผนการดําเนินการได�
อย.างมีประสิทธิภาพซ่ึงในโครงการดังกล.าวได�
เรียนเชิญ รองศาสตราจารย� ดร.ชัยยนต� 
ประดิษฐ�ศิลปU คณาจารย�คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร�ผู�มากความสามารถทางด�าน
งานวิจัยเป%นวิทยากร (2.1-5.1)นอกจากนี้
สถาบันวิจัยและพัฒนายังได�จัดโครงการวิจัย
สัญจร โดยมีอาจารย�ในคณะให�ความสนใจเข�า
ร.วมโครงการ โดยท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาได�
ให�ความรู�ความเข�าใจในการดําเนินงานวิจัย 
ข.าวสารต.างๆ เก่ียวกับแหล.งทุนวิจัย และการ
นําผลงานวิจัยไปนําเสนอในงานประชุม
วิชาการ (2.1-5.2) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยัง
ได�มีการจัดโครงการกระบวนทัศน�ซ่ึงเป%นการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให� มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการวิจัย และมีคณาจารย�
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�เข�าร.วม
โครงการจํานวนมาก ท้ังนี้ถือเป%นการเรียนรู�
กระบวนการงานวิจัยการเรียนการสอนได�เป%น
อย.างดี (2.1-5.3) 
     ในป�งบประมาณ 2561 ผศ.ชลพรรณ 
ออสปอนพันธ� อาจารย�สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� ได�รับรางวัลนักวิจัยดีเด.น จากงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
“ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5” วันท่ี 2-5 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
(2.1-5.4) โดยมีการแสดงความยินดีกับ ผศ.
ชลพรรณ ออสปอนพันธ� ท้ังในท่ีประชุม ป?าย
ไวนิลติดหน�าคณะฯ และหน�าเว็ปเพจคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศมศาสตร� (2.1-5.5) 

โครงการพัฒนากระบวน
ทัศน�การเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียน
เป%นสําคัญ 
2.1-5.4 ผศ.ชลพรรณ 
ออสปอนพันธ� อาจารย�
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� ได�รับรางวัลนักวิจัย
ดีเด.น จากงานประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย 
ครั้งท่ี 5” วันท่ี 2-5 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
2.1-5.5 จัดทําป?ายไวนิล ลง
ประชาสัมพันธ�หน�าเว็ป
แสดงความยินดีกับ       
ผศ.ชลพรรณ  ออสปอน
พันธ�  

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช.วยใน
การคุ�มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสร�างสรรค�ท่ีนําไปใช�
ประโยชน�และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ใช�ระบบ
กลไกในการคุ�มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสร�างสรรค�ท่ีนําไปใช�ประโยชน� ตามระบบ
และกล ไกของสถา บันวิ จั ย และ พัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยมีนักวิจัย
ท่ียื่นจดแจ�งข�อมูลลิขสิทธิ์ 
รอบท่ี 6 ลงวันท่ี 16 มีนาคม ดังนี้ 

2.1-6.1 รายชื่อนักวิจัยท่ีเข�า
ร.วมกับสถาบันวิจัยเพ่ือเข�าสู.
ระบบการยื่นจดแจ�งข�อมูล
ลิขสิทธิ์  
2.1-6.2 ประกาศ
วิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
เรื่องการสนับสนุน
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1. นายนักรบ เถียรอํ่า และนายจําลอง 
แสนเสนาะ ผลงานวิจัยเรื่อง ข�าวพ้ืนเมือง
จังหวัดจันทบุรี: วัฒนธรรม รูปแบบการผลิต 
และการเปลี่ยนแปลง (ว. 41298) 
2. นายประสาน ธัญญะชาติ และนายพิสุทธิ์ 
การบุญ ผลงานวิจัยเรื่อง ทํานองลําสวดพระ
มาลัยของชาวบ�านบางสระเก�า อําเภอแหลม
สิงห� จังหวัดจันทบุรี PhraMalai’s Melody: 
A Funeral Musical Chant at Bangsrakao 
Village AmphoeLaem Sing Chanthaburi 
(ว. 41299) 
3. นาวสาววงธรรม สรณะ นายนักรบ เถียร
อํ่า และนายชูวงศ� อุบาลี ผลงานวิจัยเรื่อง 
ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีผล
ต.อการสร�างความม่ันคงทางอาหารของกลุ.ม
ช า ติ พั น ธุ� ใ น จั ง ห วั ด จั น ท บุ รี  Spatial 
Biological Diversity Affecting Food 
Security Creating of the Ethnic Groups 
in Chanthaburi Province (ว. 41300) 
4. นางสาวเรืองอุไร วรรณโก นายเอกชัย กิจ
เกศาเจริญ นางสาวสุทธินันท� โสตวิถี และ
นางสาวกรรณิกา สุขสมัย 
ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาการดําเนินงาน
และแนวปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ ด�านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี(ว. 41301) 
5. นางชลพรรณ ออสปอนพันธ� นางสาวนภา 
จันทร�ตรี และนายสุเทพ สุสาสนี 
ผลงานวิจัยเรื่อง การวิจัยบูรณาการบูรณาการ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล�อมและการพัฒนา
คุ ณ ค. า ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี วิ ภ า พ 
กรณีศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรหอย
ลายของกลุ.มประมงพ้ืนบ�านแหลเทียนยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปKญญา
ชาวบ�าน The Research Program 
Integration of Environment (ว. 41302) 
รอบท่ี 7 ลงวันท่ี17กรกฎาคม 2561 ดังนี้ 

ค.าตอบแทนการตีพิมพ�
ผลงานวิจัย งานสร�างสรรค� 
อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และ
ค.าใช�สอยในการไปนําเสนอ
ผลงานวิจัย พ.ศ.2561 
2.1-6.3 งานวิจัยท่ีนําไปใช�
ประโยชน� 
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1. นายพิสุทธิ์ การบุญ และนางสาวชวัลรัตน� 
สมนึก 
ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาวัฒนธรรมทาง
ดนตรีบทเพลงรําสวดโบราณ อําเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี (ว. 41612) 
2. นางสาวเบญจพร ประจง นายธนวัฒน� 
กันภัย และนางสาววงธรรม สรณะ 
ผลงานวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนา
สินค�าท่ีระลึกประเภทเสื้อยืดทํามือในชุมชน
ริมน้ําจันทบูร ด�วยเทคนิคการพิมพ�ซิลค�สกรีน 
(ว. 41613) 
รอบท่ี 8ลงวันท่ี 14พฤศจิกายน2561)(2.1-
6.1) ดังนี้ 
1.นายวุฒินันท� สุพร และนางสาวอุดมลักษณ� 
ระพีแสง 
ผลงานวิจัยเรื่อง ชู�: วาทกรรมการแสดงออก
ผ.านเพลงลูกทุ.ง (ว. 42013) 
นอกจากนี้ทางคณะฯ สนับสนุนให�คณาจารย�
ในคณะนําผลงานไปตีพิมพ�ลงในวารสารต.าง 
ๆ  โดย ได� รั บ งบประมาณสนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามประกาศเรื่องการ
สนับสนุนค.าตอบแทนการตีพิมพ�ผลงานวิจัย 
งานสร�างสรรค� อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และค.า
ใ ช� ส อย ในกา ร ไปนํ า เ ส นอผล ง าน วิ จั ย 
พ.ศ.2561 (2.1-6.2) 
น อ ก จ า ก นี้ ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ
สังคมศาสตร�ยังมีผลงานวิจัยท่ีหน.วยงาน
ภายนอกนําไปใช�ประโยชน� คือหน.วยงาน
เทศบาลตําบลสนามไชย องค�การบริหารส.วน
ตําบลตะกาดเง�า องค�การบริหารส.วนตําบล
อ.าวใหญ. ในผลงานวิจัยเรื่อง รูปแบบและ
กระบวนการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมของ
เครือข.ายประมงพ้ืนบ�านตราดและจันทบุรี
ด�วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปKญญาชาวบ�าน โดย ผู�ช.วยศาสตราจารย�ชล
พรรณ ออสปอนพันธ� (2.1-6.3) 
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7. มีเครือข.ายความร.วมมือด�าน
งานวิจัยและงานสร�างสรรค� และ
มีกิจกรรมหรือโครงการท่ี
ดําเนินงานร.วมกัน 

     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มี
เครือข.ายความร.วมมือด�านงานวิชาการและ
งานวิจัย และในป�การศึกษา 2561 คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�มีการจัด
โครงการเปFดบ�านมนุษย�ศาสตร�วิชาการ จิต
อาสาเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน ได�มีการเชิญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ.มภาคกลางเป%น
เจ�าภาพร.วม รวมท้ังยังได�มีโอกาสร.วมเป%น
เจ�าภาพการจัดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�ครั้ ง ท่ี 1 ภายใต�หัวข�อ 
“มนุษยศาสตร� สังคมศาสตร� ยุคใหม. : ความ
สมดุลระหว.างสังคมศาสตร�และวิทยาศาสตร�” 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในวันท่ี 
26 มิถุนายน 2562 และเป%นเจ�าภาพร.วมการ
ประชุมวิชาการระดับชาติการบริหารการ
พัฒนาสังคมและยุทธศาสตร�การบริหาร 
ประจําป� 2562 หัวข�อ “Diaruption: ทําลาย
ล�างหรือสร�างโอกาสในการพัฒนาสังคม”     
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2562 โดยเป%นเครือข.ายความ
ร.วมมือทางวิชาการด�านการบริหารการพัฒนา
สังคมและด�านการวิจัย จัดทําข้ึน ณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� เ ม่ือวันท่ี ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว.างสถาบันอุดมศึกษา 
สิบสองแห.ง 

2.1-7.1 เกียรติบัตรความ
ร.วมมือเป%นเจ�าภาพจัดการ
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ
นิทรรศการระดับชาติ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ� 
2.1-7.2เ กียร ติ บัตรความ
ร.วมมือเป%นเจ�าภาพร.วมการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
การบริหารการพัฒนาสังคม
และยุทธศาสตร�การบริหาร 
ป ร ะ จํ า ป�  2562 ณ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ        
ศรีสะเกษ 
 
 

 
การประเมินตนเอง  

เปUาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
5 คะแนน 7 ขAอ 5 คะแนน 
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ตัวบDงช้ีท่ี 2.2   ผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 

ชนิดชองตัวบDงช้ี ผลลัพธ� 
เกณฑ2การประเมิน สามารถดําเนินการโดยการแปลงค.าร�อยละของผลรวมถ.วงน้ําหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัยเป%นคะแนนระหว.าง 0-5 แบ.งกลุ.ม ตามสาขาวิชาดังนี้ 
 1. กลุ.มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
  ร�อยละของผลรวมถ.วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัยท่ี
กําหนดให�เป%นคะแนนเต็ม 5 = ร�อยละ 30 ข้ึนไป 
 2. กลุ.มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 
  ร�อยละของผลรวมถ.วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัยท่ี
กําหนดให�เป%นคะแนนเต็ม 5 = ร�อยละ 30 ข้ึนไป 
 3. กลุ.มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
  ร�อยละของผลรวมถ.วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัยท่ี
กําหนดให�เป%นคะแนนเต็ม 5 = ร�อยละ 20 ข้ึนไป 
สรุปคะแนนท่ีได�ในระดับคณะวิชา 
สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณค.าร�อยละของผลรวมถ.วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย
ตามสูตร 

= 
ผลรวมถ.วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�

ประจําและนักวิจัย 

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

คะแนนท่ีได� = 

ร�อยละของผลรวมถ.วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย�ประจําและนักวิจัย 

ร�อยละของผลรวมถ.วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย�ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดให�เป%นคะแนน

เต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน : 
 ในป�การศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เปFดสอนท้ังหมด 9 หลักสูตร แบ.งออกเป%น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยหลักสูตรท่ีมีผลงานทางวิชาการของ
อาจารย�ประจําและนักวิจัยมีผลรวมของค.าน้ําหนักระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการเท.ากับ 9.20 และผลรวม
ของจํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยเท.ากับ 64 ดังนี้ 
 
 
 
 
 

X 100 

X 5 
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ระดับคุณภาพงานวิจัย 

ช่ือหลักสูตร 
จํานวนงานวิจัย รวม 

(เรื่อง) 
รวมคDา
น้ําหนัก 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (13 คน) 

- 1 1 - - 2 1.00 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (10 คน) 

3 - - - - 3 0.60 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (6 คน) 

1 - 1 - - 2 0.80 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตร ี(5 คน) 

- - 1 1 - 2 1.40 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (7 คน) 

1 - - - - 1 0.20 

6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� (6 คน) 

4 - 2 - - 6 2.00 

7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลปU (5 คน) 

1 - - - - 1 0.20 

8. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐศาสตร� (6 คน) 

1 1 2 - - 4 1.80 

9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(5 คน) 

- - - 1 - 1 0.80 

10. อาจารย�สอนรายวิชาการศึกษาท่ัวไปไม.
สังกัดหลักสูตร (2 คน) 

- 1 - - - 1 0.40 

คณะมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 11 3 7 2 - 23 9.20 
 
การคํานวณ 
 1. คํานวณค.าร�อยละของผลรวมถ.วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย
ตามสูตร 

9.20 
X100 =14.38 

64 
 
 2. แปลงค.าร�อยละท่ีคํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

14.38 
X5 =  3.60 

20 
 
การประเมินตนเอง  

เปUาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
2.50 คะแนน 9.20 3.60 คะแนน 
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หลักฐานอAางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.2-1 ดร.จุตินันท�  ขวัญเนตร.การก�าวข้ึนสู.โครงสร�างอํานาจระดับชาติของคนไทยเกาะกงในกัมพูชา. วารสาร
วิทยาลัยสงฆ�นครลําปาง มหาวิทาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัยป�ท่ี 7 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2561. 89-98. (TCI กลุ.ม 2) (0.60) / รัฐศาสตร� 

2.2-2 ดร.จุตินันท�  ขวัญเนตร.มาตรการเพ่ิมศักยภาพของการบริการจัดการแรงงานต.างด�าว ในเขตชุมชนประมง
จังหวัดชายฝK�งทะเลตะวันออก: กรณีศึกษาอําเภอแหลมสิงห� จังหวัดจันทบุรี.วารสารวิทยาลัยสงฆ�นคร
ลําปาง มหาวิทาลยัมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลยัป�ท่ี 7 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2561. 
138-152. (TCI กลุ.ม 2) (0.60) / รัฐศาสตร� 

2.2-3 ดร.เชษฐ�ณรัช  อรชุน, แนวทางการอนุรักษ�ภูมิปKญญาท�องถ่ินด�านสมนุไพรโดยใช�กระบวนการมีส.วนร.วม
ของชุมชน : กรณีศึกษาคนไทยเช้ือสายของจังหวัดจันทบุรี, Thailand Research Expo : Symposium 
2018 มหกรรมงานวิจัยแห.งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) วันท่ี 9-13 สิงหาคม 2561 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด� และบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร�เซ็นทรัลเวิลด� กรุงเทพฯ (0.20) / 
รัฐศาสตร� 

2.2-4 Chetnarat Orachun, Panya Wongtai, Cultural Cooperation on Religious Different Points, 
Proceedings the 8th International Conference on Arts & Cultures in Creative Economy. 
February 15-17, 2018 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Thailand. 
450-454. (0.40) / รัฐศาสตร� 

