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คํานํา 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2562 
เปนรายงานสรุปผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     
ในรอบปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามคูมือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ประกอบดวย 
องคประกอบที่ 1 ถึง องคประกอบที่ 6 พรอมทั้งไดวิเคราะหจุดแข็งและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาราย
องคประกอบไวในรายงานฉบับนี้ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผูประเมิน และผูมีสวนไดสวนเสีย เปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทั่วทั้งองคกร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตรและพันธกิจอยางยั่งยืนตอไป 
 
 

ลงนาม ……………………..………………………….คณบด ี
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูวงศ  อุบาล)ี 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                หนา 
 

คํานํา (1) 
สารบัญ (2) 
บทสรุปผูบริหาร (3) 
สวนที่ 1 บทนํา  
     - ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 1 
     - ปรชัญา ปณิธาน เปาหมาย วัตถุประสงค 2 
     - โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 12 
     - หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 13 
     - จํานวนนักศึกษา 14 
     - จํานวนอาจารยและบุคลากร 15 
     - ขอมูลพื้นฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 16 
     - เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของสถาบัน 17 
สวนที่ 2 รายงานผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
     - องคประกอบที่ 1 23 
     - องคประกอบที่ 2 60 
     - องคประกอบที่ 3 77 
     - องคประกอบที่ 4 83 
     - องคประกอบที่ 5 88 
     - องคประกอบที่ 6 108 
สวนที่ 3 สรุปผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
     - ผลการประเมินรายตัวบงชี้ 110 
     - ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ 111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(   ) 



รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 |  3 

บทสรุปผูบริหาร 

จากการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินผลการดําเนินงานตามองคประกอบทั้งหมด       
6 องคประกอบ 19 ตัวบงชี้ วามีจุดแข็งที่เปนแนวเสริมและจุดออนที่จะนําไปพัฒนาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการทางการศึกษา ที่เนนคุณภาพของผูเรียนและสังคมโดยสวนรวม โดยคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ไดมีผลการประเมินตนเองดังนี ้

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม          ประเมินตนเองได 3.91 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก          ประเมินตนเองได 3.15 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ    ประเมินตนเองได 3.01 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี           ประเมินตนเองได  5 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี           ประเมินตนเองได  5 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ  

          ประเมินตนเองได  3 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล           ประเมินตนเองได  4 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม ประเมินตนเองได  0 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี       ประเมินตนเองได  5 คะแนน 

 
องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 
ประเมินตนเองได  5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค   ประเมินตนเองได  4.86 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  ประเมินตนเองได  5  คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 

ประเมินตนเองได  5  คะแนน 
 
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ที ่3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิน่ ชุมชน หรือสังคม 
        ประเมินตนเองได  5 คะแนน 
ตัวบงชี้ที ่3.1 จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผน เสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน       ประเมินตนเองได  5 คะแนน 
 

องคประกอบที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การดําเนินงานดานศิลปะ วัฒนธรรม และความเปนไทยที่สงเสริมความภูมิใจใน

ความเปนไทย ภูมิปญญาทองถิ่นใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ประเมินตนเองได  4 คะแนน 
 
 
 

(   ) 
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ประเมินตนเองได  2 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน  

และเอกลักษณของคณะ       ประเมินตนเองได  4 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  ประเมินตนเองได  5 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 การประกันคณุภาพการศึกษา   ประเมินตนเองได  5 คะแนน 

 
 จากคะแนนผลการดําเนนิงานทั้ง 5 องคประกอบ 18 ตัวบงชี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดคะแนนเฉลี่ยทั้ง 18 ตัวบงชี้ เทากับ 4.00 ซึ่งอยูในระดับดีมาก 
 

องคประกอบที่ 6 ดานอัตลักษณของบัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 การดําเนินการสงเสริมและพัฒนาทักษะ ความคิดเชิงระบบ PDCA สอดคลองกับ

บริบท หรืออัตลักษณของแตละคณะ      ประเมินตนเองได  5 คะแนน 
 
 จากคะแนนผลการดําเนนิงานทั้ง 6 องคประกอบ 19 ตัวบงชี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดคะแนนเฉลี่ยทั้ง 19 ตัวบงชี้ เทากับ 4.05 ซึ่งอยูในระดับดมีาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(   ) 
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สวนที่ 1  
บทนํา 

 
ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 

ชื่อหนวยงาน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ที่ตั้ง  : 41 หมูที่ 5 ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี22000 
 ประวัติความเปนมา 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2519ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 โดยใชชื่อวา “คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”  
หัวหนาหนวยงานเรียกวา “หัวหนาคณะ” ตอมามีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 คณะวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเปลี่ยนการเรียกชื่อหัวหนาหนวยงาน จากหัวหนาคณะเปน“คณบดี” โดย
จัดแบงหนวยงานในคณะเปนภาควิชารวม 11 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ  
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  
ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตรและภาควิชาประวัติศาสตร 
 ในปการศึกษา 2541 สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีไดประกาศเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน วิชาการของ
คณะจากภาควิชาเปนโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงดําเนินการปรับเปลี่ยนการ
บริหารงานวิชาการจากภาควิชาเปนโปรแกรมวิชารวมทั้งสิ้น 11 โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาการพัฒนา
ชุมชน  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) โปรแกรมวิชา
ดนตรี (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกตศิลป โปรแกรมวิชาศิลปกรรมและโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา 
(ค.บ.) 
 ป พ.ศ.2542กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศการแบงสวนราชการของสถาบันราชภัฏรําไพพรรณี 
กําหนดใหมี  5 คณะ คือ คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ             
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในแตละคณะใหมีหนวยงานเพียง
หนวยงานเดียว คือ สํานักงานเลขานุการคณะ มีผลใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการ
บริหารงานวิชาการแบบโปรแกรมวิชาตอไป 
 ในป พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีไดเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ตามประกาศในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ป พ.ศ. 2548 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะหนึ่งในจํานวน 6 คณะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี (คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ไดเปดสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตร ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 
ภาคพิเศษ (ศศ.ม.) ขณะเดียวกันก็ไดเปดสอนหลักสูตรใหม คือ หลักสูตรนิติศาสตรเปนรุนแรกใหกับนักศึกษา
ภาคปกติ และภาค กศ.บป. ตามลําดับในปเดียวกัน ทั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนคําวา “โปรแกรมวิชา” เปน 
“หลักสูตรวิชา” และ “หัวหนาโปรแกรมวิชา” เปน “ประธานสาขาวิชา”    

ป พ.ศ. 2550 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแบงสวนราชการในสํานักงานคณบดีตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี(ฉบับแกไข) พ.ศ. 2550 ออกเปน 5 สวนงาน ไดแก งาน
บริหารงานทั่วไป งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และศูนยภาษา โดย
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ใหบริการดานตาง ๆ แกชุมชนนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ขณะเดียวกันคณะไดปรับเปลี่ยน
แนวทางในการพัฒนาคณะไปพรอม ๆ กัน โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบท
ในสังคมเพื่อดําเนินภารกิจตามบทบาทที่กําหนดไวใหบรรลุเปาหมายตอไปโดยในป พ.ศ. 2554 ไดเพิ่ม
หนวยงานศูนยอาเซียนศึกษา และศูนยวิจัยทางดานสังคมศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

ป  พ .ศ . 2554 คณ ะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร  ได เป ดหลักสู ตรใหม  คื อ  หลั กสูต ร                  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน  

ป พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเปดหลักสูตรใหม คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร 