2.2-5 ณัฏฐวุฒิ ทรัพย�อุปถัมภ�. การมสี.วนร.วมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบล
พลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิจัยรําไพพรรณี ป�ท่ี 12 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 
2561. 5-14.(TCI กลุ.ม 2) (0.60) / การพัฒนาชุมชน 

2.2-6 ณัฏฐวุฒิ ทรัพย�อุปถัมภ�, อาภากร มินวงษ� และชลกานดาร� นาคทิม, ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต.อ
การจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาตะวันออกศึกษาหมวดการศึกษาท่ัวไป คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี, งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 12 
วันท่ี 19 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี. 376-387. (0.20) /  
การพัฒนาชุมชน 

2.2-7 ประสาน ธัญญะชาติ และพิสุทธ์ิ  การบุญ. ทํานองลําสวดพระมาลัยของชาวบางสระเก�า อําเภอแหลม
สิงห� จังหวัดจันทบุรี, วารสารวิจัยรําไพพรรณี ป�ท่ี 12 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2561. 84-89. (TCI 
กลุ.ม 2)(0.60) / ดนตร ี

2.2-8 พิสุทธ์ิ  การบุญ และชวัลรัตน� สมนึก, การศึกษารวบรวมบทเพลงรําวงโบราณในหมู.บ�านตะปอนใหญ. 
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี, วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ป�ท่ี 19 
ฉบับท่ี 2 มกราคม-มิถุนายน 2561, 114-122. (TCI กลุ.ม 1) (0.80) / ดนตร ี

2.2-9 ผศ.ชลพรรณ  ออสปอนพันธ� และคณะ, โครงการวิจยัเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข.ายประมงพ้ืนบ�านจันทบุรี
และตราดด�วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภมูิปKญญาชาวบ�าน, วารสารวิจัยรําไพพรรณี ป�ท่ี 12 ฉบับท่ี 3 
กันยายน-ธันวาคม 2561 (TCI กลุ.ม 2), 160-169(0.60) / รัฐประศาสนศาสตร� 

2.2-10 นภา  จันทร�ตรี และ พงศธร จันทร�ตรี, การมสี.วนร.วมของประชาชนในการอนุรักษ�และฟ ¡นฟูปzาชายเลน
เพ่ือพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาชุมชนบางชัน, วารสารวิจัยราํไพพรรณี ป�ท่ี 12 ฉบับท่ี 
3 กันยายน-ธันวาคม 2561 (TCI กลุ.ม 2), 201-207(0.60) / รัฐประศาสนศาสตร� 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
2.2-11 ผศ.ชลพรรณ  ออสปอนพันธ�, นภา จันทร�ตรี,   สเุทพ สุสาสนี, ละเวรัตนวาร และสวัสดิ์ ฟูคณะ, รูปแบบ

และกระบวนการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมของเครือข.ายประมงพ้ืนบ�านตราดและจันทบุรี, การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งท่ี 5” สหวิทยาการกับการสร�างสรรค�นวัตกรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานวิจัยฐานรากสู.สากลในศตวรรษท่ี 21 วันท่ี 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. 717-722. (0.20) / รัฐประศาสนศาสตร� 

2.2-12 ชลพรรณ ออสปอนพันธ�,นภา จันทร�ตรี และสเุทพ สุสาสนี, รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรหอยลาย
ของกลุ.มประมงพ้ืนบ�านแหลมเทียน ตําบลอ.าวใหญ. อําเภอเมือง จังหวัดตราด, การประชุมวิชาการ
ระดับชาตดิ�านมนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� ครั้งท่ี 1 “พลังวัฒนธรรมกับการจัดการชุมชนสู.ความ
ยั่งยืน” วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 30-39. (0.20) /  
รัฐประศาสนศาสตร� และทัศนศิลปU 

2.2-13 ชลพรรณ ออสปอนพันธ� และคณะ, แนวทางการเพ่ิมศักยภาพของกลุ.มประมงพ้ืนบ�านต�นแบบจังหวัด
จันทบุรีและตราด, การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งท่ี 1 วันท่ี 17-19 พฤษภาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. F-1 - F-9. (0.20) /  
รัฐประศาสนศาสตร� 

2.2-14 ชลพรรณ ออสปอนพันธ�. สาเหตุและผลกระทบการร.อยหรอของทรพัยากรชายฝK�งทะเลจันทบุรีและตราด.
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งท่ี 1 วันท่ี 17-19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร . F-1 - F-9. (0.20) / รัฐประศาสนศาสตร� 

2.2-15 วุฒินันท� สุพร และคณะ.พิธีกรรมการทําขวัญนาเกลือ : กรณีศึกษาชุมชนบ�านปzาแดง อําเภอท.าใหม. 
จังหวัดจันทบุรี.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ในหัวข�อเรื่อง “พหุวิทยากับการศึกษาภาษา-
วรรณกรรม” วันท่ี 19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.110-118. (0.20) / ภาษาไทย 

2.2-16 ณรงค�ฤทธ์ิ  สุขสวัสดิ์.ชาวไทยเขมร : พหุวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ท่ี 1 ในหัวข�อเรื่อง “พหุวิทยากับการศึกษาภาษา-วรรณกรรม” วันท่ี 19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏมหาสารคาม. 104-109. (0.20) / ภาษาไทย 

2.2-17 ณรงค�ฤทธ์ิ  สุขสวัสดิ์ และคณะ.ชาติพันธุ�ชอง ว.าด�วยพิธีกรรมและความเช่ือการแต.งงาน.การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 ในหัวข�อเรื่อง “พหุวิทยากับการศึกษาภาษา-วรรณกรรม” วันท่ี 19 ตุลาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 133-142. (0.20) / ภาษาไทย 

2.2-18 Proyfon Wongchaochan, Winitchaya Wongchi, Natthaya Chirasukthunyakorn, Usa 
Wongpaisarn, Using Communicative Language Teaching to Develop the English Speaking 
Ability of Finance and Banking Students, Conference Proceedings The 5thRajabhat 
University National & International Research and Academic Conference Interdisciplinary 
and Creative Innovations to Promote Foundation Research in the 21th Century, 2-5 
December 2018 Phetchaburi Rajbhat University.135-140. (0.40) / ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

2.2-19 ศิริศักดิ์  ทิพย�ทวีชาญ และ วกุล จุลจาจันทร�. การพัฒนาแผนท่ีการเรียนรู�ทางประวัติศาสตร�ในเขตอําเภอ
เมืองจันทบุรี. วารสารวิจยัรําไพพรรณี ป�ท่ี 12 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2561 (TCI กลุ.ม 2)179-189. 
(0.60) / ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

2.2-20 เบญจพร  ประจง และธนวัฒน�  กันภัย.การออกแบบเพ่ือพัฒนางานประยุกต�ศิลปUจากภูมิปKญญาท�องถ่ิน: 
ศิลปหัตถกรรมทอเสื่อจันทบูร.งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งท่ี 12  
วันท่ี 19 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี. 230-241. (0.20) / ทัศนศิลปU 

2.2-21 Thanakorn Pibanrak. Local Wisdom in Chanthaboon Wowen Mats for Sustainable 
Economy Community Development Chanthaburi Province. Proceedings the 8th 
International Conference on Arts & Cultures in Creative Economy. February 15-17, 2018 
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Thailand. 176-180. (0.40)  
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.2-22 กรองทอง  จิลิรัชนีกร ธนิก  คุณเมธีกุล และขวัญศิริ  เจริญทรัยพ�, การพัฒนาทักษะการใช�ความคิด
สร�างสรรค�ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให�กับนักศึกษาครุศาสตร� ช้ันป�ท่ี 3 มหาวิทยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี, วารสารปาริชาติ มหาวิทยาลยัทักษิณ ป�ท่ี 31 ฉบับท่ี 3 (พิเศษ) เดือน
พฤษภาคม – ตุลาคม 2561). 1-13.(TCI กลุ.ม 1) (0.80) / สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2.2-23 Patipan Kittinantawat Benjamat Yodsongkam Tipwawan Singda and Zhanglong Liao. 
Satisfaction of student for Chinese communication 4 and development Guidelines. 
Proceedings the 8th International Conference on Arts & Cultures in Creative Economy. 
February 15-17, 2018 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Thailand. 
368-371. (0.20) / ภาษาจีน 
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ตัวบDงช้ีท่ี 2.3    ร�อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร�างสรรค� หรือนวัตกรรมท่ีได�นําไปใช�ประโยชน� 
   ตามพันธกิจต.อจํานวนผลงานวิจัย ผลงานสร�างสรรค� หรือนวัตกรรมท้ังหมด 
ชนิดของตัวบDงช้ี ผลลัพธ� 
เกณฑ2การประเมิน ร�อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร�างสรรค� หรือนวัตกรรมท่ีได�นําไปใช�ประโยชน�ตาม
พันธกิจ ต.อจํานวนผลงานวิจัย ผลงานสร�างสรรค� หรือนวัตกรรมท้ังหมด คะแนนเต็ม 5 = ร�อยละ 20  
1. การหาค.าร�อยละ 

= 
ผลงานวิจัย ผลงานสร�างสรรค� หรือนวัตกรรมท่ีได�

นําไปใช�ประโยชน�ตามพันธกิจ 

จํานวนอาจารย�ประจําและนักวิจัยท้ังหมด 
2. การแปลงคะแนน 

คะแนนท่ีได� = 
ร�อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร�างสรรค� หรือนวัตกรรม

ท่ีได�นําไปใช�ประโยชน�ตามพันธกิจ 

ค.าร�อยละท่ีได�คะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน :  
 ในป�การศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เปFดสอนท้ังหมด 9 หลักสูตร แบ.งออกเป%น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยหลักสูตรท่ีมีผลงานวิจัย ผลงาน
สร�างสรรค� หรือนวัตกรรมท่ีได�นําไปใช�ประโยชน�ตามพันธกิจท้ังหมดเท.ากับ 1 และผลรวมของจํานวนอาจารย�
ประจําและนักวิจัยเท.ากับ 64  ดังนี้ 

ช่ือหลักสูตร 
จํานวนผลงาน  
หรือนวัตกรรม 

จํานวนอาจารย2 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 13 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 0 10 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 0 6 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตร ี 1 5 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน 0 7 
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 

1 6 

7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลปU 0 5 
8. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร� 0 6 
9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

0 5 

10. อาจารย�สอนรายวิชาการศึกษาท่ัวไปไม.สังกัดหลักสตูร 0 2 

 
การคํานวณ 
 การหาค.าร�อยละ 

3 
X100 =4.69 

64 

X 100 

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

1.56 
X5 =  1.17 

20 
 
การประเมินตนเอง  

เปUาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
2.00 คะแนน 3 เรื่อง 1.17 คะแนน 

 
หลักฐานอAางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.3-1 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน� ผศ.ชลพรรณ  ออสปอนพันธ� 
2.3-2 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน� อาจารย�กนกวรรณ อยู.ไสว 
2.3-3 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช�ประโยชน� ผศ.พิสุทธ�  การบุญ 

 
รายงานผลการวิเคราะห2จุดเดDนและโอกาสในการพัฒนา องค2ประกอบท่ี 2 
จุดเดDน 
1.คณะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือกระตุ�นให�เกิดการทําวิจัยในชั้นเรียน  

โอกาสในการพัฒนา 
1.สร�างเครือข.ายความร.วมมือในการวิจัยกับหน.วยงานภายนอก 
2.การจัดการความรู�เรื่องการวิจัย เพ่ือสร�างให�เกิดการเรียนรู�ด�านงานวิจัยร.วมกันของบุคลากร   
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องค2ประกอบที่ 3 ดAานการบริการวิชาการ 
ตัวบDงช้ีท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก.ชุมชนท�องถ่ินท่ีนําไปสู.การเสริมสร�างความเข�มแข็ง  
   ความยั่งยืน หรือตามแนวพระราชดําริ 
ชนิดของตัวบDงช้ี กระบวนการ 
เกณฑ2การประเมิน   

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 2561คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�ดําเนินการบริการวิชาการแก.ชุมชน
ท�องถ่ินท่ีนําไปสู.การเสริมสร�างความเข�มแข็ง ความยั่งยืน หรือตามแนวพระราชดําริโดยมีผลการดําเนินงาน
ตามเกณฑ�มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

เกณฑ2การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการ
ประจําป�ท่ีสอดคล�องกับความ
ต�องการของสังคมและกําหนด
ตัวบ.งชี้วัดความสําเร็จของแผน
บริการวิชาการแก.สังคม โดย
เสนอต.อคณะกรรมการบริหาร
คณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการ
จัดทําแผนบริการวิชาการแก.สังคมและ
การใช�ประโยชน�ประจําป�งบประมาณ 
2562 ป�การศึกษา 2561 (3.1-1.1) โดยท่ี
สอดคล�องแผนกลยุทธ�คณะมนุษยศาสตร�
แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร�  ป�  2 5 6 0 -2 5 6 4         
ในยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาท�องถ่ิน ท้ังนี้ 
โดยผ.านความเห็นชอบในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 2/2561 
วันท่ี 10 ตุลาคม 2561 ในระเบียบวาระท่ี 
5 ข�อ 5.3 เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา
เรื่องแผนบริการวิชาการแก.สังคมและการ
ใช�ประโยชน� ประจําป�งบประมาณ 2562      
( 3 . 1 -1 . 2 )  ท้ั ง นี้ ไ ด� กํ า ห น ด ตั ว ชี้ วั ด
ความสําเร็จของแผนการบริการวิชาการ
แก.สังคม และตัวชี้วัดความสําเร็จของแต.
ละโครงการ/กิจกรรมอย.างชัดเจน  
     การดําเนินงานบริการวิชาการ มีความ
สอดคล�องกับความต�องการของชุมชน/
สังคม โดยแนวปฏิบัติของคณะในการ
สํารวจความต�องการของชุมชน/สังคม    
ทําโดยวิธีการลงพ้ืนท่ีศึกษาชุมชน โดยใช�
เ ครื่ อ ง มื อ เป% นแบบ ศึกษา เ ก็บข� อ มู ล 

3.1-1.1 แผนบริการ
วิชาการแก.สังคมและการใช�
ประโยชน� ป� 2562 
3.1-1.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ครั้งท่ี 
2/2561 วันท่ี 10 ตุลาคม 
2561 
3.1-1.3 ภาพกิจกรรมการ
ลงพ้ืนท่ีศึกษาข�อมูลชุมชน 
ของโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู�สูงวัยฯ 
3.1-1.4 ภาพกิจกรรมการ
ทําเวทีชาวบ�าน เพ่ือกําหนด
แนวทางการพัฒนาร.วมกัน  
3.1-1.5 ผังโมเดลทับทิม
สยาม ของโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู�สูงวัยฯ 
3.1-.1.6 สรุปผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู�สูงวัยฯ 
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เกณฑ2การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ� และทําเวที
พูดคุยกับชุมชน เพ่ือสํารวจข�อมูล ความ
ต�องการในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ ข้ึนอยู.กับลักษณะ
การดํา เนินงาน ท่ี เหมาะสมกับแต.ละ
ส า ข า วิ ช า ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ  ซ่ึ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� กําหนด
โมเดลการบริการวิชาการแก.สังคมด�วย      
3ช.  
ดังเช.น โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงวัย สู. ความม่ังคง 
สุขภาพ และความรัก ณ พ้ืนท่ีชุมชนบ�าน
ใหม.พัฒนา ม.10 ต.บ.อพลอย อ.บ.อไร. จ.
ตราด มีการลงพ้ืนท่ีศึกษาความต�องการ
ของชุมชน โดยกําหนดกระบวนการศึกษา
ชุมชน นํานักศึกษาเข�าไปลงพ้ืนท่ีฝKงตัวอยู.
ใน พ้ืน ท่ีชุ มชน ประมาณ 4 วัน  และ
ออกแบบเครื่องมือในการศึกษาปKญหา 
สัมภาษณ� พูดคุย กับชาวบ�านในชุมชน 
(3.1-1.3) จากนั้นนํามาซ่ึงกระบวนการ
วิ เคราะห�ปKญหา และนํา เสนอชุมชน     
เพ่ือร.วมกันกําหนดแนวทางการพัฒนา
ร.วมกัน (3.1-1 .4 )  จนกระท่ังได�แนว
ทางการพัฒนาร.วมกัน ท่ีกําหนดออกมา
เป%นโมเดลการพัฒนาทับทิมสยาม 2 มิติ 
คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสุขภาพ (3.1-1.5) 
และได�มีการดําเนินงานตามแผนร.วมกับ
ชุ มชน  จนบรรลุ วั ต ถุป ระสงค�  และ
เป?าหมายของโครงการท่ีกําหนดไว� (3.1-
1.6) 
     นากจากนี้ ในป�งบประมาณ 2562 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ยัง
ได�รับการอนุมัติโครงการบริการวิชาการ
จากคณะกรรมการประจําคณะ อีก 2 
โครงการ  
     โครงการต.อเนื่อง จากป� 2561 ได�แก.
โครงการบริการวิชาการ 3ช .ชายฝK� ง    
สร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน โดยได�รับ

3.1-1.7 สรุปเล.มโครงการ
แกนนําชุมชนและเยาวชน
สร�างสรรค�ชุมชนชายฝK�งสู.
ความยั่งยืน 
3.1-1.8  สรุปเล.มโครงการ
ของศูนย�ชายแดนศึกษา  
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การจัดสรรงบประมาณ 30,000 บาท ไป
ดําเนินโครงการแกนนําชุมชนและเยาวชน
สร�างสรรค�ชุมชนชายฝK�งสู.ความยั่งยืน ณ 
หมู.บ�านสีลําเทียน หมู. 6 ต.บางชัน อ.ขลุง 
จ.จันทบุรี (3.1-1.7) 
     โครงการศูนย� ศึกษาชายแดนภาค
ตะวันออก ของศูนย�ชายแดนศึกษา ได�รับ
การอนุ มั ติงบประมาณ 30,000 บาท 
ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น พ้ื น ท่ี ตํ า บ ล ห า ด เ ล็ ก     
อําเภอคลองใหญ. จังหวัดตราด ซ่ึงส.งเสริม
ความรู�เก่ียวกับการแปรรูปหอยแมลงภู. 
และการออกแบบการขายโดยใช�สื่ อ
ออนไลน� รวมท้ังการสร�างแหล.งอนุบาล
สัตว�น้ําและฟ ¡นฟูระบบนิเวศชายฝK�งทะเล 
(3.1-1.8) 

2. โครงการบริการวิชาการแก.
สังคมตามแผน มีการจัดทํา
แผนการใช�ประโยชน�จากการ
บริการวิชาการเพ่ือให�เกิดผลต.อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม 

      คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มี
การจัดทําแผนการใช�ประโยชน�จากการ
บริการวิชาการ ประจําป� 2562  (3.1-2.1) 
เ พ่ือให� เ กิดผลต.อการพัฒนานักศึกษา
ชุมชน หรือท�องถ่ิน โดยในป�การศึกษา 
2 5 6 1  ( ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 2 )  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มุ.งให�งาน
บริการวิชาการ สนองตอบต.อพระบรม      
ร า โ ชบ ายของพระบาทสม เ ด็ จพร ะ
เจ� าอยู. หั ว ฯ  รั ชกาล ท่ี  10  และแผน
ยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการ
พัฒนาท�องถ่ิน ด�วยเหตุนี้  แผนบริการ
วิชาการฯ ในป� 2562  คณะจึงเน�นให�เกิด
คุณภาพกับพ้ืนท่ีชุมชนท�องถ่ินอย.างเห็น
ผลเป%นรูปธรรม ด�วยการกําหนดแผนการ
ใช�ประโยชน� กับโครงการบริการวิชาการ 
ช.ชุมชนเข�มแข็ง  สนองพระราชดําริ        
ท่ี กําหนดตัวชี้วัด เชิง คุณภาพในระดับ
ชุมชน และสิ่งท่ีนักศึกษาในฐานะผู�เข�าไป
ดําเนินโครงการจะได�รับ ได�แก.โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงวัย สู.ความม่ันคง 
สุขภาพ ความรัก ด�วยศาสตร�พระราชา   

3.1-2.1 แผนบริการ
วิชาการแก.สังคมและการใช�
ประโยชน� ประจําป�
งบประมาณ 2562 ในส.วน
ของแผนการใช�ประโยชน� 
3.1-2.2 รายงานผลการ 
ดําเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู�สูงวัย ฯ 
3.1-2.3 โครงสร�างสมาชิก
กลุ.มเห็ดนางฟ?าทับทิม
สยาม  
3.1-2.4รายชื่อสมาชิก
หมอน�อย ใบสมัคร  
3.1-2.5 ภาพแหล.งเรียนรู�
เรื่องเห็ดนางฟ?า และ การ
ทําน้ําหมักชีวภาพ ในชุมชน
บ�านใหม.พัฒนา  
3.1-2.6 ผลการคัดเลือก
ผลงานท่ีได�รับการพิจารณา
ให�เข�าร.วมโครงการเยาวชน
รู�งานสืบสานพระราชดําริ 
รุ.นท่ี 9 ป� 2562  
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ในส.วนของชุนชน คือ  
 1. เกิดกลุ.มอาชีพเสริมให�กับผู�สูงวัยใน
ชุมชนบ�านใหม.พัฒนา ม.10 ต.บ.อพลอย 
อ.บ.อไร. จ.ตราด จํานวน 1 กลุ.ม (สมาชิก
ระยะเริ่มต�น 10 คน)(3.1-2.3) 
  2. เกิดกลุ.มเด็กและเยาวชน ได�รับการ
อบรมจากผู�เชี่ยวชาญ ในการดูแลสุขภาพ
ผู�สูงอายุในชุมชน โดยจัดต้ังเป%นหมอน�อย
อาสา (จํานวน 20 คน)(3.1-2.4) 
  3. เกิดแหล.งเรียนรู�ในชุมชน 2 แหล.ง คือ 
แหล.งเรียนรู�เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ?า และ
แหล.งเรียนรู�เรื่องการทําน้ําหมักชีวภาพ 
จากเศษอาหารในครัวเรือน (3.1-2.5) 
   4. เกิดรายได�เสริมให�กับสมาชิกผู�สูงวัย
ท่ีมารวมกลุ.มเห็ดนางฟ?า ทับทิมสยาม 
เดือนละ 300 บาท/คน  
  ในส.วนของนักศึกษา ได� เรียนรู�และ
ประสบความสํ า เ ร็ จจากการ ดํ า เนิ น
โครงการดังกล.าว คือ 
   1. ได�รับการคัดเลือกให�เป%นเยาวชนรู�
งานสืบสานพระราชดําริ ระดับชาติ รุ.นท่ี 
9 ของสํานักงาน กปร. ประจําป� 2562 
(3.1-2.6) 
   2 .  โครงการผ. านการ คัด เลือกการ
ป ร ะ ก ว ด ที ม เ ย า ว ช น รู� ง า น สื บ ส า น
พระราชดําริ RDPB CAMP รุ.นท่ี 9 
ประจําป� 2562 และเข�ารอบ 5 ทีมสุดท�าย
ระดับชาติ (3.1-2.7) 
   3 .ผลงานนักศึกษาผ. านเข� ารอบชิ ง
ชนะเลิศ โครงการจิตอาสา ระดับประเทศ 
ประจําป� 2562 ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ซ่ึงประกวดในรอบตัดสิน 10 
กันยายน 2562 (3.1-2.8) 
    4. นักศึกษาได�ใช�พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ
บริการวิชาการ ท่ีคณะเข�าไปดําเนินการ 
เป%นพ้ืนท่ีเรียนรู� ฝ{กประสบการณ�วิชาชีพ 
ซ่ึงถือว.าตอบโจทย�การเป%น Social lab  

3.1-2.7 การประกาศผล5 
ผลงาน ท่ีผ.านเข�ารอบชิง
ชนะเลิศ ในการประกวด
ผลงานเยาวชนรู�งานสืบสาน
พระราชดําริ รุ.นท่ี 9 
ประจําป� 2562  
3.1-2.8 ประกาศผลงาน
ผ.านเข�ารอบชิงชนะเลิศ 
โครงการจิตอาสา ประจําป� 
2562 (GE ชวนคุณทําดีเพ่ือ
สังคม) 
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3. โครงการบริการวิชาการแก.
สังคมในข�อ 1 อย.างน�อยต�องมี
โครงการท่ีบริการแบบให�เปล.า 

ในแผนบริการวิชาการแก.สังคม ของคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ประจําป�
งบประมาณ 2562 โดยได�รับการจัดสรร
งบประมาณแผ.นดินท้ังสิ้น 160,000 บาท 
โดยมาจัดสรรโครงการบริการวิชาการ 3 
ช. และบริการวิชาการตามความสนใจ 
รวมท้ังสิ้น 5 โครงการ    ซ่ึงเป%นลักษณะ
โครงการท่ีบริการแบบให�เปล.า เป%นไปตาม
แผนการจัดสรรงบประมาณ (3.1-3.1) 
รวมท้ังแผนบริการวิชาการ 2562 ของ
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (3.1-
3.2) ได�แก. 
     1. โครงการ ช.ชายฝK�ง 1 โครงการ  
     2. โครงการศูนย�ศึกษาชายแดนภาค
ตะวันออกหลักสูตรรัฐศาสตร�  1 โครงการ 
     3. โครงการอบรมดนตรี 1 โครงการ 
     4. โครงการอบรมภาษา 1 โครงการ  
     5 .  โครงการ ช .ชุมชนเข�มแข็ง  1  
โครงการ (2 ชุมชน ได�แก. บ.อพลอย จ.
ตราด และ บ�านน้ําแดง จ.จันทบุรี ) 
     อย.างไรก็ตาม จากโครงการบริการ
วิชาการของคณะ ดังท่ีกล.าวมา จําแนกให�
เ ห็ น ว. า  เ ป% น โ คร งการ ท่ี มุ. ง เ น� นตาม
ยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ิน ท่ีกําหนด
พ้ืนท่ีเป?าหมาย และพัฒนาอย.างต.อเนื่อง 
คือ โครงการ ช.ชายฝK�ง / โครงการ ช.
ชายแดน และโครงการ ช.ชุมชนเข�มแข็ง 
ซ่ึงในป� 2562 ได�มีการบูรณาการกิจกรรม 
ช.ชายฝK�ง กับ ช.ชุมชนเข�มแข็งเข�าด�วยกัน 
เพ่ือให� เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา
อย.างเป%นรูปธรรม และได�มีการายงานผล
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม พั น ธ กิ จ  ใ ห�
มหาวิทยาลัยได�รับทราบ (3.1-3.3)  

3.1-3.1 แผนงบประมาณ 
2562  
3.1-3.2 แผนบริการ
วิชาการแก.สังคม ป� 2562 
3.1-3.3 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานการให�บริการวิชาการ
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย รอบ 12 
เดือน ป�งบประมาณ 2562  
 
 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัว
บ.งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก.สังคมในข�อ 1 
และนําเสนอต.อคณะกรรมการ

      คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  
มีการติดตามการดําเนินงานของโครงการ
บริการวิ ชาการตามแผนงานบริการ
วิชาการแก.สังคม ประจําป�งบประมาณ 

3.1-4.1 บันทึกข�อความถึง
คณะกรรมการประจําคณะ 
ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 
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ประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 2562 และนําผลสรุปการดําเนินงาน 

รายงานผลให�คณะกรรมการประจําคณะ
ได�รับทราบ และพิจารณา โดยทําเป%น
หนังสือภายใน คือ บันทึกข�อความ ลงวันท่ี 
29 สิงหาคม 2562 (3.1-4.1)และหนังสือ
ราชการ ไปยังคณะกรรมการประจําคณะ 
ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก เลขท่ี อว.0631.05/
ว.503 (3.1-4.2) ซ่ึงมีข�อเสนอ 2 ประเด็น
จากคณะกรรมการประจําคณะ คือ 
    1) คณะควรต�องกําหนดพ้ืนท่ีเป?าหมาย
ให�ชัดเจน แล�วจึงมีการจัดสรรงบประมาณ
เชิงพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ เพราะการพัฒนา
ท�องถ่ิน ควรมีแผนงาน เป?าหมาย ในเชิง
พ้ืนท่ีให�ชัดเจนก.อน  
    2 )  เ น� นกา ร ทํ า งานใน พ้ืน ท่ี อย. า ง
ต.อเนื่อง มุ.งพัฒนา หรือ ให�บริการวิชาการ
ในพ้ืนท่ีเป?าหมาย ให�เกิดการเปลี่ยนแปลง 
และชุมชนมีระบบการทํางาน ท่ีสามารถ
ทําต.อได�เอง เพ่ือให�เกิดความยั่งยืน 
  ท้ังนี้ ได�สรุปข�อเสนอแนะเก่ียวกับการ
พัฒนา ปรับปรุงการให�บริการวิชาการแก.
สังคม รายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2562 
(3.1-4.3)  

3.1-4.2หนังสือราชการ  
ลงวันวันท่ี 29 สิงหาคม 
2562 ถึงคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ภายนอก  
3.1-4.3 วาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 

5. นําผลการประเมินและ
ข�อเสนอแนะตามข�อ 4 มา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให�บริการวิชาการสังคม 

     ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ได� ให�
ข�อเสนอแนะโดยสรุปว.า  
   1) คณะควรต�องกําหนดพ้ืนท่ีเป?าหมาย
ให�ชัดเจน แล�วจึงมีการจัดสรรงบประมาณ
เชิงพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ เพราะการพัฒนา
ท�องถ่ิน ควรมีแผนงาน เป?าหมาย ในเชิง
พ้ืนท่ีให�ชัดเจนก.อน  
    2 )  เ น� นกา ร ทํ า งานใน พ้ืน ท่ี อย. า ง
ต.อเนื่อง มุ.งพัฒนา หรือ ให�บริการวิชาการ
ในพ้ืนท่ีเป?าหมาย ให�เกิดการเปลี่ยนแปลง 
และชุมชนมีระบบการทํางาน ท่ีสามารถ
ทําต.อได�เอง เพ่ือให�เกิดความยั่งยืน 

3.1-5.1 กรอบการจัดสรร
งบประมาณแผ.นดิน 2563 
ของคณะ ในส.วนงบ
ยุทธศาสตร�การพัฒนา
ท�องถ่ิน 
3.1-5.2 สรุปวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เม่ือวันท่ี 11 
กันยายน 2562 เรื่อง พ้ืนท่ี
ดําเนินโครงการบริการ
วิชาการของคณะ 
ป�งบประมาณ 2563   
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เกณฑ2การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  และคณะได�นํามาดําเนินการปรับปรุง
แผน หรือ การให�บริการวิชาการแก.สังคม 
สําหรับในป�งบประมาณ 2563 ดังนี้  
   1) กําหนดพ้ืนท่ีเป?าหมายชัดเจน 3 
พ้ืนท่ีหลักของคณะฯ ประจําป�งบประมาณ 
2563 (3.1-5.1) 
  2) การดําเนินโครงการบริการวิชาการแก.
สังคม ในพ้ืนท่ีเป?าหมาย แบบโครงการ
ต.อเนื่อง ท้ัง 3 พ้ืนท่ี (3.1-5.2) 