ป พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเปดหลักสูตรใหม คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุงผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีสมรรถนะเชิงบูรณาการ (interdisciplinary capability) อัน
ไดแก ความสามารถในเชิงวิพากษ (critical ability) มีทักษะในการคิดอยางเปนระบบ (systematic thinking) 
มีความสามารถในการพัฒนาทฤษฎี (conceptualization ability) มีความสามารถในการทํางานเปนทีม 
(teamwork) รวมถึงความกลาหาญในทางจริยธรรม (moral courage) สมรรถนะเชิงบูรณาการของดุษฎี
บัณฑิตดังกลาวเปนสิ่งจําเปนตอการสรางทฤษฎีและนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนได 
 
ปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย วัตถุประสงค 
ปรัชญา 

“คุณธรรมนําทาง เสริมสรางปญญา พัฒนาทองถิ่น” 
 
วิสัยทัศน 

คณะชั้นนําของภาคตะวันออกในการบูรณาการความรูและภูมิปญญา เพื่อการพัฒนาคนและชุมชน
ทองถิ่น 
 
พันธกิจ 

1. ใหบริการวิชาการใหแกชุมชน ทองถิ่น และสังคม บนฐานของการบูรณาการ การจัดการเรียนการ
สอนใหเขมแข็งและยั่งยืน ตามแนวพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น สรางเครือขายและความรวมมือกับชุมชน 

2. รวมผลิตและพัฒนาครูที่ไดมาตรฐานวิชาชีพ จิตวิญญาณความเปนครู ใหมีความเปนมืออาชีพ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สูการศึกษา 4.0 

3. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการทางสังคม มีศักยภาพความรู ทักษะความสามารถในการคิด การ
แกปญหา การสรางสรรคและการสื่อสารดวยหลักคุณธรรม คุณภาพและไดมาตรฐานสากล ที่ตอบสนองความ
ตองการของสังคมและประเทศชาติ 

4. วิจัย สรางองคความรูและนวัตกรรมใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล สูการแกไขปญหาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและทองถิ่น ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมีความคลองตัว ยืดหยุน โปรงใสดวยหลักธรรมาภิบาล สูการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่อง 
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อัตลักษณ นักปฏิบัติการทางสังคม 
 
เอกลักษณ บูรณาการศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่น 
 
คานิยม  HUSO  Human  = มนุษยธรรม 
    Unity  = เปนหนึ่งเดียว 
    Society  =  ใสใจสังคม 
    Originality = ริเริ่มสรางสรรค 
 
คุณธรรม กตัญู มีจิตสาธารณะ 
 
บัณฑิตที่พึงประสงค มีวินัย อดทน รับผิดชอบ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. การพัฒนาทองถิ่น 
 2. การผลิตและพัฒนาครู 
 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 4. การพัฒนาระบบบริการจัดการ 
 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น 
กลยุทธ 

1.1 ใหบริการวิชาการโดยใหชุมชนมีสวนรวม เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง โดยบูรณาการกับการเรยีน
การสอน หรืองานวิจัย 

1.2 สงเสริมบุคลากรดําเนินงานแบบทีมในการใหบริการวิชาการ ตอบสนองตอความตองการของ
ชุมชนทองถิ่น โดยใชชุมชนเปนฐาน ตามหลักการ 3 ช. 

1.3 สรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานพัฒนาทองถิ่น ชุมชน 
1.4 สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น 
1.5 การวิจัย สรางองคความรูเพื่อแกไขปญหา พัฒนาชุมชนทองถิ่น 
  

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ 

2.1 สนับสนุน สงเสริมการผลิตครูในหลักสูตรรวมผลิตใหมีคุณภาพ 
2.2 การมีสวนรวมในการพัฒนาครูของทองถิ่น ชุมชน ใหกับโรงเรียนตาง ๆ ในพื้นที่ 

 
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ 

3.1 สงเสริมใหมีการจัดหาและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู รวมทั้งพ้ืนที่ปฏิบัติการทางสังคม 
(Social Lab) 
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3.2 การสงเสริมพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา และ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

3.3 จัดกิจกรรมใหผูประกอบการพบบัณฑิตเพื่อสรางโอกาสในการทํางาน หรือ จัดอบรม/แนะแนว
เพื่อสรางอาชีพ 

3.4 พัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนมืออาชีพ 
3.5 พัฒนาการจัดการเรียนรูใหบัณฑิตเปนคนดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และสงเสริม

ความสามารถการแขงขันทางวิชาการ 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ 

4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
4.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะใหทันสมัยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
4.3 พัฒนาบุคลากรของคณะทัง้สายวิชาการและสายสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาสูความเปนเลิศ 
4.4 เสริมสรางเครือขายความรวมมือกับองคกร/หนวยงานในระดับอาเซียนและนานาชาต ิ
4.5 สนับสนุนการจัดหารายไดและระดมทรัพยากรจากหนวยงานภายนอก 

 

ทําเนียบผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

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

 2.  นายสมศักดิ์  อัศเวศน   พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2531 (2 วาระ) 

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

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

 5.  ผศ.สมศักดิ ์  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  วงษพิพัฒนพงษ  พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556 

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

  11. ผศ.ดร.ชูวงศ  อุบาลี   พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน 
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คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูวงศ  อบุาล ี
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

อาจารยชัชวาลย  มากสินธ 
รองคณบดีฝายวางแผนและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

อาจารยเอื้อมพร  รุงศิร ิ
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

 

อาจารย ดร.จุตินนัท ขวัญเนตร 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 

ผูชวยศาสตราจารยกันติทัต การเจริญ 
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวจิัย 

 

อาจารย ดร.สิตางศ เจริญวงศ 
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 

อาจารยธนวัฒน  กนัภัย 
ผูชวยคณบดีฝายประชาสัมพนัธ 
 

ผูชวยศาสตราจารยปรอยฝน ทวิชยั 
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ 
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ประธานหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยเกียรติศักดิ ์ จิระพงศ 
ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชมุชน 

 

ผูชวยศาสตราจารยวารินทร  สุภาภรณ 
ประธานสาขาวิชาดนตร ี

 

ผูชวยศาสตราจารยเบญจพร ประจง 
ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป 

 

อาจารยวินิชยา วงศชัย 
ประธานสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ 

 

อาจารยเอกชัย กิจเกษาเจริญ 
ประธานสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร 

 

อาจารยวุฒินันท สุพร 
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย 

 

อาจารย ดร.พัชรินทร เจนจบธุรกจิ 
ประธานสาขาวิชาภาษาจีน 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วงธรรม สรณะ 
ประธานสาขาวิชารฐัศาสตร 
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ป  ระธานหลักสูตร  ระดับปริญญาเอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานสายสนับสนุน

รองศาสตราจารย ดร.ชัยยนต ประดิษฐศิลป 
ประธานสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

นางสาวอินทรา  บอพลอย 
หัวหนาสํานักงาน 

นางสาวมัลลิกา ตั้งบุรสุวรรณ 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

งานโสตทัศนศึกษา 
 

นางสาวชมพูนุท สอนสา 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

งานประกันคณุภาพฯ 

นางพิชชานันท สุทธิสวัสดิ ์
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

งานธุรการ 
 

นางสาวอัจจิมา ธรรมม ี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

งานกิจการนักศึกษา 
 

นางสาวพิมพพิศุทธิ์ สรอยเงิน 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

งานพัสดุ การเงิน 
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คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 

1 ผศ.ดร.ชูวงศ อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2 อาจารยชัชวาลย มากสินธ รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ 

3 อาจารยเอ้ือมพร รุงศิริ รองคณบดีรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

4 อาจารย ดร.จุตินันท ขวัญเนตร รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