6. คณะมีส.วนร.วมในการบริการ
วิชาการแก.สังคมในระดับสถาบัน 

      ในป�งบประมาณ 2562 (ป�การศึกษา 
2 5 6 1 )  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ
สังคมศาสตร� มีส.วนร.วมในการบริการ
วิชาการแก.สังคมในระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึง
ได�กําหนดให�พ้ืนท่ีอําเภอแก.งหางแมว เป%น
พ้ืนท่ีเป?าหมายยุทธศาสตร�การพัฒนา
ท�อง ถ่ินของมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้  คณะ
มนุษยศาสตร�ฯ ได�เข�าไปมีส.วนร.วมในการ
ดําเนินโครงการ“เสริมพลังชุมชนแก.งหาง
แมว สู.ชุมชนต�นแบบการจัดการตนเอง
เพ่ือความยั่งยืน” ณ ชุมชนเขาส�มปzอย    
ม .5 ต .แก. งหางแมว  อ.แก. งหางแมว       
จ.จันทบุรี (3.1-6.1) ในระหว.างวันท่ี 18-
22 มีนาคม 2562 ซ่ึงเป%นปฏิบัติการศึกษา 
วิเคราะห� และกําหนดแนวทางการพัฒนา
ร.วมกับชุมชน เ พ่ือนํ าข�อ มูลมาสู. การ
วางแผนในระดับมหาวิทยาลัยต.อไป     
(3.1-6.2) 

3.1-6.1 โครงการ 
“เสริมพลังชุมชนแก.งหาง
แมว สู.ชุมชนต�นแบบการ
จัดการตนเองเพ่ือความ
ยั่งยืน” 
3.1-6.2 คําสั่งไปราชการ 
ในวันท่ี 18-22 มีนาคม 
2562 เพ่ือดําเนินโครงการ 
“เสริมพลังชุมชนแก.งหาง
แมว สู.ชุมชนต�นแบบการ
จัดการตนเองเพ่ือความ
ยั่งยืน” 
 
 

การประเมินตนเอง  
เปUาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
5 คะแนน 5 ขAอ 5 คะแนน 

รายงานผลการวิเคราะห2จุดเดDนและโอกาสในการพัฒนา องค2ประกอบท่ี 3 
จุดเดDน 
1.มีกระบวนการทํางานเชิงพัฒนาชุมชนท่ีเข�มแข็ง ชัดเจน  
2.มีการสร�างกลุ.มนักศึกษาเข�าไปมาส.วนร.วมในการพัฒนาชุมชน ด�วยแนวคิดจิตอาสาพัฒนาชุมชน  
โอกาสในการพัฒนา 
1.สร�างแหล.งเรียนรู�ในพ้ืนท่ีชุมชน และใช�เป%น Social lab ในการสอน การทําวิจัย 
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องค2ประกอบที่ 4 ดAานศิลปวัฒนธรรมและความเปMนไทย 

ตัวบDงช้ีท่ี 4.1  การดําเนินงานด�านศิลปะ วัฒนธรรม และความเป%นไทยท่ีส.งเสริมความภูมิใจในความเป%น
ไทย ภูมิปKญญาท�องถ่ินให�กับผู�เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ชนิดของตัวบDงช้ี กระบวนการ 

เกณฑ2การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
2-3 ข�อ 

มีการดําเนินการ   
4-5ข�อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
7-8ข�อ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในรอบป�การศึกษา 2561คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�ดําเนินงานด�านศิลปะ วัฒนธรรม และ
ความเป%นไทยท่ีส.งเสริมความภูมิใจในความเป%นไทย ภูมิปKญญาท�องถ่ินให�กับผู�เรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑ�มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

เกณฑ2การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. กําหนดผู�รับผิดชอบในการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

       พันธกิจด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีการ
ดํ า เ นิ น ง าน เ ป% นป ร ะจํ า  โ ด ย กํ า ห น ด
ผู� รั บ ผิ ดช อบชั ด เ จน  ด� ว ยก า ร แต. 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
และพัฒนาสุนทรียภาพคณะ
มนุษยศาสตร�ฯ 

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

     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มี
ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะ แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม  ป� ง บ ป ร ะม า ณ  2 56 2 ( ป�
การศึกษา 2561) ซ่ึงในแผนฉบับนี้จะมีการ
กําหนดตัวบ.งชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงค�
ของแผน (4.1-2.1) คือ  
1.เพ่ือให�บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ได�ทํากิจกรรมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปKญญาท�องถ่ิน 
2.เพ่ือให�นักศึกษาได�เรียนรู�ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปKญญาท�องถ่ินท่ีสอดแทรกในเนื้อหา
รายวิชา หรือกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ดังนี้  
1. บุคลากรที่เข�าร.วมกิจกรรม ร�อยละ 80 
2. กิจกรรมที่คณะดําเนินการเอง 3 กิจกรรม 
3. ความพึงพอใจต.อการจัดกิจกรรม ร�อยละ 80 

4.1-2.1 แผนด�านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ป�งบประมาณ 2562                           
4.1-2.2 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป� พ.ศ.2561 คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
(มีรายงานการประชุมจัดทํา
แผนโดยผ.านกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาสุนทรียภาพคณะ
มนุษยศาสตร�ฯ) 
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เกณฑ2การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
4. จํานวนรายวิชาท่ีมีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปKญญาท�องถ่ิน 5 
รายวิชา     
     อย.างไรก็ตาม ในการจัดสรรงบประมาณ 
ป�  2 5 6 2 ท า ง ค ณ ะ จึ ง มี ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณ สําหรับการดําเนินกิจกรรมด�าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และจัดทํา
เป%นแผนปฏิบัติราชการประจําป� 2562 ท่ีมี
การระบุกิจกรรม และงบประมาณแต.ละ
โครงการชัดเจน (4.1-2.2)  

3. กํากับติดตามให�มีการ
ดําเนินงานตามแผนด�านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

     คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   
การกํากับติดตามการดําเนินงานด�านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้  
     1.แต.งต้ังผู�รับผิดชอบการดําเนินงานตาม
แผน  ได� แก. คณะกรรมการ ทํ านุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสุนทรียภาพคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (4.1-3.1) 
ข้ึนมาทําหน�าท่ีโดยตรง 
   2. ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม จะมี
การแต.งต้ังกรรมการดําเนินงานในแต.ละ
โครงการ ให� ชั ด เ จนยิ่ ง ข้ึ น  เ พ่ื อ ให� การ
ขับ เคลื่ อน กิจกรรมในแผนปฏิ บั ติ การ
ประจําป� 2561อาทิ คําสั่งคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ท่ี 136/2561 แต.งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการเย็นท่ัว
หล�ามหาสงกรานต� HUSO (4.1-3.2)คําสั่งท่ี 
023/2561 แต.งต้ังคระกรรมการดําเนินงาน
โครงการส.งเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการแห.
เทียนพรรษา 2562 (4.1-3.3) 
   3 .  ติ ดตามด� วยการรายง านผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป� 
2562 รอบ 6 เดือน (4.1-3.4) และรอบ12 
เ ดือน  ( 4 . 1 -3 . 5 )  และแผนทํ านุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม รอบ 12 เดือนเพ่ือรายงาน
ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค�ของแผน 
(4.1-3.5) 

4.1-3.1คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ท่ี024/2559 
เรื่องแต.งต้ังคณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาสุนทรียภาพคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
4.1-3.2 คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� แต.งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการเย็นท่ัวหล�า
มหาสงกรานต� HUSO 
4.1-3.3 คําสั่งท่ี 023/2561 
แต.งต้ังคระกรรมการ
ดําเนินงานโครงการส.งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม โครงการแห.
เทียนพรรษา2562 
4.1-3.4 การดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการประจําป�
2560  (Action 
Conclusion)รอบ 6 เดือน 
4.1-3.5 การดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการประจําป�
2561  (Action 
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    ซ่ึงจากการายงานผลการดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการประจําป� 2561 และแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ป�การศึกษา 2561 
(ป�งบประมาณ 2562) ในรอบ 12 เดือน 
แสดงให�เห็นเห็นว.าคณะมีการดําเนินงาน
ตามแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

Conclusion)รอบ 12 เดือน 

4. ประเมินความสําเร็จของตาม
ตัวบ.งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�ของแผนด�านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    จากการกําหนดวัตถุประสงค�ของแผน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ป�การศึกษา 
2561 (ป�งบประมาณ 2562) 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.จํานวนรายวิชาท่ีมีการบูรณาการการเรียน
การสอนกับงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
พบว.า การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ
เป%นไปตามวัตถุประสงค� เนื่องจากตัวชี้วัด
ของวัตถุประสงค�ในแผนบรรลุตามท่ีกําหนด
ไว�ร�อยละ 100  (4.1-4.1) 

4.1-4.1สรุปผลการ
ดําเนินงานของแผนด�าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ป�งบประมาณ
2562 (ป�การศึกษา 2561) 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมด�านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

    จากการประเมินความสําเร็จของแผน
ทํานุ บํ า รุ ง ศิลปะและวัฒนธรรม คณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร� 
ป�งบประมาณ 2561 ป�การศึกษา 2560 ซ่ึง
พบว.า คณะสามารถดําเนินการได�บรรลุผล
ร�อยละ 100 อย.างไรก็ตามในการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ เม่ือ
ป�การศึกษา 2560 คณะกรรมการได�ให�
ข�อสังเกตว.า คณะควรจัดทําแสดงแผนงาน

4.1-5.1 แผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ป�งบประมาณ 2562 
4.1-5.2 โครงการศูนย�ซ.อม
สร�างเครื่องดนตรีไทย อ.
มะขาม จ.จันทบุรี  
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เกณฑ2การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
การสร�างค.านิยมด�านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปKญญาท�อง ถ่ิน ให� กับเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป จึงได�เกิดเป%น
โครงการศูนย�ซ.อมสร�างเครื่องดนตรีไทย อ.
มะขาม จ.จันทบุรี โดยเป%นกิจกรรมด�านการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปKญญา
ท�องถ่ิน ท่ีมีการใช�งานวิจัยหรือกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา หรืองานบริการวิชาการเข�า
ไปส.งเสริมในชุมชนท�องถ่ิน(4.1-5.1) 

6. เผยแพร.กิจกรรมหรือการ
บริการด�านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต.อสาธารณชน 

     การดําเนินงานด�านการเผยแพร.กิจกรรม
ด�านทํานุ บํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมต.อ
สาธารณชน ของคณะมนุษยศาสตร�และ
สั ง ค มศ า ส ต ร�  ใ น ป� ก า ร ศึ กษ า  2 5 6 1 
ดําเนินการดังนี้  
  1. การเผยแพร.ผลงาน ณ หอศิลปกรรม
รําไพพรรณี เป%นเวทีในการจัดแสดงผลงาน
ศิลปกรรมของอาจารย�และนักศึกษาใน
หลักสูตรวิชาศิลปกรรม ต.อเนื่อง มีการ
ดําเนินการการจัดนิทรรศการโครงการพิเศษ
ออกแบบประยุกต�ศิลปU(4.1-6.1) 
  2. การนําเสนอชุดการแสดง ชื่อชุดนาฏย
การแสดง แสงสีเสียงร�อยเรียง เรื่อง พระ
นางกาไว โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
นําออกแสดงเผยแพร.ในงานเลี้ยงศิษย�เก.า
คณะมนุษย�ฯ Huso party น�องพ่ีก�าวไป
ด�วยกัน เพ่ือนําเสนอเรื่องราวประวัติความ
เป%นมาของจังหวัดจันทบุรี ผ.านการแสดง
ทางวัฒนธรรม (4.1-6.2) 
 3. โครงการบริการวิชาการศูนย�ศึกษา
ชายแดนภาคตะวันออก จัดโดยสาขาวิชา
รัฐศาสตร�โดยกิจกรรมโครงการได�เชิญ
อาจารย�สาขาวิชาทัศนศิลป บรรยายเชิง
ปฏิบัติการในการให�ความรู�ชุมชนในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ�เพ่ือส.งเสริมสินค�าชุมชน
เป%นการสร�างอัตลักษณ�ของบรรจุภัณฑ�สินค�า 
ส.งเสริมการท.งเทียวเชิงวัฒนธรรม (4.1-6.3) 
4.การนําเสนอกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ

4.1-6.1 ภาพถ.ายการจัด
และการเข�าชมผลงาน
ศิลปกรรมในห�อง
นิทรรศการหอศิลปกรรม
รําไพพรรณี 
4.1-6.2 ภาพการแสดง ชื่อ
ชุดนาฏยการแสดง แสงสี
เสียงร�อยเรียง เรื่อง พระ
นางกาไว 
4.1 -6.3 โครงการบริการ
วิชาการศูนย�ศึกษาชายแดน
ภาคตะวันออก จัดโดย
สาขาวิชารัฐศาสตร� 
4.1 -6.4 Print out 
ตัวอย.างการเผยแพร.
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผ.านสื่อ
ออนไลน�ของคณะ 
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เกณฑ2การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
วัฒนธรรม ท่ีคณะดําเนินการ ในช.องทางสื่อ
ออนไลน� ของคณะ(4.1-6.4) 
 

7. มีฐานข�อมูลหรือการบริการ 
หรือแหล.งการเรียนรู� หรือ
เครือข.ายความร.วมมือด�านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือ
ภูมิปKญญาท�องถ่ิน 

     สาขาวิชาดนตรีได� มีการดําเนินการ
จัดสร�างศูนย�ซ.อมสร�างเครื่องดนตรีไทยใน
ชุมชนพ้ืนท่ีอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซ่ึง
เป%นผลมาจากกระบวนการบริการวิชาการ
และการจัดการเรียนการสอน ปKจจุบันมี
แผนพัฒนาให�เป%นศูนย�การเรียนรู�ดนตรี
ให�กับชุมชนโดยเฉพาะผู�สูงอายุ 

4.1-7.1 สรุปโครงการ
บริการวิชาการศูนย�ซ.อม
สร�างดนตรี 

8. กําหนดหรือสร�างมาตรฐาน
ด�านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป%น
ท่ียอมรับในระดับชาติ 

- - 

 
การประเมินตนเอง  

เปUาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
5 คะแนน 7 ขAอ 5 คะแนน 
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องค2ประกอบที่ 5 ดAานการบริหารจัดการ 
ตัวบDงช้ีท่ี 5.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบDงช้ี ผลลัพธ� 
เกณฑ2การประเมิน ค.าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะหรือสถาบันรับผิดชอบ 
สูตรการคํานวณ   

คะแนนท่ีได� = 
ผลรวมของค.าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
ผลการดําเนินงาน : 
  ในป�การศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เปFดสอนท้ังหมด 9 หลักสูตร แบ.ง
ออกเป%นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยมีผลรวมของค.าคะแนน
ประเมินของทุกหลักสูตรเท.ากับ 33.88 ดังนี้ 

ช่ือหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน หมายเหต ุ

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3.69  
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 3.71  
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 4.03  

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตร ี 3.55  

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน 3.61  

6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 3.91  

7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลปU 3.77  

8. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร� 4.03  

9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 3.52  

รวม 33.82  
 

การคํานวณ   
33.82 

=  3.76 
9 

การประเมินตนเอง  
เปUาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 

3.70 คะแนน 33.82 3.76คะแนน 
 
 
หลักฐานอAางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 
2561 
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ตัวบDงช้ีท่ี 5.2   คุณภาพของอาจารย2 
ชนิดชองตัวบDงช้ี ปKจจัยนําเข�า 
 ตัวบDงช้ีท่ี 5.2.1 อาจารย�ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 เกณฑ2การประเมิน 
  ในระดับคณะและสถาบัน สามารถคิดคะแนนได� โดยการแปลงค.าร�อยละของอาจารย�ประจํา
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกต.ออาจารย�ประจําท้ังหมด โดยกําหนดให�คะแนนเต็ม 5 มีค.าเท.ากับร�อยละ 40 ข้ึนไป 
 สูตรการคํานวณ 
  1. คํานวณค.าร�อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

= 
 

จํานวนอาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

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

คะแนนท่ีได� = 
 

ร�อยละของอาจารย�ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ค.าร�อยละท่ีได�คะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน : 
  ในป�การศึกษา 2561คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีอาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกเท.ากับ 14 ท.าน และผลรวมของจํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดเท.ากับ 64 ท.านดังนี้ 

รายช่ืออาจารย2ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จํานวน อ.คุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
จํานวนอาจารย2

ท้ังหมด 
1.นายชัยยนต�  ประดิษฐศิลปU ปริญญาเอก 14 64 
2.นางสาวขวัญศิริ  เจริญทรัพย� ปริญญาเอก 
3.นางสาวอุไรวรรณ วุฒิเกษ ปริญญาเอก 
4.นางสาวอุดมลักษณ�  ระพีแสง ปริญญาเอก 
5. นายเชษฐ�ณรัช  อรชุน ปริญญาเอก 
6. นายพรโชค  พิชญอู¤สมบูรณ� ปริญญาเอก 
7. ว.าท่ีร�อยตรีชูวงศ�   อุบาลี ปริญญาเอก 
8. นายนักรบ  เถียรอํ่า ปริญญาเอก 
9. นางสาวพัชรินทร�  เจนจบธรุกิจ ปริญญาเอก 
10. นางสาวจุตินันท�  ขวัญเนตร ปริญญาเอก 
11. นายจําลอง  แสนเสนาะ ปริญญาเอก 
12. นายธนกร  ภิบาลรักษ� ปริญญาเอก 
13. นายณรงค�ฤทธิ์  สุขสวัสด์ิ ปริญญาเอก 
14. นางสาววงธรรม  สรณะ ปริญญาเอก 
 

X 100 

X 5 
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การคํานวณ 
  1. คํานวณค.าร�อยละของอาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

14 
X100 =  21.875 

64 
 
  2. แปลงค.าร�อยละท่ีคํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

21.875 
X5 = 2.73 

40 
 
การประเมินตนเอง  

เปUาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
2.50คะแนน 14 2.73คะแนน 

 
หลักฐานอAางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.2.1-1 จํานวนอาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต.อ ประจําป�การศึกษา 2561 
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ตัวบDงช้ีท่ี 5.2.2 อาจารย�ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน.งทางวิชาการ 
 เกณฑ2การประเมิน 
  ในระดับคณะและสถาบัน สามารถคิดคะแนนได� โดยการแปลงค.าร�อยละของอาจารย�ประจํา
ท่ีดํารงตําแหน.งทางวิชาการต.ออาจารย�ประจําท้ังหมด โดยกําหนดให�คะแนนเต็ม 5 มีค.าเท.ากับร�อยละ 60 ข้ึน
ไป 
 สูตรการคํานวณ 
  1. คํานวณค.าร�อยละของอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน.งทางวิชาการ 

= 
จํานวนอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน.งทางวิชาการ 

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

คะแนนท่ีได� = 
ร�อยละของอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน.งทางวิชาการ 

ค.าร�อยละท่ีได�คะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน : 
  ในป�การศึกษา 2561คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน.ง
ทางวิชาการเท.ากับ 10 ท.าน และผลรวมของจํานวนอาจารย�ประจําท้ังหมดเท.ากับ 64 ท.านดังนี้ 

รายช่ืออาจารย2ประจําท่ีดํารงตําแหนDงทางวิชาการ 
จํานวน อ.ท่ีดํารง

ตําแหนDงทางวิชาการ 
จํานวนอาจารย2

ท้ังหมด 
1.นายชัยยนต�  ประดิษฐศิลปU รองศาสตราจารย� 15 64 
2.ว.าท่ีร�อยตรีชูวงศ�   อุบาลี ผู�ช.วยศาสตราจารย� 
3.นายนักรบ  เถียรอํ่า ผู�ช.วยศาสตราจารย� 
4.นางสาววงธรรม  สรณะ ผู�ช.วยศาสตราจารย� 
5. นางเกศินี  กูลพฤกษี ผู�ช.วยศาสตราจารย� 
6. นางชลพรรณ ออสปอนพันธ� ผู�ช.วยศาสตราจารย� 
7. นายวารินทร�  สุภาภรณ� ผู�ช.วยศาสตราจารย� 
8. นางสาวนภา  จันทร�ตร ี ผู�ช.วยศาสตราจารย� 
9. นางนวรัตน�  นักเสียง ผู�ช.วยศาสตราจารย� 
10. นางสาวเบญจพร  ประจง ผู�ช.วยศาสตราจารย� 
11. นายณัฏฐวุฒิ  ทรัพย�อุปถัมภ� ผู�ช.วยศาสตราจารย� 
12. นายพิสุทธิ์   การบุญ ผู�ช.วยศาสตราจารย� 
13. นางอาภากร  มินวงษ� ผู�ช.วยศาสตราจารย� 
14. นางพรทิพา  นิโรจน� รองศาสตราจารย� 
15 นางสาวปรอยฝน  วงศ�ชาวจันทร� ผู�ช.วยศาสตราจารย�   
  
 
 

X 100 

X 5 
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การคํานวณ 

  1. คํานวณค.าร�อยละของอาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน.งทางวิชาการ 
15 

X100 =  23.44 
64 

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

23.44 
X5 =  1.95 

60 
การประเมินตนเอง  

เปUาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
1.50 คะแนน 23.44 1.95 คะแนน 

 
หลักฐานอAางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.2.2-1 จํานวนอาจารย�ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต.อ ประจําป�การศึกษา 2561 
 
ในตัวบDงช้ีท่ี 5.2 คุณภาพของอาจารย2 
การประเมินตนเอง  

ตัวบDงช้ี เปUาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
5.2.1 2.50 21.875 2.73 
5.2.2 1.50 23.44 1.95 
รวม 2.00 22.66 2.34 
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ตัวบDงช้ีท่ี 5.3 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ2ตามพันธกิจกลุDมสถาบัน 
  และเอกลักษณ2ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบDงช้ี กระบวนการ 
เกณฑ2การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข�อ 
มีการดําเนินการ   

3ข�อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

5ข�อ 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในรอบป�การศึกษา 2561คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�ดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ�ตามพันธกิจ กลุ.มสถาบัน และเอกลักษณ�ของสถาบัน โดยมีผล
การดําเนินงาน ดังนี้ 

เกณฑ2การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ�จากผล
การวิเคราะห� SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน�ของคณะ
และสอดคล�องกับวิสัยทัศน�ของ
คณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล�อง
กับกลุ.มสถาบันและเอกลักษณ�
ของคณะและพัฒนาไปสู.แผนกล
ยุทธ�ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจําป�ตามกรอบเวลา
เพ่ือให�บรรลุผลตามตัวบ.งชี้และ
เป?าหมายของแผนกลยุทธ�และ
เสนอผู�บริหารระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

       ในป� งบประมาณ พ.ศ.2562 คณะ
มนุษยศาสตร� และสั งคมศาสตร�  มี กา ร
ดําเนินงานด�านการจัดทําแผนกลยุทธ� และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป� ให�เป%นไปตาม
กระบวนการท่ีกําหนด โดยคณะมีโครงการ
ทบทวนแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
2561 เพ่ือจัดทําแผน ฯ ในป�งบประมาณ 
พ.ศ.2562  โดยจัดโครงการเม่ือวันท่ี 26 
กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมวารี ดีวา 
จันทบุรี  ซ่ึ ง มีผู� บริหาร คณาจารย�  และ
บุคลากรของคณะเข�ามามีส.วนร.วมในการ
ทบทวนแผน (5.3 -1.1) 
     ท้ังนี้  ในการดําเนินงานทบทวนแผน     
เริ่มจาก การวิเคราะห� SWOT ซ่ึงจําแนกตาม
ด�านต.างๆอย.างชัดเจน และในประเด็นท่ี
น.าสนใจของคณะ ท่ี เป%นจุดอ.อนในการ
ทบทวนป�นี้ คือ ศักยภาพของคณะในการ
จัดหารายได� ให�เป%นไปตามเป?าหมายของ
นโยบายมหาวิทยาลัย (5.3-1.2) เม่ือวิเคราะห� 
SWOT แล�วก็มาพิจารณาให�เชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน�ของคณะ โดยร.วมกันพิจารณา
ทบทวนวิสัยทัศน�ของคณะ โดยในป� 2562 ท่ี
ประชุมเห็นควรให�มีการปรับวิสัยทัศน�ให�
ชัดเจนข้ึน คือ คณะชั้นนําของภาคตะวันออก

5.3-1.1 โครงการทบทวน
แผนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
5.3-1.2 ผลการวิเคราะห� 
SWOT คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ป� พ.ศ. 
2561 เพ่ือทําแผนป� 2562 
5.3-1.3 ผลการทบทวน
วิสัยทัศน�ของคณะ ป� พ.ศ.
2562  
5.3-1.4  เอกสารแสดง
ความเชื่อมโยง สอดคล�อง
วิสัยทัศน�ของคณะ และ
มหาวิทยาลัย 
5.3-1.5 แผนพัฒนาคณะ ฯ 
5 ป� พ.ศ.2560 – 2564 
5.3-1.6 แผนกลยุทธ�ทาง
การเงิน พ.ศ.2560-2564 
5.3-1.7  แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป� พ.ศ.2562 
5.3-1.8 รายงานการประชุม
กรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร�และ
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เกณฑ2การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ในการบูรณาการความรู�และภูมิปKญญาเพ่ือ
การพัฒนาคนและชุมชนท�องถ่ิน  (5.3-1.3) 
ซ่ึงเป%นการกําหนดเป?าหมายของการพัฒนา
คณะให�ไปถึงภายในป� พ.ศ. 2564 อย.างไรก็
ตาม การพิจารณาได�คํานึงถึงความสอดคล�อง
กับวิสัยทัศน�ของมหาวิทยาลัยด�วย (5.3-1.4)  
     นอกจากนี้ การทบทวนแผนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ได� มีการ
ทบทวนยุทธศาสตร� กลยุทธ� ค.าเป?าหมาย 
และตัวชี้วัดในแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร�
และสั งคมศาสตร� ด� ว ย  และจั ด ทํ า เป% น
แ ผ น พั ฒ น า ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ
สังคมศาสตร� หรือ แผนกลยุทธ�ของคณะฯ 5 
ป� พ.ศ. 2560 – 2564 (5.3-1.5) ซ่ึงมีท้ังหมด 
30 ตัวชี้วัด รวมถึงการวางแผนทางการเงิน   
ในระยะ 5 ป� ท่ีสอดคล�องกับแผนพัฒนา
คณะฯ โดยจัดทําเป%นแผนกลยุทธ�ทางการเงิน 
ป� พ.ศ. 2560 – 2564 (53.-1.6) โดยใน
ป�งบประมาณ 2562 พบว.า งบประมาณ
ท้ังสิ้นร�อยละ 100 ได�จัดสรรตามยุทธศาสตร� 
ดังนี้  
ยุทธศาสตร� 1 การพัฒนาท�องถ่ิน ร�อยละ 10  
ยุทธศาสตร� 2 การผลิตและพัฒนาครู ร�อยละ 2  
ยุทธศาสตร� 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ร�อยละ 48.8 
ยุทธศาสตร� 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ร�อยละ 41.3 
  ท้ังนี้มีการแปลงแผน กลยุทธ�  มาจัดทําเป%น
แผนปฏิบัติราชการประจําป� พ.ศ.2562 (5.3-
1.7) ท่ีครอบคลุมท้ัง 4 พันธกิจ คือ ผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก.สังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ในแผนปฏิบัติราชการประจําป� 2562 มีท้ังสิ้น 
48 ตัวชี้วัด จาก 19 โครงการ 25 กิจกรรม 
จากนั้นนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ 
เพ่ือพิจารณาให�ข�อเสนอแนะ ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 2/2561 

สังคมศาสตร� ครั้งท่ี 2/2561 
เม่ือวันท่ี 10ตุลาคม พ.ศ.
2561 
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เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 ณ ห�องประชุม
พวงคราม (5.3-1.8) ในวาระท่ี 5.1 เรื่องเสนอ
เพ่ือพิจารณา 

2. ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงท่ีเป%นผลจากการ
วิเคราะห�และระบุปKจจัยเสี่ยงท่ี
เกิดจากปKจจัยภายนอก หรือ
ปKจจัยท่ีไม.สามารถควบคุมได�ท่ี
ส.งผลต.อการดําเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและให�ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

การจัด ทําแผนบริหารความ เสี่ ย ง  ของ
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562  เริ่มจากการ
ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ซ่ึงนําเข�า  สู.ท่ี
ประชุมทบทวนแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.
2561 เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561โดย
มีการวิเคราะห�และระบุปKจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปKจจัยภายนอก อีกท้ังประเมินความเสี่ยงนํา
ความเสี่ยงท่ีมีคะแนนในระดับสูงมา จัดทํา
เป% นแผนบริ ห า รค ว าม เ สี่ ย ง  ป ร ะจํ า ป�
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (5.3-2.1)  และใน
ร อ บ ป� ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 6 1  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�ดําเนินการ
ให�เป%นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมี
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.
2562 รอบ 12 เดือน (5.3-2.2) รายงานต.อ
ผู� บ ริห ารมหาวิทยาลั ย ซ่ึ งพบว. าผลการ
ดําเนินงานทําให�สามารถลดความเสี่ยงบาง
ประเด็น ได�แก. ความเสี่ยงเรื่องสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู�ไม.เหมาะสมกับการเรียนการสอน 
คณะได� ดําเนินการเสนอให�มหาวิทยาลัย
พิจารณาการจัดสร�างอาคารเรียนท่ีมันสมัย
และเหมาสมกับจํานวนนักศึกษาของคณะ ซ่ึง
มหาวิทยาลัยรับทราบ และดําเนินการให�มี
แผนของบประมาณการสร�างอาคารเรียน
คณะมนุษยศาสตร�ฯ ในป�งบประมาณ 2563 
รวมท้ังความเสี่ ยง เรื่ องงานวิจัย  ตี พิมพ�
เผยแพร. ยังน�อย ในป� 2562 คณะเตรียม
ความพร�อมท่ีจะดําเนินการสร�างช.องทางการ
ตีพิมพ�เผยแพร.ผลงานของคณาจารย�ในคณะ 
ด�วยการจัดทําวารสารวิชาการ โดยมาร
จัดสรรงบประมาณเพ่ือเตรียมความพร�อมในป� 
2562-2563 ส.งผลให�การจัดทําแผนบริหาร