5 ผศ.กันติทัต การเจริญ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

6 อาจารยธนวัฒน กันภัย ผูชวยคณบดีฝายประชาสัมพันธ 

7 อาจารย ดร.สิตางค เจริญวงศ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

8 ผศ.ปรอยฝน วงศชาวจันทร ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ 

9 รศ.ดร.ชัยยนต ประดิษฐศิลป ประธานสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

10 อาจารยเกียรติศักดิ์ จิระพงศ ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

11 ผศ.วารินทร สุภาภรณ ประธานหลักสาขาวิชาดนตรี 

12 วาที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

13 อาจารยวินิชยา วงศชัย ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

14 ผศ.เบญจพร ประจง ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป 

15 อาจารยวุฒินันท สุพร ประธานสาขาวิชาภาษาไทย 

16 อาจารย ดร.พัชรินทร เจนจบธุรกิจ ประธานสาขาวิชาภาษาจีน 

17 ผศ.ดร.วงธรรม สรณะ ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร 

18 อาจารยณัฏฐกฤต ชัยอริยเมธี ประธานหมวดการศึกษาทั่วไป 

19 น.ส.อินทรา บอพลอย รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดี 

หนาที่  

1. กําหนดแผนและแนวทางการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ และการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. พิจารณาภารกิจของคณะ เพ่ือกําหนดการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การติดตามและ

รายงานผล 
4. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
5. สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. พิจารณาหลักสูตรของคณะ เพื่อนําเสนอตอมหาวิทยาลัย 
7. ออกระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการบริหารและดําเนินการของคณะตามที่มหาวิทยาลัย

มอบหมายหรือเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย 
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8. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อดําเนินการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารคณะ 

9. ติดตาม ตรวจสอบการใชเงินงบประมาณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
10. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดี 
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะ 
 

ผูบริหารคณะ 

1. คณบดี    ประธาน 

2. รองคณบดี    รองประธาน 

3. หัวหนาสํานักงานคณบดี  กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่ 

คณบดี 

มีอํานาจหนาที่ 

 มีหนาที่ควบคุมควบคุมกํากับดูแล ติดตามประเมินผลการพัฒนา การปรับปรุงหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  การฝกประสบการณวิชาชีพ การสงเสริมและสนับสนุนกลไกและการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยประสานงานกับหลักสูตรวิชาและหนวยงานตาง ๆ  
รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ 

มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

1. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของคณะฯ 
2. สรางเครือขายงานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. สรางศูนยการเรียนรูในชุมชน 
4. จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป โดยควบคุมติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผน 

และรายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะ 
5. ควบคุมใหมีการพัฒนาและปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
6. จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 
7. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและประเมินผลความสําเร็จของการบริหารความเสีย่ง โดยรายงาน

ผลตอผูบริหาร 
8. ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการประเมินและปรับปรุง

การควบคุมภายใน 
9. จัดวางระบบกลไกดานการประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
10. ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่คณบดีมอบหมาย 
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รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

มีอํานาจหนาที่ 

1. รับผิดชอบ ควบคุมคุณภาพงานดานวิชาการ/การจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. ดูแล/รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่นสอดคลอง
กับการพัฒนาประเทศและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทั้งดานการศึกษาตอ การทําผลงานวิชาการ การพัฒนาดานวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวัดผลประเมินผล โดยกํากับติดตามใหปฏิบัติตามแผน มีการรายงานผล
และปรับปรุงแผน 

4. จัดโครงการจัดการความรูและรวบรวมความรูมาจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรเปนลาย
ลักษณอักษร 

5. ติดตามใหมีการนําความรูที่ไดจาการพัฒนามาใชในการเรียนการสอนและการทํางาน 
6. กําหนดระบบกลไกการประกันคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
7. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในสวนตัวบงชี้/

องคประกอบที่ไดรับมอบหมาย 
8. ลงนามอนุญาต การเพิ่มถอนการลงทะเบียน/อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา/การขอเปลี่ยน

อาจารยผูสอน/การขออนุญาตเปลี่ยนหองเรียน/การขออนุญาตเปลี่ยนเวลาและวิชาสอนของ
อาจารย 

9. บริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย และงานสรางสรรค 
10. สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยและงานสรางสรรคกับหนวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
11. ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่คณบดีมอบหมาย 

 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

มีอํานาจหนาที่ 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดานและเปนไปตามเกณฑของสกอ.รวมทั้งกํากับดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามแผน 

2. ประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาและนําผลไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรม 

3. จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและแผนบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการประเมินความสําเร็จของแผนและนําผลไปปรับปรุงแผน
บูรณาการ 

4. คัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีหรือกิจกรรมเดนใหไดรับประกาศเกียรติคุณเพื่อเสริมสราง
แรงจูงใจ 
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5. จัดทําโครงการจิตอาสา กําหนดระยะเวลาการดําเนินโครงการและมอบประกาศเกียรติคุณ 
สําหรับนักศึกษาที่ทํากิจกรรมครบตามระยะเวลาที่กําหนด 

6. รับผิดชอบติดตามดูแลนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
7. รับผิดชอบ ควบคุมความประพฤติ การแตงกาย บุคลิกภาพ คานิยม และงานระเบียบวินัยของ

นักศึกษา 
8. ควบคุมดูแลจัดสงนักศึกษาเขาแขงขัน/ประกวด เพื่อรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
9. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษาและจัดบริการขอมูลขาวสาร รวมทั้งจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณแกนักศึกษา 
10. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
11. ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่คณบดีมอบหมาย 

 

หวัหนาสํานักงานคณบดี 

มีอํานาจหนาที่ 

1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานธุรการ  ไดแก  งานสารบรรณและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ  
2. ควบคุมดูแล การเบิกจายเงินงบประมาณของคณะ 
3. จัดหาและบริการเกี่ยวกับวัสดุ  ครุภัณฑ  และสื่อการเรียนของคณะ 
4. ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ และสื่อการสอนของคณะ 
5. ควบคุม ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่ และบริเวณที่คณะรับผิดชอบ 
6. จัดประชุมและทําหนาที่ประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานของคณะ 
7. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
8. ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่คณะมอบหมาย 
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โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
ในปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเปดหลักสูตรจํานวน 9 หลักสูตร   

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

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒ ิ
ปที่ปรับปรุง

ลาสดุ 

วันท่ีสภา
มหาวิทยาลยั

อนุมัติหลักสูตร 

วันท่ี สกอ. ลง
นามรับทราบ

หลักสตูร 

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 

12 ธันวาคม 
2562 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรี 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2559 4 พฤษภาคม 
2559 

12 ธันวาคม 
2562 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2559 8 เมษายน 
2559 

1 ธันวาคม 
2559 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

2559 4 พฤษภาคม 
2559 

7 ตุลาคม 2562 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป 

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

2559 4 พฤษภาคม 
2559 

15 มีนาคม 
2563 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร 

รัฐศาสตรบัณฑิต 2559 8 เมษายน 
2559 

23 พฤษภาคม 
2561 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

2559 8 เมษายน 
2559 

19 ตุลาคม 
2562 

จํานวนนักศึกษา 
ในปการศึกษา 2562  (1 ส.ค. 62– 31 ก.ค. 63) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีนักศึกษารวม

ทั้งสิ้น 2,003 คน ประกอบดวย นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี จํานวน 1,707 คน นักศึกษาภาคพิเศษ 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 273 คนและนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 23 คนจําแนกไดดังนี ้
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ตารางสรุปจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2562 

หลักสูตร 
จํานวนนกัศึกษา 

รวม 
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

75 54 63 38 230 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาไทย 

22 19 39 39 119 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการพฒันาชุมชน 