5.3-2.1 แผนบริหารความ
เสี่ยง คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2562 
5.3-2.2 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2562 
รอบ 12 เดือน 
5.3-2.3 แผนบริหารความ
เสี่ยง ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
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ความเสี่ยงในป�งบประมาณ 2563 เหลือ
ประเด็นท่ีมีความเสี่ยงสูง  ซ่ึงเป%นความเสี่ยง
ใหม. จํานวน 1 ประเด็น คือ อัตราการสอบไม.
ผ. า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ตามเกณฑ� ซ่ึง
จะมีผลกระทบต.ออัตราการสําเร็จการศึกษา
ของหลักสู ตร เนื่ อ งจากเป%น เกณฑ�ของ
มหาวิทยาลัย ท่ีได�บังคับใช�กับนักศึกษารหัส 
60 เป%นต�นไป อีกท้ังเป%นนโยบายยกระดับ
คุณภาพการศึกษาด�านภาษาต.างประเทศ
ให�กับผู�เรียน (5.3-2.3) ดังนั้นเม่ือเทียบกับ
แผนบริหารความเสี่ยงในป�งบประมาณ 2562 
ซ่ึง มีความเสี่ ยงสู ง ถึง 2 ประเด็น แต. ใน
ป�งบประมาณ 2563 ความเสี่ยงเดิมลดลง    
แต.ก็มีความเสี่ยงใหม.เพ่ิม 1 เรื่อง อย.างไรก็
ตาม ก็ ถือได� ว. า  คณะมนุษยศาสตร� และ
สังคมศาสตร� มีการดําเนินงานท่ีส.งผลให�
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

3. บริหารงานด�วยหลักธรรมาภิ
บาลอย.างครบถ�วนท้ัง 10 
ประการท่ีอธิบายการดําเนินงาน
อย.างชัดเจน 

ในการบริ ห า ร ง านของ  ผู� บ ริ ห า รคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�คํานึงถึง
ประโยชน�เพ่ือส.วนรวม และเน�นการมีส.วน
ร.วมของบุคลากรทุกฝzาย โดยยึดหลักการ
บริหารงานภายใต�หลักธรรมาภิบาล ดังนี้  
     1. หลักประสิทธิผล  
        ได�มีการบริหารงบประมาณ และการ
บริหารทรัพยากรให�เกิดประสิทธิผล เน�น
เพ่ือให�เ กิดประโยชน�สูงสุด และสามารถ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ ห� แ ผ น ก ล ยุ ท ธ� ค ณ ะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� บรรลุมากกว.า
ร�อยละ 80 (5.3-3.1) 
     2. หลักประสิทธิภาพ  
        ในการบริหารงานของทีมผู�บริหารคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ในป�การศึกษา 
2561 (ป�งบประมาณ 2562) เป%นไปอย.างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีผลความพึงพอใจต.อการ  
บริหารงานงานของคณบดี ในฐานะผู�บริหาร
สูงสุด ท่ีร�อยละ 81.8 ตามท่ีรายงานในผลการ

5.3-3.1 ผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ�คณะ ป�
2560-2564รอบ 12 เดือน 
5.3-3.2 รายงานติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
งาน ในส.วนการบริหารงาน
ของคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร� ฯ  
5.3-3.3 ตัวอย.าง Line กลุ.ม 
Human Being 
5.3-3.4 ตัวอย.าง Print out 
สายตรงผู�บริหารในเว็บไซต� 
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
5.3-3.5 ตัวอย.าง สรุปวาระ
การประชุมอาจารย�คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�แสดงในส.วน
ของวาระอ่ืนๆ  
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ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผ.านการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี 9 เมษายน 
2562 (5.3-3.2) 
     3. หลักการตอบสนอง  
        ผู�บริหารฯ มีช.องทางในการสื่อสาร 
เพ่ือรับฟKงปKญหา ความคิดเห็นจากบุคลากรใน
คณะ นั ก ศึกษา และผู� ใ ช�บ ริ การ  อย. า ง
หลากหลาย อา ทิ  การจัด ต้ั งกลุ. ม  Line 
Human Being (5.3-3.3)  การสื่อสาร
ร�องเรียนโดยตรงถึงผู�บริหาร ในเว็บไซต�ของ
คณะ (5.3-3.4) การรับฟKงข�อคิดเห็นในท่ี
ประชุมกรรมการบริหารคณะ และประชุม
อาจารย� อยู.อย.างสมํ่าเสมอ โดยจะมีวาระ
อ่ืนๆ เพ่ือให�บุคลากรได�นําเสนอประเด็น 
ข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะ(5.3-3.5) 
4. หลักภาระความรับผิดชอบ  
        ผู�บริหารของคณะฯ ได�ยึดหลักความ
รับผิดชอบต.อภาระหน�าท่ีอย.างเคร.งครัด 
กล.าวคือ ในการบริหารงาน ผู�บริหารจะมี
น โ ยบาย  ( 5 . 3 -3 . 6 )  ก า รว า งแผนการ
ดําเนินงานประจําป� และระบุผู�รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดในแต.ละโครงการ/กิจกรรม  (5.3-3.7) 
ร ว ม ท้ั ง ก า ร กํ าหนดภ า ร ะหน� า ท่ี ค ว าม
รับผิดชอบในการบริหารคณะ ด�วยมีคําสั่ง
แ ต. ง ต้ั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ณ ะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  โดยระบุ
หน�าท่ีความรับผิดชอบชัดเจน (5.3-3.8) 
5.หลักความโปรDงใส  
        ในการบริหารงานเพ่ือให�เ กิดความ
โปร.งใส สามารถตรวจสอบการทํางานของ
ผู� บ ริ ห า ร ได� นั้ น  ทา งคณะ มีการแต. ง ต้ั ง
คณะกรรมการบริหารคณะ(5.3-3.9) ซ่ึงมี
บุคลากรจากทุกภาคส.วนในองค�กรมาเป%น
กรรมการ เพ่ือร.วมในการวางแผน กํากับ และ
ติดตามการบริหารงานของคณะอย.างใกล�ชิด 
นอกจากนี้ ยังมีการแต.งต้ังคณะกรรมการ

5.3-3.6 นโยบาย คณบดี
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�  
5.3-3.7 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป� พ.ศ. 2562 
5.3-3.8 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
5.3- 3.9 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
5.3-3.10 คําสั่งแต.งต้ัง 
คณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
5.3-3.11 ตัวอย.างรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ มนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� 
5.3-3.12รายงานติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
งาน ในส.วนการบริหารงาน
ของคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร� ฯ  
5.3-3.13 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการบริหาร   
คณะ ฯ 
5.3-3.14 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
5.3-3.15 โครงการทบทวน
ยุทธศาสตร�และแผนพัฒนา
คณะฯ ประจําป�งบประมาณ 
2561 
5.3-3.16 คําสั่งคณะ
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ประจําคณะ (5.3-3.10) ซ่ึงจะมีผู�ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมาร.วมเป%นกรรมการ ทําหน�าท่ี
ในการร.วมวางแผน กํากับ ติดตามผลการ
ดําเนินงานของคณะอีกด�วย โดยมีการมา
ประชุมร.วมกันอย.างน�อยป�ละ 2 ครั้ง (5.3-
3.11) อย.างไรก็ตามในการบริหารงานของ
ผู�บริหารคณะ ฯ ในช.วงป�งบประมาณ พ.ศ.
2562 ท่ีผ.านมา ยั งไม.พบเรื่องร�องเรียน
เก่ียวกับความไม.โปร.งใสนอกจากนี้ คณบดี
คณะมนุษยศาสตร�ฯ มีผลการประเมินด�าน
คุณธรรมจริยธรรม 4.23 หรือคิดเป%นร�อยละ 
84.6 (5.3 -3.12) 
     6. หลักการมีสDวนรDวม 
        ผู�บริหารคณะฯ ให�ความสําคัญกับการ
มีส.วนร.วมของบุคลากรทุกภาคส.วนเป%นอย.าง
มาก โดยพยายามให�เข�ามาร.วมทํางานใน
กรรมการชุดต.างๆของคณะ อย.างเต็มกําลัง
ความสามารถ อาทิ คณะกรรมการบริหาร
คณะ (5.3-3.13) คณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา (5.3-3.14) เป%นต�น  
ซ่ึงจะเห็นได�ว.า กรรมการทุกชุดท่ียกตัวอย.าง
มา จะให�มีตัวแทนจากทุกหลักสูตร เข�ามามี
ส.วนร.วม นอกจากนี้  ในการวางแผนการ
ดําเนินงานของคณะ โดยเฉพาะการกําหนด
ยุทธศาสตร� กลยุทธ� โครงการ / กิจกรรม ซ่ึง
เป%นหัวใจของการบริหารงานคณะ ได�ให�
บุคลากรเข�ามามีส.วนร.วมในการวางแผน
ร.วมกันอย.างแท�จริง (5.3-3.15) 
7.หลักการกระจายอํานาจ 
        เพ่ือให�การบริหารจัดการภารกิจต.างๆ 
ของคณะเป%นไปด�วยความคล.องตัวและ
เรียบร�อย ผู�บริหารได�มีการกระจายอํานาจไป
ยังผู�บริหารระดับรองคณบดีและผู�ช.วยคณบดี 
โ ด ย มี คํ า สั่ ง ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ
สังคมศาสตร� เรื่องบทบาทและหน�าท่ีรอง
คณ บ ดี แ ล ะ ผู� ช. ว ย ค ณ บ ดี  ( 5 . 3 -3 . 1 6 ) 
นอกจากนี้ยังมีการกระจายอํานาจลงไปใน

มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� เรื่องบทบาท
และหน�าท่ีรองคณบดีและ
ผู�ช.วยคณบดี  
5.3-3.17 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
5.3-3.18 ตัวอย.างรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ แสดงในส.วน 
เรื่องประธานแจ�งให�ทราบ 
5.3-3.19 ตัวอย.างเอกสาร
เพ่ือประชุมเรื่องการจัดสรร
งบประมาณของคณะ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
2562 
5.3-3.20 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผล
ปฏิบัติราชการระดับ
หลักสูตร  
5.3-3.21 ตัวอย.างเอกสาร
สรุปวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารคณะ 
แสดงในส.วนวาระเพ่ือ
พิจารณา และมีมติร.วมกัน
ในท่ีประชุม (การประชุม
อาจารย�คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร�) 
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ระดับหลักสูตร โดยให�หลักสูตรมีการแต.งต้ัง
คณะกรรมการบริหารหลั กสู ตร  แต. ละ
หลักสูตร (5.3-3.17) ทําให�เกิดการตัดสินใจ
ในระดับหลักสูตรก.อน เพราะการบริหาร
จัดการบางเรื่อง ผู�บริหารมอบอํานาจให�
หลักสูตรเป%นผู�ตัดสินใจเอง 
     8. หลักนิติธรรม  
        ในการบริหารงานด�านต.างๆ ของคณะ 
ผู�บริหารยึดหลักความถูกต�อง เป%นธรรม โดย
ปฏิบัติตามเกณฑ� กฎ ระเบียบ ข�อบังคบของ
มหาวิทยาลัยท่ีประกาศอย.างเคร.งครัด ไม.มี
การออกระเบียบ ข�อบังคับในระดับคณะท่ีไป
ขัดกับมหาวิทยาลัย หรือ สร�างกฎเกณฑ�
ข้ึนมาเพ่ือเอ้ือต.อผลประโยชน�ให�กับกลุ.มใด
กลุ.มหนึ่ง ดังนั้น จึงเป%นท่ีประจักษ�ว.า การ
บริหารงานของผู�บริหารคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� เป%นไปตามหลักนิติธรรม 
     9. หลักความเสมอภาค  
        การบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� มุ.งเน�นหลักความเสมอภาค 
ไม.เลือกปฏิบัติ มีข.าวสารใดท่ีเป%นประโยชน� ก็
จะแจ�งบอกท้ังในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ (5.3-3.18) หรือ แจ�งด�วย
เอกสารเป%นลายลักษณ�อักษรการจัดสรร
งบประมาณก็มีการกําหนดเกณฑ� ชี้แจง
เหตุผลการจัดสรรงบประมาณชัดเจน และ
ก.อนมีการจัดสรรงบประมาณ ก็จะนําเข�าท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เ พ่ือ
รับทราบและร.วมกันตัดสินใจ (5.3-3.19) 
นอกจากนี้การประเมินผลปฏิบัติราชการ จะ
ให�อํานาจหลักสูตรในการพิจารณา โดยมี
คําสั่งแต.งต้ังการประเมินผลปฏิบัติราชการใน
ระดับหลักสูตร (5.3-3.20) 
     10. หลักมุDงเนAนฉันทามติ  
          ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จะใช�หลักการ
ประชุมร.วมกัน เพ่ือเป%นการตัดสินใจท่ีเป%นมติ
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ร.วมกัน ดังนั้นในการประชุมจะมีการแบ.ง
วาระการประชุมเป%นวาระเพ่ือพิจารณา โดย
นําเรื่องสําคัญมาให�บุคลากรร.วมกันแสดง
ความคิดเห็น หาทางออก กําหนดแนวทาง 
และตัดสินใจร.วมกัน  อาทิ การประชุม
อาจารย�คณะมนุษยศาสตร�และสังคมสาสตร� 
(5.1-3.21) 

4. ค�นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจาก
ความรู�ท้ังท่ีมีอยู.ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู�มีประสบการณ�ตรง 
และแหล.งเรียนรู�อ่ืนๆ ตาม
ประเด็นความรู� อย.างน�อย
ครอบคลุมพันธกิจด�านการผลิต
บัณฑิตและด�านการวิจัยจัดเก็บ
อย.างเป%นระบบโดยเผยแพร.
ออกมาเป%นลายลักษณ�อักษร
และนํามาปรับใช�ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ให�
ความสําคัญกับกระบวนการจัดการความรู� 
(KM) เพ่ือค�นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากบุคลากร
ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณและมีแผนโครงการ/
กิจกรรม เรื่องการจัดการความรู�อย.างชัดเจน 
(5.3-4.1) และในป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�จัด
กระบวนการแลกเปลี่ ยนเรียนรู�  เ พ่ือให�
บุคลากรได�พูดคุยและนํามาถอดเป%นองค�
ความรู�  พัฒนาเป%นแนวปฏิบัติ ท่ีดี ท้ังนี้ ใน
ป�งบประมาณ 2562 คณะมีการดําเนินการ 3 
เรื่อง คือ สายวิชาการ 2 เรื่อง ได�แก.  
1.การผลิตบัณฑิต เรื่อง การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู�ระดับรายวิชาและระดับ
หลักสูตร (5.3-4.2) ซ่ึงได�สรุปเป%นคู.มือทวน
สอบผลสัมฤทธิ์คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� (5.3-4.3) ซ่ึงทุกสาขาวิชานําไป
ปฏิบัติจริงตามคู.มือ และแบบฟอร�มท่ีเกิดจาก
การจัดการความรู�  
2.การวิจัย เรื่อง การตีพิมพ�เผยแพร.ผลงาน
วิชาการ (5.3-4.4) ซ่ึงจากการดําเนินการ
จัดการความรู�เรื่องนี้ ได�มีการพัฒนาต.อยอด
นําไปสู.การดําเนินโครงการเพ่ือคู.คิดผลิตผล
งานวิชาการ โดยมีคณาจารย�ท่ีผ.านการ KM 
เข�าร.วมโครงการต.อยอด (5.3-4.5)  
ในส.วนของสายสนับสนุน 1 เรื่อง คือ 
การจัดการความรู�เรื่อง การพัฒนาระบบการ
จัดการในสํานักงานให�ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ โดยจัดให�มีการศึกษาดูงาน 

5.3-4.1 แผนโครงการ/
กิจกรรม การจัดการความรู� 
(KM) คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2562 
5.3-4.2 โครงการจัดการ
ความรู�เรื่องการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 
5.3-4.3 คู.มือทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
5.3-4.4 โครงการจัดการ
ความรู�เรื่องตีพิมพ�เผยแพร.
ผลงานวิชาการ  
5.3-4.5 คณะกรรมการ
ดําเนินโครงการเพ่ือนคู.คิด
ผลิตผลงานวิชาการ  
5.3-4.6 โครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 
ประจําป� 2562  
5.3-4.7 ตัวอย.างการพัฒนา
แบบฟอร�มการยืมคืนวัสดุ
สํานักงานคณะฯ   
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และแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับต.างมหาวิทยาลัย 
ได�แก. คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� และ คณะ
ศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี (5.3-4.6) และจากการท่ีได�
แลกเปลี่ยนเรียนรู� เจ�าหน�าท่ีคณะ ได�นํามา
พัฒนาระบบงานของตนเอง อาทิ การพัฒนา
แบบฟอร�มการยืมคืนวัสดุสํานักงาน ให�กับ
คณาจารย�และนักศึกษา เพ่ือให�ง.ายต.อการทํา
เรื่องยืมคืน และระบบติดตาม เป%นต�น      
(5.3-4.7) 

5. การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีการ
จัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ระยะ 5 ป�  พ.ศ. 
2560  – 2564(5 .3 -5 . 1 )  โ ดยในแต.ละ
ป�งบประมาณ จะมีการทบทวนแผนพัฒนา
บุคลากรฯ โดยดําเนินการพร�อมกับการ
ทบทวนแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ท้ังนี้ ในการทบทวน จะมีการ
สํารวจบุคลากรเรื่องการศึกษาต.อ และการ
เข�าสู.ตําแหน.งทางวิชาการ (5.3-5.2) จากนั้น
คณะจะมีการนําแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ไปชี้แจงกับบุคลากรของคณะ เพ่ือ
รับทราบร.วมกัน ในการประชุมอาจารย�คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�(5.3-5.3)   
     ในเรื่องการกํากับติดตาม คณะฯ จะมีการ
กํากับติดตามโดยมีการแต.งต้ังคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ (5.3-5.4) โดยมีการติดตาม
ผ.านการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะซ่ึงในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการ
ติดตาม รายงานผลต.อคณะกรรมการบริหาร
คณะ เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2562 (5.3-5.5)    
ท้ังนี้คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได�มี
การติดตามผล และดําเนินการรายงานต.อ
มหาวิทยาลัยอย.างต.อเนื่อง คือ 
     1.รายงานผลการดําเนินงานของแผนการ
บริ ห า รและ พัฒนา บุคลากร  ของคณะ

5.3 -5.1 แผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
ระยะ5 ป�  พ.ศ. 2560 – 
2564 
5.3-5.2 เอกสารแสดงข�อมูล
การทบทวนเรื่องการศึกษา
ต.อและการเข�าสู.ตําแหน.ง
ทางวิชาการ ของบุคลากร 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.
2560 
5.3-.5.3 สรุปการประชุม
อาจารย�คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร�ชี้แจงเรื่อง
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 
5.3-5.4 คําสั่งแต.งต้ังคณะ
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
5.3-5.5 วาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําป� 2562 
5.3-5.6 รายงานผลการ
ดําเนินงานของแผนบริหาร
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มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (5.3-
5.6)  
      2 . . รายงานผลการ ดํ า เนินงานของ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ของคณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (5.3-
5.7)  

และพัฒนาบุคลากร 
ป�งบประมาณ พ.ศ.2562 
(รอบ 6 เดือน) 
5.3-5.7 รายงานผลการ
ดําเนินงานของแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 
ป�งบประมาณ พ.ศ.2562 
(รอบ 6 เดือน) 

 
การประเมินตนเอง  

เปUาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
5  คะแนน 5 ขAอ 5 คะแนน 
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ตัวบDงช้ีท่ี 5.4  การประกันคุณภาพการศึกษา 
ชนิดของตัวบDงช้ี กระบวนการ 
เกณฑ2การประเมิน  

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 2561คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�ดําเนินการพัฒนาระบบกํากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรโดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑ�มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

เกณฑ2การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการกํากับ
ติดตามการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะให�
เป%นไปตามองค�ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มี
บทบาทหน�าท่ีในการกํากับ และสนับสนุน
การ ดํา เนิน งานการประกัน คุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ดังนี้  
มีระบบเสริมหนุน  
1 .คณะมีการจัด ต้ั งกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร (5.4-
1 . 1 ) และกรรมการประ กัน คุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ (5.4-1.2)  
     2. มีห�องดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาสําหรับจัดเก็บเอกสารเก่ียวกับ
งานประกัน คุณภาพการ ศึกษา และ
แหล.งข�อมูลท่ีเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (5 .4-1 .3 )  และเจ� าหน� า ท่ี
ประกันคุณภาพ เพ่ือให�คําปรึกษา และ
ช.วยเหลือ สนับสนุนข�อมูลประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ (5.4-1.4) 
3 . มี ก า รจั ด ทํ า คู. มื อป ระ กัน คุณภาพ
การศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� เพ่ือมอบให�กับสาขาวิชาเพ่ือ
ใช� ใ นการ ศึกษา ทํ าคว าม เข� า ใ จการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
(5.4-1.5) 
4. คณะดําเนินการจัดทําแนวทางการ
เ ขียนรายงานประ เ มินตน เองระ ดับ
หลักสูตร (SAR) เพ่ือให�หลักสูตรสามารถ
ดําเนินงานจัดทํา SAR ได�ชัดเจนยิ่งข้ึน

5.4-1.1 กําหนดเวลาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
5.4-1.2 คําสั่ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับคณะ 
5.4-1.3 ภาพถ.ายห�อง
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 
5.4-1.4 Job Description 
ของนาวสาวชมพูนุช สอน
สา ท่ีระบุว.ามีหน�าท่ีดูแล
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา  
5.4-1.5เล.มคู.มือประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ประจําป�
การศึกษา 2561 
5.4-1.6 แนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 
5.4-1.7 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา แสดงใน
ส.วนงบประมาณท่ีจัดสรร
เพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ป�งบประมาณ 
2562 
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(5.4-1.6) 
5. คณะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
บริ ห า ร จั ดก า ร ง านประ กัน คุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ และหลักสูตร (5.2-
1.7) 
6. คณะมีการจัดทําข�อมูลต.างๆด�านการ
บริหารงานคณะ และแบบฟอร�มต.างๆ ใน
เว็บไซต�ของคณะ เ พ่ือให�หลักสูตรได�
นําไปใช�ประโยชน� (5.4-1.8) 
     7. คณะมีการจัดทําค.าเป?าหมายใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร (5.4-1.9) และระดับคณะ
(5.4-1.10) 
8. คณะมีการกําหนดวันท่ีจะต�องส.ง SAR 
ให�คณะได�ตรวจสอบความถูกต�อง ก.อนท่ี
จะมีการประเมินจริงจาก กรรมการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร (5.4-1.11)     
ส.วนกลไก การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ให�กับหลักสูตร ในป�การศึกษา 
2561 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
มีกลไกและดําเนินตามกลไกดังนี้  
     1.  จัดทําตารางกําหนดกิจกรรมงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  
ป�การศึกษา 2561 (5.4-1.12) 
     2. หลักสูตรจัดทบทวนระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (5.2-
1.13) โดยคณะมีแบบฟอร�มการทบทวน
ให�ดําเนินการ 
3. คณะมีการประชุมและแจ�งข.าวสารการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอย.าง
ต.อเนื่อง โดยให�สาขาวิชาต.างๆ ดําเนินงาน 
รวมท้ังปรับปรุงการดําเนินงานระดับ
หลักสูตร(5.4-1.15) 
    4. หลักสูตรมีการจัดทําแผนปรับปรุง
คุณภาพ (Improvement) ภายหลังการ

5.4-1.8 Print out หน�า
เว็บไซต�ของคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
5.4-1.9 ค.าเป?าหมายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ป�การศึกษา 
2559 
5.4-1.10 ค.าเป?าหมายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ ป�การศึกษา 
2559 
5.4-1.11 การกําหนดวัน
เวลาท่ีหลักสูตรจะต�องส.ง
ร.าง SAR ให�คณะตรวจสอบ
ก.อนรับการตรวจประเมิน
จริง 
5.4-1.12 ตารางกําหนด
กิจกรรมงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ป�การศึกษา 
2561  
5.4-1.13 แบบฟอร�มการ
ทบทวนระบบและกลไก
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรป� 2561 
5.4-1.15 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร�  
5.4-1.16Improvement 
plan ป�การศึกษา 2561 
ป�งบประมาณ 2562 ระดับ
หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� 
5.4-1.17รายงานผลCross 
check ระดับหลักสูตร 
5.2-1.18 รายชื่ออาจารย�



รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ประจําป�การศึกษา 2561 |  
 

96 

เกณฑ2การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาเสร็จสิ้น 
ซ่ึงในการตรวจประเมินป�การศึกษา 2561 
เสร็จสิ้น ทุกหลักสูตรมีการจัดทําแผน
ปรับปรุงคุณภาพ สําหรับดําเนินการใน
การประกันคุณภาพการศึกษา ป�การศึกษา
2562 (5.4-1.16) 
     5 .คณะดําเนินการตรวจประเ มิน 
Cross check ให�กับหลักสูตร และมีการ
บันทึกผลการตรวจ Cross check เพ่ือ
สําหรับติดตาม การดําเนินงาน  (5.4-
1.17) 
     6 .  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร� แ ล ะ
สังคมศาสตร�ส.งคณาจารย�ในทุกหลักสูตร 
เข�าอบรมระบบ Che QA ออนไลน� ท่ีจัด
โดยมหาวิทยาลัย (5.4-1.18) 
     7.คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
มีกลไกในการช.วยหลักสูตร สําหรับการ
กําหนดกรรมการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร โดยทําหน�าท่ีใน
การให�ข�อมูล และรวบรวมข�อมูลให�กับ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะมีแบบฟอร�มให�
หลักสูตรดําเนินการท่ีง.ายต.อระบบการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ( 5 . 4 -1 . 1 9 )  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยก็นําข�อมูลไป จัดทําคําสั่ง
ผู�ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (5.4-1.20) 
จ า ก ท่ี กล. า ว ม า  จ ะ เ ห็ น ไ ด� ว. า  คณ ะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีท้ังระบบ
และกลไก การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการกํากับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
และส.งผลให�การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ในป�การศึกษา 2561 มีผล
การดําเนินงานดีข้ึนจํานวน 5 หลักสูตร 

ตัวแทนแต.ละหลักสูตร ท่ี
เข�าร.วมการอบรม ระบบ 
Che QA ออนไลน�  
5.4 -1.19 แบบฟอร�มการ
เสนอรายชื่อกรรมการ
ผู�ตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ท่ี
คณะดําเนินการจัดทําข้ึน 
5.4-1.20 คําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี แต.งต้ัง
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ป�
การศึกษา 2561 
 

2. มีคณะกรรมการกํากับติดตาม
การดําเนินงานให�เป%นไปตาม
ระบบท่ีกําหนดในข�อ 1 และ

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�มี
การกํากับติดตามงานประกันคุณภาพ
หลักสูตรดังนี้  

5.4-2.1คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร�และ
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รายงานผลการติดตามให�
คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณา 

      1 . ก า ร กํ า กั บ  ติ ด ต า ม  โ ด ย 
คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร� (5.4-2.1) ซ่ึงจะมีการ
ประชุมกํากับ ติดตาม ได�แก. การประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 2/2561 
เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 (5.4-2.2) โดย
ได�นําการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ให�คณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณา ในวาระเพ่ือพิจารณา วาระท่ี 
5 . 5  ค. า เ ป? า ห ม า ย ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา ระดับคณะ ป� 2561 วาระท่ี 
5 . 6  ค. า เ ป? า ห ม า ย ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ป� 2561 และ
วาระ 5.7 ข�อเสนอแนะต.อการพัฒนา 
ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร  
  จากนั้นรองคณบดีฝzายวางแผนฯ ได�นํา
มติท่ีประชุมของคณะกรรมการประจํา
ค ณ ะ  ค รั้ ง ท่ี  2 / 2 5 6 1  เ ข� า ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ วาระเพ่ือ
ทราบ  ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันท่ี 7 
ธันวาคม 2561 ระเบียบวาระท่ี 4.6-4.8 
เรื่องจากรองคณบดีฝzายวางแผนและ
ประกันคุณภาพในการแจ�งค.าเป?าหมาย
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ป� 2561 ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ป� 2561 และข�อเสนอแนะ
คณะกรรมการประจําคณะ ป�การศึกษา 
2561 (5.4-2.3) และมีการรายงานผลการ
ติดตามประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2561 ให�
คณะกรรมการประจําคณะได�รับทราบ 
และพิจารณา 
เ ม่ือสิ้ นสุดการตรวจประกัน คุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ป� 2561 แล�ว 
คณะไม.สามารถเชิญคณะกรรมการประจํา
คณะมาประชุมได� จึงได�ทําหนังสือภายใน 

สังคมศาสตร� 
5.4-2.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ 
ครั้งท่ี 2/2561 ลงวันท่ี 10 
ตุลาคม 2562  
5.4-2.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� ครั้งท่ี6/2561 
เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2561 
5.4-2.3 บันทึกข�อความถึง
คณะกรรมการประจําคณะ 
ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 
5.4-2.4 หนังสือราชการ ถึง
คณะกรรมการประจําคณะ 
ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 
5.4-2.5 วาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
วันท่ี 11 กันยายน 2562   
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เป%นบันทึกข�อความ ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 
2562 ถึงคณะกรรมการประจํ าคณะ 
ภายในคณะ  (5.4-2.3) และทําหนังสือ
ราชการ ถึงคณะกรรมการประจําคณะ 
ผู� ท ร ง คุณวุฒิ ภ า ยนอก  ล ง วั น ท่ี  2 9 
สิ งห าคม  2562  ( 5 . 4 -2 . 4 )  เ พ่ื อ ใ ห�
คณะกรรมการคณะรับทราบผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
และพิจารณาให�ข�อเสนอแนะ  
จากนั้ น  มีก ารนํ า ผลมาแจ� งยั งคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ ในการประชุมเม่ือ
วันท่ี 11 กันยายน 2562 (5.4-2.5) 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตรและคณะให�เกิดผลตาม
องค�ประกอบการประกันคุณภาพ 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีการ
จัดสรรทรัพยากร เ พ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรให�เกิดผลตาม
อ ง ค� ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา ตามหลักการ 4 M ดังนี้  
1. Man (คน) มีการแบ.งบาทหน�าท่ี
เจ�าหน�าท่ีสายสนับสนุนของสํานักงาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร�ฯ ให�ช.วยดูแล
การดําเนินงานของแต.ละสาขาวิชา เนื่อง
ด�วยคณะไม.มีบุคลากรสายสนับสนุนมาก
พอท่ีจะให�ไปสังกัดหลักสูตรโดยตรง จึงใช�
วิธีการกําหนดบทบาทหน�าท่ีสําหับการ
ปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีแต.ละคน (5.4-
3.1) 
2. Money (งบประมาณ) ในแต.ละ
ป�งบประมาณ คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� จะมีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานบริหารระดับ
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การ ศึกษา ระ ดับคณะ ได� แก.  ระ ดับ
หลักสูตร มีการจัดสรรงบประมาณรายได� 
สนับสนุนการบริหารงานของหลักสูตร 
( 5 . 4 -3 . 2 )  ส. ว น ขอ งคณะ  มี ก า ร ต้ั ง
งบประมาณในส.วนของการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ไว�ชัดเจน 