61 75 54 73 263 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาดนตร ี

11 11 19 9 50 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาจนี 

43 35 20 40 138 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร 

94 118 133 150 495 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาทัศนศิลป 

8 13 12 8 41 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิารัฐศาสตร 

82 73 84 132 371 

รวม 1,707 

ตารางสรุปจํานวนนักศึกษา ภาคพิเศษ(ปริญญาตรี) ปการศึกษา 2562 

หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา 

รวม 
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการพฒันาชุมชน 

28 27 12 15 82 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร 

43 30 53 39 165 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิารัฐศาสตร 

- - - 26 26 

รวม 273 

ตารางสรุปจํานวนนักศึกษา ภาคพิเศษ(ปริญญาเอก) ปการศึกษา 2562 

หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา 

รวม 
ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

4 2 7 8 23 

รวม 23 
 

** ขอมูลจากงานทะเบียน กองบริการการศึกษา ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
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จํานวนอาจารยและบุคลากร 
จํานวนอาจารย 

จํานวนอาจารยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีทั้งหมด 66 คน แบงเปน ขาราชการ 9 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 57 คน โดยนับตามระยะเวลาการทํางาน 

หลักสูตร 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

- - - - - - - - 2 1 1 - 4 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

3 - - - 6 4 - - - - - - 13 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาไทย 

- - - - 2 5 - - 3 - - - 10 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาการพฒันาชุมชน 

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาดนตร ี

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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาจนี 

- - - - 6 - - - 1 - - - 7 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร 

- - - - 3 3 - - - - - - 6 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ

สาขาวชิาทัศนศิลป 

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

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิารัฐศาสตร 

- - - - - - - - 4 3 - - 7 

อาจารยสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป

ไมสังกัดหลักสูตรใด 

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

รวม 3 - - - 30 15 1 - 11 4 1 - 65 

รวมทั้งหมด 3 46 16 65 

จํานวนบุคลากร 

เจาหนาที่คณะมีทั้งหมด  7  คน 

คณะ ต่ํากวา ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 7 - - 7 
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ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที ่
อาคารสถานที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาคารรวม  3  หลัง  ไดแก 
1. อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (อาคาร 3) แบงเปนหองตาง ๆ ดังนี้ 

1.1   สํานักงานคณบดี    1 หอง 
1.2   หองประชุม    2 หอง 
1.3   หองทํางานของอาจารย   6 หอง 
1.4   หองปฏิบัติการศูนยชายแดน   1 หอง 
1.5   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   1 หอง 
1.6   หองเรียน     7 หอง 
1.7   หองสํานักงานองคการนักศึกษา  1 หอง 
1.8   หองรวมน้ําใจ    1 หอง 

2. อาคารศิลปะ  แบงเปนหองตาง ๆ ดังนี้ 
 2.1   หองปฏิบัติการจิตรกรรม   1 หอง 
 2.2   หองปฏิบัติการประติมากรรม   1 หอง 
 2.3   หองปฏิบัติการภาพพิมพ   1 หอง 
 2.4   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกราฟก  1 หอง 
 2.5   หองทํางานของอาจารย   1 หอง 
 2.6   หองพัสดุ     7 หอง 
 2.7   หองเรียน     2 หอง 
3. อาคารดนตรี  แบงเปนหองตาง ๆ ดังนี้ 
 3.1   หองปฏิบัติการดนตรีสากล   3 หอง 
 3.2   หองปฏิบัติการดนตรีไทย   1 หอง 
 3.3   หองทํางานของอาจารย   3 หอง 
 3.4   หองเก็บเครื่องดนตรี   1 หอง 
 3.5   หองสมุดดนตรี    1 หอง 
 3.6   หองเรียน(บรรยาย)    2 หอง 
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งบประมาณ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน

เงินทั้ งสิ้น 3,118,500 บาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 1,018,200 บาท งบรายได จํานวน 

2,100,300 บาท 

สรุปโครงการ ประจําปงบประมาณ 2563 

งบประมาณแผนดิน 

ไดรับการจัดสรร        1,018,200 บาท  

ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1 โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง
ชุมชนทองถิ่น ดวยบริการวิชาการ
และงานวิจัย 
(210,000 บาท) 

1. เสริมพลังชุมชนเขมแข็ง 
- (ชายแดน) สาขาวชิารัฐศาสตร 
30,000 
- (ชุมชน) สาขาวชิาการพฒันา
ชุมชน 30,000 
- (ชายฝง) สาขาวชิารัฐประศาสน
ศาสตร  30,000 

90,000 รัฐศาสตร 
การพัฒนาชุมชน 
รัฐประศาสนศาสตร 

2. การวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น 120,000 คณะมนุษยฯ 

2 โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ 
(154,000 บาท) 

1. ยกระดับคุณภาพบุคลากร 80,000 คณะมนุษยฯ 

2. การจัดการความรู (KM) 24,000 คณะมนุษยฯ 

3. วารสารวิชาการคณะ 30,000 คณะมนุษยฯ 

4. เพื่อคูคิดผลิตผลงานวิชาการ 20,000 คณะมนุษยฯ 

3 โครงการสนบัสนนุการจัดการเรยีน
การสอนคณะมนษุยศาสตรฯ  
(606,400 บาท) 

1. ทบทวนแผนคณะ  25,000 คณะมนุษยฯ 

2. ประกันคุณภาพการศึกษา 25,000 คณะมนุษยฯ 

3. บริหารจัดการสํานักงานคณะ 496,400 คณะมนุษยฯ 

  4. การจัดการความรูสาย
สนับสนนุ 

10,000 คณะมนุษยฯ 

  5. บริหารเปลี่ยนแปลงคณบด ี 50,000 คณะมนุษยฯ 

4 โครงการบริหารจัดการคณะ
มนุษยศาสตรฯ 
(47,800 บาท) 

1. บริหารจัดการสํานักงานคณะ 40,000 คณะมนุษยฯ 

2. คาโทรศัพทสํานักงาน 7,800 คณะมนุษยฯ 

รวมงบประมาณแผนดิน 1,018,200 
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งบรายได 

ไดรับการจัดสรร      2,100,300       บาท 

ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนานักศึกษา        
คณะมนุษยศาสตรฯ 
(752,570 บาท) 

1. พัฒนานักศึกษาระดับคณะ 
- ปฐมนิเทศ (10,000 บาท) 
- ปจฉิมนิเทศ (10,000 บาท) 
- คายผูนาํ (15,000 บาท) 
- กีฬาและสงเสริมสุขภาพ 
(30,000 บาท) 
- อบรมงานประกันคุณภาพ  
(5,000 บาท) 
- สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
(10,000 บาท) 
- ปใหมคณะฯ (10,000 บาท) 
- แหเทียนเขาพรรษา (20,000 บาท) 
- พัฒนาวิชาการศิษยเกา  
(10,000 บาท) 
- สนับสนนุความสามารถทางวชิาการ 
(30,000 บาท) 
- ทักษะภาษาอังกฤษและดิจิทลั 
(30,000 บาท) 

180,000 คณะมนุษยฯ 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนานักศึกษา        
คณะมนุษยศาสตรฯ 
(752,570 บาท) 

2. พัฒนานักศึกษาระดับหลักสตูร 572,570  

2.1. สาขาวิชาภาษาไทย  
- พัฒนานักศึกษา คบ. รวมผลิต 
(19,900 บาท) 
- แขงขันทักษะวิชาการ (8,000 บาท) 

- ศึกษาดูงาน (10,000 บาท) 

- ฝกประสบการณวิชาชีพฯ 

(5,850บาท) 

43,750 ภาษาไทย 
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ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน หมายเหตุ 

  2.2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
- เตรียมพรอมนักศึกษาใหม  
(4,000 บาท) 
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (8,000 บาท) 

- ปฐมนิเทศฝกงาน (7,000 บาท) 

- นิเทศฝกประสบการณวชิาชีพฯ 
(28,650 บาท) 
- ปจฉิมนิเทศหลังฝกประสบการณ
วิชาชีพฯ (9,000 บาท) 
- เตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ 
(7,000 บาท) 
- ศึกษาดูงาน (72,850 บาท) 

136,500 รัฐประศาสน
ศาสตร 

2.3. สาขาวิชารัฐศาสตร  
- เทียนเลมนอย (10,000 บาท) 
- แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ 

(16,200 บาท) 

- แสงเทียนแหงศรัทธา (10,000 บาท) 

- สิงหติวเขม (5,000 บาท) 
- คายสิงหผูนํา (15,000 บาท) 
- เตรียมความพรอม ป1 (2,000 บาท) 
- ปฐมนิเทศฝกประสบการณฯ  
(4,200 บาท) 
- นิเทศฝกประสบการณฯ ภาคปกติ
(19,950 บาท) 
- นิเทศฝกประสบการณฯ ภาคพิเศษ
(4,200 บาท) 

86,550 รัฐศาสตร 

2.4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกจิ  
- พัฒนานักศึกษา คบ.รวมผลิต  
(12,620 บาท) 
- เตรียมความพรอมผูเรียน 

(4,000 บาท) 

- ปฐมนิเทศฝกงาน (5,850 บาท) 

- นิเทศฝกประสบการณวชิาชีพฯ 
(8,000 บาท) 
- English Fair (14,000 บาท) 
- Be Leader Camp (9,000 บาท) 

55,220 อังกฤษธุรกิจ 
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ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน 

  2.5. สาขาวิชาการพฒันาชุมชน  
- เครือขาย CSD (10,000 บาท) 
- สงเสริมความสามารถทางวิชาการ 

(10,000 บาท) 

- เตรียมความพรอมนักศึกษาป 1 (8,700 บาท) 

- รับขวัญนองเทียนสองใจ 63 
(7,000 บาท) 
- นิเทศฝกประสบการณวชิาชีพฯ (18,000 บาท) 
- รวมพลคนพัฒนา:สงกรานต 
(7,000 บาท) 
- สัมมนาทางวชิาการ (ภาคปกติ) (7,000 บาท) 
- ประชุมเครือขายผูปกครอง พช. (5,000 บาท) 
- พช. อาสา สรางสรรคสังคม 
(5,000 บาท) 

77,700 พัฒนาชุมชน

2.6. สาขาวิชาภาษาจนี  
- อบรมเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ ป 4 (2,400 บาท) 
- นิเทศฝกประสบการณวชิาชีพฯ 
(6,300 บาท) 
- แขงขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 4 (10,000 บาท) 
- อบรมการสอบ HSK (9,350 บาท) 

28,050 ภาษาจนี

2.7. สาขาวิชาทัศนศิลป  
- พัฒนาทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 (4,000 บาท) 
- ศลิปะสญัจร (2,600 บาท) 
- สัมมนาหลงัฝกประสบการณฯ 
 (1,200 บาท) 

7,800 ทัศนศิลป

2.8. สาขาวิชาดนตรี  
- เตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณฯ (2,100 บาท) 
- ศึกษาเรียนรูนอกหองเรียน 
(8,000 บาท) 
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (1,900 บาท) 

12,000 ดนตรี

ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน 
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  2.9. สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื (ป.เอก)  
- พัฒนาโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก (85,000 บาท) 
- ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
(10,000 บาท) 
- อบรมการเขียนเคาโครงวิจัย  
(10,000 บาท) 
- การเขียนรายงานวิจัย (10,000 บาท) 
- อบรมการเขียนบทความเผยแพร (10,000 บาท) 

120,000 สหวิทยาการ
เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยนื 
(ป.เอก)

2 โครงการบริหารจัดการคณะ
มนุษยศาสตรฯ เพื่อการผลิตบณัฑิต
คุณภาพ (1,247,730 บาท) 
(759,770 บาท) 

1. บริหารจัดการระดับคณะ 
- บริหารเปลี่ยนแปลง (ปรับปรุงหลักสูตร)  (200,000 บาท) 
- บริหารเปลี่ยนแปลง (คณบดี)  (40,000 บาท) 
- สวัสดิการคาเชาบานชาวไทย  (33,000 บาท) 
- สวัสดิการคาเชาบานชาวจีน  (192,000 บาท) 
- สนับสนนุการเรียนการสอนของสํานักงานคณะ (430,730 
บาท) 

895,730 คณะ
มนุษยศาสตรฯ

2. บริหารจัดการระดับหลักสูตร 
2.1 สาขาวิชาภาษาไทย 
- วัสดุเพื่อบริหารสาขาวชิาภาษาไทย (10,000 บาท) 
- ทบทวนแผนสาขาวิชาภาษาไทย (10,000 บาท) 
- พัฒนาบุคลากรของสาขาวชิาภาษาไทย (30,000 บาท) 

352,000 
50,000 

 

2.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
- พัฒนาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู (20,000 บาท) 
- พัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชา   รัฐประศาสนศาสตร 
(18,000 บาท) 

38,000  

2.3 สาขาวิชารัฐศาสตร 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ (20,000 บาท) 
- พัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชา   รัฐศาสตร (18,000 บาท) 

38,000  

ลําดับ โครงการ กิจกรรม จํานวนเงิน 

  2.4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ (20,000 บาท) 
- พัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชา   รัฐศาสตร (18,000 บาท) 

38,000  

2.5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
- จัดหาวัสดุ (20,000 บาท) 
- พัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชา   ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(39,000 บาท) 
- บริหารสาขาวชิา (คบ.รวมผลติ) (3,000 บาท) 

62,000  
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2.6 สาขาวิชาภาษาจีน 
- บริหารหลักสูตร (20,000 บาท) 
- พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาภาษาจีน (21,000 บาท) 

41,000  

2.7 สาขาวิชาทัศนศิลป 
- จัดหาวัสดุ (20,000 บาท) 
- พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาทัศนศิลป (15,000 บาท) 

35,000  

2.8 สาขาวิชาดนตร ี
- จัดหาวัสดุ (20,000 บาท) 
- พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาดนตรี (15,000 บาท) 

35,000  

2.9 สาขาวิชาสหวิทยาการฯ (ป.เอก) 
- บริหารจัดการหลักสูตร 
(15,000 บาท) 

15,000  

3 โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง
ชุมชนทองถิ่น และเสริมสราง
วัฒนธรรม ภูมิปญญา  
(100,000 บาท) 

เสริมพลังชุมชนดวยภูมปิญญาและวัฒนธรรม 
- สงเสริมศูนยปฏบิัติการสรางซอมเครื่องดนตรีไทยดวยภูมิ
ปญญาทองถิน่ (30,000 บาท) 
- พัฒนาทองถิ่นดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ 
(70,000 บาท) 

100,000 คณะ
มนุษยศาสตรฯ

รวมงบประมาณรายได 2,100,30

 

 
 
 

สวนที่ 2 
รายงานผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
องคประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต  
ตัวบงชี้ที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
ชนิดของตัวบงชี้   ผลลัพธ 
เกณฑการประเมิน คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรการคํานวณ   
 

คะแนนที่ได =  
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลกัสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 

ผลการดําเนินงาน :  
  ในปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดสอนทั้งหมด 9 หลักสูตร แบง
ออกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 โดยมีผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุก
หลักสูตรเทากับ ดังนี้ 
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ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