5.4-3.1 Job description
เจ�าหน�าท่ีคณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร�  
5.4-3.2 แผนงบประมาณ
ป�งบประมาณ 2562 แสดง
ในส.วนท่ีระบุว.า สนับสนุน
การบริหารจัดการระดับ
สาขาวิชาและหน.วยงาน  
5.4-3.3 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
คณะ ป�งบประมาณ 2561 
5.4-3.4 ภาพถ.ายห�อง
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ของคณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร�   
5.4-3.5 คําสั่งแต.งต้ัง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
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สําหรับการบริหารจัดการงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภาพรวมของคณะ (5.4-
3.3) 
3. Material (อุปกรณ�,เครื่องมือ) คณะ
มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ทําหน�าท่ี
เป%นศูนย�กลางการดําเนินงานของทุก
หลักสูตร ท้ังเรื่องการเรียนการสอน งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา และงานบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะในส.วนของงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะมีการทําห�อง
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให�บริการแก.
หลักสูตรต.างๆ สําหรับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา (5.5-3.4) 
     4. Management การบริหารจัดการ 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ยึด
หลักการบริหารงานแบบมีส.วนร.วม ดังนั้น
การจัดต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ จะให�ตัวแทนจากทุก
หลั กสู ต ร  เข� ามา ร. วม เป% นกรรมการ
ดําเนินงาน (5.4-3.5) เพ่ือได�เรียนรู� และ
รับรู�ข�อมูลข.าวสารงานประกันคุณภาพ
การศึกษา แสดงความคิดเห็น และร.วม
บ ริ ห า ร ร ะ บ บ ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาร.วมกันท้ังกระบวนการ 

4. มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรและคณะตาม
กําหนดเวลา และรายงานผลการ
ประเมินให�คณะกรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณา 

ในป�การศึกษา 2561 ซ่ึงถือเป%นป�ท่ี 5 ใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ�มาตรฐานของ สกอ. 
     ซ่ึงทางคณะได�ดําเนินการสนับสนุน
การดําเนินงานให�หลักสูตรท้ัง 9 หลักสูตร 
(ป.ตรี 8 หลักสูตร ป.เอก 1 หลักสูตร)    
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2561 
ในระหว.างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 
2562 ซ่ึงกําหนดวัน เวลา สถานท่ี และ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การ ศึกษา  เป%น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย (5.4-4.1) 

5.4-4.1 คําสั่ง
คณะกรรมการผู�ตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี 
5.4-4.2 เอกสารสรุปผลการ
ตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ป�การศึกษา 
2559 ของทุกหลักสูตร  
5.4-4.3 เอกสารสรุปผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
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การประเมินผลเสร็จสิ้นเป%นท่ีเรียบร�อย
แล�ว  ซ่ึ ง มีการตรวจประเ มินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ตามแบบ
รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการ
ของแต.ละหลักสูตร (5.4-4.2) และคณะได�
นําข�อมูลมาสรุปตามองค�ประกอบท่ี 1ตัว
บ.งชี้ 5.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม (5.4-4.3)  
หลังจากนั้น คณะนําผลการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจําป�การศึกษา 2561 รายงานผลไปให�
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา โดย
ได�ทําหนังสือภายใน เป%นบันทึกข�อความ 
ล ง วั น ท่ี  2 9  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 2  ถึ ง
คณะกรรมการประจําคณะ ภายในคณะ  
(5.4-4.4) และทําหนังสือราชการ ถึง
คณะกรรมการประจําคณะ ผู�ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2562  
(5.4-4.5) 

โดยรวม ตามเกณฑ�คุณภาพ
การศึกษา องค�ประกอบท่ี 1 
ตัวบ.งชี้ 5.1 ระดับคณะ  
5.4-4.4 บันทึกข�อความถึง
คณะกรรมการประจําคณะ 
ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 
5.4-4.5 หนังสือราชการ ถึง
คณะกรรมการประจําคณะ 
ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 
 
 

5. นําผลการประเมินและ
ข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตร
และคณะให�มีคุณภาพดีข้ึน 

จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การ ศึกษาระ ดับหลั กสู ต ร  ประจํ าป�
การศึกษา2561 ให� กับคณะกรรมการ
ประจําคณะรับทราบผ.านหนังสือบันทึก
ข�อความ และหนังสือราชการ เม่ือวันท่ี 29 
กันยายน 2562 และคณะกรรมการได�มี
การให�ข�อเสนอแนะแต.ละหลักสูตร นําไป
ปรับปรุงสําหรับป�การศึกษา 2562 โดย
ข�อเสนอแนะแต.ละหลักสูตร สรุปในวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2562 (5.4-5.1) 
จากนั้นคณะได�ดําเนินการให�หลักสูตร         
นําข�อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
คณะไปจัด ทําแผนปรับปรุ ง คุณภาพ 
(Improvement plan) ระดับหลักสูตร   
ป�การศึกษา 2561 (5.4-5.2) และแผน
ปรับปรุงคุณภาพ ระดับคณะ ป� 2561 
(5.4-5.3) 

5.4-5.1 สรุปวาระการ
ประชุมคณะกรรมบริหาร
คณะ วันท่ี 11 กันยายน 
2562 (ข�อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะ)  
5.4-5.2 แผนปรับปรุง
คุณภาพระดับหลักสูตร 
ป� 2561 
5.4-5.3 แผนปรับปรุง
คุณภาพระดับคณะ 
(ป�การศึกษา 2561) 
5.4-5.4 ตารางสรุปผล
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
2561 ทุกหลักสูตร  
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 และจากการดําเนินการดังกล.าว ส.งผลให�
การประ เ มิน คุณภาพการ ศึกษา ในป�
การศึกษา 2561 ของทุกหลักสูตร ยังคง
ผ.านเกณฑ�ประเมิน 3.01 ทุกหลักสูตร     
มีจํานวน 5 หลักสูตร ท่ีคะแนนประเมิน
สูง ข้ึน ส. วนผลคะแนนบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม อยู. ท่ี  3.76 คะแนน     
ใ น ป� ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 1  ซ่ึ ง เ ท. า กั บ            
ป�การศึกษา 2560  (5.4-5.4) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผ.านองค�ประกอบท่ี 1 
การกํากับมาตรฐาน 

     จากเกณฑ�ของ สกอ. ในการประกัน
คุณภาพการ ศึกษาระดับหลักสูตร ท่ี
กําหนดให�ทุกหลักสูตรมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ผ.านองค�ประกอบท่ี 1 
การกํากับมาตรฐาน ซ่ึงหลักสูตรท้ัง 9 
หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร�ฯ ได�
ดํา เนินการปฏิบั ติผ.านตามเกณฑ�ของ
องค�ประกอบท่ี 1 (5.4-6.1) 

5.4-6.1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ประจําป�
การศึกษา 2561 

 
การประเมินตนเอง  

เปUาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
6 คะแนน 6 ขAอ 5 คะแนน 
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องค2ประกอบที่ 6 ดAานอัตลักษณ2ของบัณฑิต 
ตัวบDงช้ีท่ี 6.1  การดําเนินการสDงเสริมและพัฒนาทักษะ ความคิดเชิงระบบ PDCA  
   สอดคลAองกับบริบท หรืออัตลักษณ2ของแตDละคณะ หลักสูตร 
ชนิดของตัวบDงช้ี ผลลัพธ� 
เกณฑ2การประเมิน ในระดับคณะสามารถคิดคะแนนได� โดยการแปลงค.าร�อยละของโครงการท่ีนักศึกษา
ดําเนินการตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) โดยกําหนดให�คะแนนเต็ม 5 มีค.าเท.ากับร�อยละ 80 ข้ึน
ไป 
สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณค.าร�อยละของโครงการท่ีนักศึกษาดําเนินการตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

= 
 

จํานวนโครงการท่ีนักศึกษาดําเนินการตาม PDCA 

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

คะแนนท่ีได� = 
 

ร�อยละของโครงการท่ีนักศึกษาดําเนินการตาม PDCA 

ค.าร�อยละท่ีได�คะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน : 
 ในป�การศึกษา 2561คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ดําเนินการส.งเสริมและพัฒนาทักษะ 
ความคิดเชิงระบบ PDCA สอดคล�องกับบริบท หรืออัตลักษณ�ของแต.ละคณะ หลักสูตรจํานวน10 โครงการ 
จากจํานวนโครงการของนักศึกษาท้ังหมด12 โครงการดังนี้ 

ช่ือโครงการ 
ดําเนินการตาม 

PDCA 
ไมDดําเนินการตาม 

PDCA 
1.โครงการส.งเสริมศิลปวัฒนธรรม : ทําบุญตักบาตรวันป�ใหม. 
2562 

�  

2.โครงการเตรียมความพร�อมนักศึกษา “พัฒนาศักยภาพความ
เป%นผู�ประกอบการ เพ่ิมโอกาสและทางเลือก” 

�  

3.โครงการพัฒนาศึกษาด�านกีฬา คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

�  

4.โครงการพัฒนาศักยภาพผู�นํานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร�
และสังคมศาสตร�ประจําป�การศึกษา 2561 

�  

5.โครงการพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด�านการประกันคุณภาพ ประจําป�
งบประมาณ 2562 

�  

6.โครงการพัฒนานักศึกษาสู.การเป%นนักปฏิบัติการทางสังคม : 
จิตอาสา พัฒนาท�องถ่ิน 

�  

 
 

X 100 

X 5 
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ช่ือโครงการ 
ดําเนินการตาม 

PDCA 
ไมDดําเนินการตาม 

PDCA 
7.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส.งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� : การเสียสละ
ด�วยจิตสาธารณะ 

�  

8.โครงการพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
กิจกรรม เย็นท่ัวหล�า มหาสงกรานต� HUSO 

�  

9.โครงการส.งเสริมศิลปวัฒนธรรม : หล.อเทียนเข�าพรรษา “สติ 
สงบ สว.าง” ครั้งท่ี 2 

�  

10.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นป�ท่ี 1 “บ�านหลังใหม. หัวใจ 
HUSO” 

 � 

11.โครงการประชุมเชียร� ป�การศึกษา 2561 �  
12.โครงการเตรียมความพร�อมสู.เส�นทางราชการสําหรับศิษย�
เก.า : ความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 

 � 

รวม 10 2 
 
การคํานวณ 
 1. คํานวณค.าร�อยละของโครงการท่ีนักศึกษาดําเนินการตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

10 
X100 =83 

12 
 
 2. แปลงค.าร�อยละท่ีคํานวณได�ในข�อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

83 
X5 =5.18 

80 
การประเมินตนเอง  

เปUาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
5 คะแนน 5.18 คะแนน 5 คะแนน 

 
หลักฐานอAางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

6.1-1 คําสั่งแต.งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน โครงการส.งเสริมศิลปวัฒนธรรม : ทําบุญตักบาตร
วันป�ใหม. 2562 

6.1-2 สรุปผลโครงการเตรียมความพร�อมนักศึกษา “พัฒนาศักยภาพความเป%นผู�ประกอบการ 
เพ่ิมโอกาสและทางเลือก” 

6.1-3 สรุปผลโครงการพัฒนาศึกษาด�านกีฬา คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
6.1-4 สรุปผล โครงการพัฒนาศักยภาพผู�นํานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  

ประจําป�การศึกษา 2561 
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หลักฐานอAางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

6.1-5 สรุปผล โครงการพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาด�านการประกันคุณภาพ ประจําป�งบประมาณ 2562 

6.1-6 สรุปผล โครงการพัฒนานักศึกษาสู.การเป%นนักปฏิบัติการทางสังคม : จิตอาสา พัฒนา
ท�องถ่ิน 

6.1-7 สรุปผลโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส.งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� : การเสียสละด�วยจิตสาธารณะ 

6.1-8 สรุปผลโครงการพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� กิจกรรม เย็นท่ัว
หล�า มหาสงกรานต� HUSO 

6.1-9 สรุปผลโครงการส.งเสริมศิลปวัฒนธรรม : หล.อเทียนเข�าพรรษา “สติ สงบ สว.าง” ครั้งท่ี 2 
6.1-10 สรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นป�ท่ี 1 “บ�านหลังใหม. หัวใจ HUSO” 
6.1-12 สรุปผลโครงการประชุมเชียร� ป�การศึกษา 2561 
6.1-13 สรุปผลโครงการเตรียมความพร�อมสู. เส�นทางราชการสําหรับศิษย� เก.า :  ความรู�

ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
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สDวนที่ 3 

สรุปผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 

จากผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�เม่ือประเมินโดยใช�มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และอิงกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาตามท่ีกําหนด ในรอบป�การศึกษา 
2561มีผลการประเมินสรุปได� ดังนี้ 

ผลการประเมินรายตัวบDงช้ี  

ตัวบDงช้ีคุณภาพ เปUาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ2 
(%หรือสัดสDวน) 

ตัวบ.งชี้ท่ี 1.1 4.00 33.97 8  4.25 คะแนน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 1.2 N/A N/A N/A  N/A 

ตัวบ.งชี้ท่ี 1.3 N/A N/A N/A  N/A 

ตัวบ.งชี้ท่ี 1.4 4.25 32.47 8  4.06 คะแนน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 1.5 5.00   6 ข�อ 5.00 คะแนน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 1.6 5.00   6 ข�อ 5.00 คะแนน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 1.7 5.00   6 ข�อ 5.00 คะแนน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 2.1 5.00   7 ข�อ 5.00 คะแนน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 2.2 2.50 9.20 64 14.38 % 3.60 คะแนน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 2.3 2.00 3 64 4.69 % 1.17 คะแนน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 3.1 5.00   6 ข�อ 5.00 คะแนน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 4.1 5.00   7 ข�อ 5.00 คะแนน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 5.1 3.70 33.82 9  3.76 คะแนน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 5.2 2.00    2.34 คะแนน 
ตัวบ.งช้ีที่ 5.2.1 2.50 14 64 21.875 % 2.73 คะแนน 

ตัวบ.งช้ีที่ 5.2.2 1.50 15 64 23.44 % 1.95 คะแนน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 5.3 5.00   5 ข�อ 5.00 คะแนน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 5.4 5.00   6 ข�อ 5.00 คะแนน 

ตัวบ.งชี้ท่ี 6.1 5.00 10 12 83.00 % 5.00 คะแนน 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบDงช้ีของทุกองค2ประกอบ 4.28 คะแนน 
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ตารางวิเคราะห2ผลการประเมินระดับคณะ 

องค2ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดําเนนิงานตAองปรบัปรุงเรDงดDวน 

1..51-2.50 การดําเนนิงานตAองปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนนิงานระดับพอใชA 

3.51-4.50 การดําเนนิงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

I P O คะแนนเฉล่ีย  

1 - 5.00 4.16 4.66 ดีมาก 
2 - 5.00 2.39 3.26 พอใช� 
3 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5 2.34 5.00 3.76 4.03 ดี 
6 - - 5.00 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมิน 2.34 5.00 3.64 4.28 ดี 
 