คะแนนประเมิน หมายเหต ุ

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3.78  
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 4.01  
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 4.02  
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาดนตร ี 3.82  
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 3.63  
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 3.99  
7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป 3.77  
8. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร 4.16  
9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3.98  

รวม 35.16  
 
การคํานวณ   

35.16 
= 3.91 

9 
การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
3.85 คะแนน 35.16/9 3.91 คะแนน 

 
หลักฐานอางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1 ตารางสรุปผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 
2562 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2   อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี้   ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคะแนน
ระหวาง 0 – 5 
สูตรการคํานวณ   
 1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

=  
จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 
 
 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได =  

รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการดําเนินงาน :  
 ในปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เทากับ 16 ทาน และผลรวมของจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดเทากับ 63.5 ทาน ดังนี้ 

รายชื่ออาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จํานวน อ.คุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
จํานวนอาจารย

ทั้งหมด 
1. นายชัยยนต  ประดิษฐศิลป 16 63.5 
2. น.ส.ขวัญศิริ  เจริญทรัพย 
3. น.ส.อุไรวรรณ วุฒิเกษ 
4. น.ส.วงธรรม  สรณะ 
5. น.ส.อุดมลักษณ  ระพีแสง 
6. นายเชษฐณรัช  อรชุน 
7. นายพรโชค  พิชญ  อูสมบูรณ 
8. วาที่รอยตรีชูวงศ   อุบาลี 
9. นายนักรบ  เถียรอ่ํา 
10. น.ส.พัชรินทร  เจนจบธุรกิจ 
11. น.ส.จุตินันท  ขวัญเนตร 
12. นายจําลอง  แสนเสนาะ 
13. นายธนกร  ภิบาลรักษ 
14. นายพรทิวา  อาชีวะ 
15. นายณรงคฤทธิ์  สุขสวัสดิ์ 
16. น.ส.สิตางศ  เจริญวงศ 

X 100 

X 5 
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การคํานวณ 
 1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

16 
X100 = 25.20 

63.5 
 
 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

25.20 
X5 = 3.15 

40 
 
การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
2.87 คะแนน  
(รอยละ 23) 

16 คน  
(รอยละ 25.20) 

3.15 คะแนน 

 
หลักฐานอางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2 – 1 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ประจําปการศึกษา 2562 
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ตัวบงชี้ที่ 1.3   อาจารยประจําคณะทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงชี้   ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปน
คะแนนระหวาง 0 – 5 
สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 

=  
จํานวนอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
 
 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได =  

รอยละของอาจารยประจําคณะทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําคณะทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ
ที่กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการดําเนินงาน :  
  ในปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเทากับ 23 ทาน และผลรวมของจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดเทากับ 63.5 ทาน ดังนี้ 

รายชื่ออาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวน อ.ที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวนอาจารย

ทั้งหมด 
1. รองศาสตราจารยชัยยนต  ประดิษฐศิลป 23 63.5 
2. ผูชวยศาสตราจารยเกศินี  กูลพฤกษี 
3. ผูชวยศาสตราจารยชลพรรณ ออสปอนพันธ 
4. ผูชวยศาสตราจารยวารินทร  สุภาภรณ 
5. ผูชวยศาสตราจารยขวัญศิริ  เจริญทรัพย 
6. ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  อยูไสว 
7. ผูชวยศาสตราจารยเกษชลี  วัฒนรังษ ี
8. ผูชวยศาสตราจารยเรืองอุไร   วรรณโก 
9. ผูชวยศาสตราจารยนภา  จนัทรตรี 
10. ผูชวยศาสตราจารยวงธรรม  สรณะ 
11. ผูชวยศาสตราจารยนวรัตน  นักเสียง 
12. ผูชวยศาสตราจารยเชษฐณรัช  อรชุน 
13. ผูชวยศาสตราจารยเบญจพร  ประจง 
14. ผูชวยศาสตราจารยปรอยฝน  วงศชาวจันท 
15. ผูชวยศาสตราจารยณัฏฐวุฒิ  ทรัพยอุปถัมภ 
16. ผูชวยศาสตราจารยปยะพรรณ   มีสุข 

X 100 

X 5 
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รายชื่ออาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวน อ.ที่ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวนอาจารย

ทั้งหมด 
17. ผูชวยศาสตราจารยธฤษวรรณ   บัวศรีคํา   
18. ผูชวยศาสตราจารยพิสุทธิ์   การบุญ 
19. ผูชวยศาสตราจารยชูวงศ   อุบาลี 
20. ผูชวยศาสตราจารยกันติทัต   การเจริญ 
21. ผูชวยศาสตราจารยนักรบ  เถียรอ่ํา 
22. ผูชวยศาสตราจารยอาภากร  มินวงษ 
23. รองศาสตราจารยพรทิพา  นิโรจน 
 
 

การคํานวณ 
  1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

23 
X100 = 36.22 

63.5 
 
  2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

36.22 
X 5 = 3.01 

60 
 
 
การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
2.08 คะแนน (รอยละ 25) 23 คน (รอยละ 36.22) 3.01 คะแนน 

 
 
หลักฐานอางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3 – 1 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ประจําปการศึกษา 2562 
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ตัวบงชี้ที ่1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน  
 ในรอบปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. จัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการ และการใชชีวิตแก
นักศึกษาในคณะ 

     ใ น ป ก า ร ศึ ก ษ า  2562 ค ณ ะ
ม นุ ษ ย ศ าส ต ร แ ล ะสั งค ม ศ าส ต ร  ได
จัดบริการใหปรึกษาทางวิชาการและการใช
ชีวิตแกนักศึกษาในคณะ โดยสาขาวิชา
เสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษาใหคณะแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกชั้นป 
ทุกหลักสูตร (1.4-1.1) และกําหนดให
อาจารยที่ปรึกษาเขาพบนักศึกษาในวันพุธ 
ซึ่ งเปนไปตามประกาศของกองพัฒนา
นั กศึกษา (1 .4-1 .2 ) เมื่ อมี การเข าพบ
นักศึกษาแลว อาจารยที่ปรึกษาจะตองมี
การบันทึกผลการเขาพบนักศึกษาตาม
แบบฟอรมที่กําหนดขึ้นของกองพัฒนา
นักศึกษา (1.4-1.3) ทั้ งนี้บทบาทหนาที่
สําคัญของอาจารยที่ปรึกษา คือ อาจารยให
คําปรึกษาทั้งทางดานวิชาการ เชน การ
ลงทะเบียน  การจัดทําโครงการ และดาน
การใชชีวิตที่มีคุณภาพ เชน การปรับตัว 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการพัฒนา
บุคลิกภาพ เปนตน  
     นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ยังไดมีการวางระบบการดูแล
ใหคําปรึกษาทางดานกิจกรรมนักศึกษาและ
ก า ร ใช ชี วิ ต  โด ย ให นั ก ศึ ก ษ า เป น ผู
ดําเนินงาน ภายใตสโมสรนักศึกษา ซึ่งมีการ
จัดทีมการบริหารงานจากตัวแทนของ
นั กศึกษาสาขาวิชาต างๆ  มาร วม เป น

1.4-1.1 คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรที่ 213/2562 
เรื่อง แตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษา ภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2562  
1.4-1.2 แผนการให
คําแนะนําในการ 
Homeroom  
1.4-1.3 แบบรายงานการ
เขาโฮมรูมนักศึกษาของ
อาจารยที่ปรึกษา  
1.4-1.4 ประกาศผลการ
เลือกตั้งสโมสนนักศึกษา,
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
นักศึกษาทุกสาขาวิชา
ประจําปการศึกษา 2562  
1.4-1.5 คําสั่งแตงตั้งคณะ
กรรมพัฒนางานกิจการ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  
1.4-1.6 ภาพถายหมายเลย
โทรศัพทคณาจารยคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
1.4-1.7 Print-out แฟน
เพจสโมสรนักศึกษาคณะ
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
กรรมการ (1.4-1.4) และแตงตั้งคณาจารย
เปนกรรมการฝายกิจการนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขึ้นมาอีก 1 
ชุด (1.4-1.5) เพื่อใหคณาจารยไดมีบทบาท
หนาที่โดยตรง ในการดูแลนักศึกษาทั้งดาน
การใชชีวิต การเรียน กิจกรรมนักศึกษา 
และปญหาตางๆที่จะสงผลตอการเรียนของ
นักศึกษา   
     นอกจากนี้  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ยังไดสรางชองทางการสื่อสาร
ระหวางนักศึกษาและอาจารยที่หลากหลาย 
เชน  การใหบริการหมายเลขโทรศัพท
อาจารยประจําคณะ (1.4-1.6) เพื่ อให
นักศึกษาสามารถติดตอกับอาจารยไดใน
กรณีฉุกเฉิน การตั้งกลุมในfacebook ของ
ค ณ ะ ชื่ อ ว า  ส โม ส ร นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (1.4-1.7) 
ซึ่งมีการแจงขาวสารตาง ๆ ของคณะไปยัง
นักศึกษาทั้ งศิษย เกาและศิษยป จจุบัน 
นอกจากนี้ คณะยังใชชองทางเว็บไซตของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปน
สื่ อป ระชาสั มพั น ธ แ จ งข าวส ารไปยั ง
นักศึกษาอีกทางหนึ่งดวย (1.4-1.8) สวนที่
หนาหองสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มีบอรดประชาสัมพันธ
ขาวสาร  (1.4-1.9) นอกจากนี้คณะมีหอง
เพื่ อ ให นั กศึ กษ า เข าพ บ นอก เวล าแก
นักศึกษา โดยในปการศึกษา 2562 ได
พัฒนาหองบริเวณดานหลังคณะ ใหมีความ
เหมาะสม และมีคณาจารยนั่งประจําการ 
(1.4-1.10) 
     สําหรับดานทักษะการใชชีวิต ทางคณะ
ม นุ ษ ย ศ าส ต ร แ ล ะสั งค ม ศ าส ต ร  ได
มอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษา เปนผูให
คําปรึกษาแกนักศึกษา โดยเฉพาะรูปแบบ
ของก าร ใช ชี วิ ต ใน รู ป แบ บ ให ม (New 
normal) ในช ว งสถานการณ การแพ ร

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 
 1.4-1.8 Printout แฟน
เพจ HUSORBRU คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 
1.4-1.9 ภาพถายบอรด
ประชาสัมพันธหนาหอง
สโมสรคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  
1.4-1.0 ภาพถายหอง
สําหรับการใหคําปรึกษา
ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ระบาดของเชื่อโรคโควิด 19 นักศึกษาจึงมี
ความจําเปนที่จะตองมีการปรับตัว โดยทํา
ใหที่ปรึกษาทุกคนจะตองมีไลนกลุมหรือ
ชองทางติดตอออนไลนกับนักศึกษา เพื่อให
คําปรึกษาทั้งในเรื่องของการใชชีวิต การ
เรียนออนไลน ปญหาในการเรียนการสอน
ออนไลน เปนตน  

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่
ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา 

     ใ น ป ก า ร ศึ ก ษ า  2562 ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร  มีการ
ใหบริการขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร และแหลงงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา ดวยวิธีการดังนี้  
     1. มีตน เรื่ องจากหน วยงานเข ามา 
ผูบริหารพิจารณาเห็นวา เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาใด ก็จะสงเรื่องไปยังสาขาวิชานั้น
โดยตรงเพื่อใหอาจารยประจําสาขาวิชา 
(1.4-2.1) แจงกับนักศึกษาไดรับทราบ  
     2 .  ก า ร ติ ด ป ร ะ ก า ศ ที่ บ อ ร ด
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ  ณ  บ ริ เ ว ณ ล า น
ประชาธิปไตย ดานขางคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร และหนาสํานักงานคณะ 
ซึ่ งจะมีประกาศเกี่ ยวกับกิจกรรมการ
ประกวด การรับสมัครงานจากหนวยงาน
ตางๆ การสอบชิงทุน การอบรมสัมมนาทาง
วิชาการ (1.4-2.2) 
   3. การประชาสัมพันธผานกลุมสังคม
ออนไลน ไดแก Facebook ชื่อวาสโมสร
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร (1.4-2.3) 
    4. ก า ร ติ ด ป ร ะ ก า ศ โ ด ย บ อ ร ด
ประชาสัมพันธหน าหองทําการสโมสร
นั ก ศึ ก ษ า  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร บริเวณชั้น 1 (1.4-2.4) 
    5. ก า รแ จ งข า ว ส า รก รณี เร งด ว น 
เจาหนาที่คณะจะโทรติดตอนักศึกษาเปน
การสวนตัว 
    6.การแจงขาวสารและการสงเสริมให

1.4-2.1 ตัวอยางตนเรื่อง
จากหนวยงานที่ผูบริหาร
พิจารณาวาเกี่ยวของกับ
สาขาวิชาใดและสงเรื่องไป
ยังสาขาวิชานั้น  
1.4-2.2 ภาพบอรด
ประชาสัมพันธ ณ บริเวณ
ลานประชาธิปไตย  
1.4-2.3 Print-out 
ประชาสัมพันธหนาแฟน
เพจสโมสรคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี  
1.4-2.4 ภาพถายบอรด
ประชาสัมพันธหนาหองทํา
การสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
1.4-2.5 เอกสารการแสดง
การเขารวมกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตรของนักศึกษา 
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นักศึกษาไดทํากิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
รวมกับหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย อัน
ไดแก รวมกิจกรรมในการนําเสนอโครงการ
กับการฝายฝายผลิตแหงประเทศไทย โครง
การกฟผ.เพาะเมล็ดพันธจิตอาสาพัฒนา
สังคม Gen A เปนตน (1.4-2.5)  

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอม
เพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษา 

     ใ น ป ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 2 ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีกิจกรรม
เตรียมความพรอม เมื่อสําเร็จ การศึกษา
ให กับนั กศึกษาชั้ นป ที่  4  รหั ส  59 ทุ ก
สาขาวิชา ภายใตชื่อโครงการ เตรียมความ
พรอมนักศึกษา “พัฒนาศักยภาพความเปน
ผูประกอบการ เพิ่มโอกาสและทางเลือก” 
รุ น  2 เมื่ อ วั น ที่  19 มี น าคม  2563 ณ 
หอประชุมรําไพพรรณี  ซึ่งมีการแนะนํา
อาชีพสําหรับผูสําเร็จการศึกษา ทักษะการ
ทํางาน และการทํางานรวมกับผูอื่น รวมทั้ง
การบรรยายเรื่อง “ติดจรวดความคิดสู
ความเปนผูประกอบการ” นอกจากนี้ยังมี
การอบรมการเขียน resume การจัดทํา
แฟมสะสมงาน เพื่อการสมัครงานใหกับ
นั ก ศึ ก ษ า ทั้ ง แ บ บ ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ (1.4-3.1) รวมทั้งเผยแพร
วิ ดี โอคลิ ป แนะนํ าการ เขี ยน  resume 
ผ า น ช อ งท า งแ ฟ น เพ จ  fa c e b o o k 
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตรผลการประเมินโครงการพบวา
นักศึกษาตองการใหมีวิทยากรที่เปนคนรุน
ใหม มีอายุที่ใกลเคียงกับนักศึกษา และควร
มีการอบรมทักษะที่มีความหลากหลาย  
(1.4-3.2)  

1.4-3.1 สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการเตรียม
ความพรอมนักศึกษา 
“พัฒนาศักยภาพความเปน
ผูประกอบการเพิ่มโอกาส
และทางเลือกรุน 2 ” 
1.4-3.2 Print-out  
เผยแพรวิดีโอคลิปแนะนํา
การเขียน resume ผาน
ชองทางแฟนเพจ 
facebook สโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร 

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

     เมื่ อ สิ้ น ป ก ารศึ กษ า 2562  คณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการ
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการ
ใหบริการ  
     1. ในเรื่องการใหคําปรึกษาทางวิชา
และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ ผล

1.4-4.1 ผลประเมินการให
คําปรึกษาทางวิชาการและ
การใชชีวิตแกนักศึกษา  
1.4-4.2 คาเฉลี่ยความพึงใจ
ดานการใหขอมูล กิจกรรม
พิเศษ แหลงงานกับ
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ประเมินมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ซึ่งมีคาเฉลี่ย
เท ากั บ ผลการป ระ เมิ น ในป ที่ ผ านม า
เนื่องจากมีการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและ
การทํางานในระดับเดียวกัน (1.4-4.1) 
     2. สวนเรื่องการใหขอมูลขาวสารแก
นักศึกษาดานกิจกรรมพิเศษ แหลงงานทั้ง
ภายในและภายนอก ผลการประเมินของ
การจัดกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ซึ่งมี
คาเฉลี่ยเทากับผลการประเมินในปที่ผานมา
เนื่องจากมีการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและ
การทํางานในระดับเดียวกัน (1.4-4.2)  
     3. และเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา ผลการ
ประเมินมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 เนื่องจากมี
การดําเนินกิจกรรมใหมีความสอดคลองกับ
ความตองการของนักศึกษามากขึ้นทั้งใน
ดานการจัดหาวิทยากร ที่มีความสามารถ
การเปนผูประกอบการ เปนตน (1.4-4.3) 
     เมื่อวิเคราะหในภาพรวมแลวผลการ
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการทั้ง 3 ขอ ภาพรวมอยูในระดับดี 
มีคาเฉลี่ย 4.12 
จากผลการประเมินในรอบปการศึกษา 
2562 ในดานการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
แกนักศึกษาไมพบขอสังเกต 

นักศึกษา  
1.4-4.3 สรุปผลโครงการ
เตรียมความพรอมนักศึกษา 
“พัฒนาศักยภาพความเปน
ผูประกอบการเพิ่มโอกาส
และทางเลือกรุน 2 ” 

5. นําผลการประเมินจากขอ 4 
มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ
และการใหขอมูล เพื่อสงใหผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา 

     เนื่องจากผลการประเมินในปการศึกษา
2562 ในดานการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
แกนักศึกษา ไมพบขอสังเกต แตเพื่อใหเกิด
การปรับปรุงพัฒนาการใหบริหารขอมูลและ
ผลการประเมินสูงขึ้น จึงทําใหไดนําผลจาก
ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและ
การบริการของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เมื่อปการศึกษา 2561 แลว
นํามาปรับปรุงในปการศึกษา 2563 มีดังนี้  
     1. การใหคําปรึกษาทางวิชาและการใช

1.4-5.1 ภาพถายหอง
สําหรับการใหคําปรึกษา
ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
1.4-5.2 Print-out line@
สโมสรคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
1.4-5.3 สรุปผลโครงการ
เตรียมความพรอมนักศึกษา 
“พัฒนาศักยภาพความเปน
ผูประกอบการเพิ่มโอกาส
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ชีวิตแกนักศึกษาในคณะ เมื่อปการศึกษา 
2560 มีการตั้งเพจขึ้นมาใหม ชื่อวา สโมสร
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สั งคม ศ าสต ร  เพื่ อ ให เฉ พ าะ เจ าะจ ง
กลุมเปาหมายนักศึกษา และดําเนินการโดย
สโมสรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รวมทั้ งขย ายพื้ น ที่ ห อ งให ป รึ กษ าแก
นักศึกษา ใหกวางขวางมากขึ้น อํานวย
ความสะดวกสบายใหกับนักศึกษา ณ หอง
ทําการที่สรางขึ้นมาใหม บริเวณหลังคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใกลกับลาน
ประชาธิปไตย และมีคณาจารยอยูประจํา 
แต ในปการศึกษา 2561 ไดขยายชอง
ทางการใหคําปรึกษาผานระบบ line@ ของ
สโมสรนักศึกษา ซึ่งเปนชองทางที่สะดวก 
นักศึกษาสามารถเขาถึงไดงาย ทุกที่ ทุก
เวลา (1.4-5.1) นอกจากนี้ ในปการศึกษา 
2563 จะกําหนดตารางการใหคําปรึกษาซึ่ง
มีเวลาที่แนนอน รวมทั้งอาจารยที่มีความ
หลากหลาย ความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ 
ม าป ร ะ จํ า  น อ ก เห นื อ จ าก อ าจ า ร ย
ผูรับผิดชอบหลัก รวมถึงเพิ่มชองทางการ
ติ ดต อระหว างอาจารย ที่ ป รึกษ าและ
นักศึกษาทางชองทางออนไลน (1.4-5.2) 
      2. การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความ
พรอมกอนสําเร็จการศึกษา ที่ผานมาไดมี
การเตรียมความพรอมในเรื่องการเขียน 
RESUME สําหรับการสมัครงานและการ
จัดทําแฟมสะสมงานแลว แตนักศึกษาได
เสนอแนะวา ควรมีการเพิ่มเติมความรูเรื่อง
ก า ร เต รี ย ม ค ว า ม พ ร อ ม เพื่ อ เป น
ผูประกอบการดวย เนื่ องด วยป จจุบัน 
นักศึกษารุนใหมมีความตองการในการเปน
ผูประกอบการและรัฐไดสงเสริมกลุม start 
up  ดวยเหตุนี้ ในปการศึกษา 2563 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงจะเพิ่ม
กิจกรรมการเตรียมความพรอมเพื่อเปน

และทางเลือกรุน 2 ” 
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ผูประกอบการ และการเริ่มทําธุรกิจในฐาน 
start up  ใหกับนักศึกษาขึ้น (1.4-5.3) 

6. ใหขอมูลและความรูที่เปน
ประโยชนในการประกอบอาชีพ
แกศิษยเกา 

     ในการให ข อมู ลและความรูที่ เป น
ประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา
นั้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได
ใหความสําคัญในการเตรียมความพรอม
ทักษะดานคณิตศาสตร ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใหกับศิษยเกา เพื่อใหศิษยได
นําความรูที่ไดไปใชในการทดสอบวัดความรู
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ได โดยในป
การศึกษา 2562 ไดจัดโครงการเตรียม
ความพรอมสูเสนทางราชการสําหรับศิษย
เกา : ความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ให กับศิษย เก าที่ จบการศึกษาตั้ งแต ป
ก า ร ศึ ก ษ า  2559 ล ง ไป ใน วั น ที่  1-2 
สิงหาคม 2563  ณ 35201 โดยใหความรู
เรื่องคําศัพท สํานวนและการใชภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษที่จําเปนในชีวิตประจําวัน 
และเรียนรูเทคนิคตางๆ ทั้งการเขียน การ
พูด และการฟง ใหถูกตองชัดเจน ทักษะ
ทางดานภาษาไทย หลักการสําคัญ การจับ
ใจความ การวิเคราะห และคําราชาศัพท 
ทั กษะทางคณิ ตศาสตร  อนุ กรม  การ
คํานวณปริมาตรและระยะทาง ความนาจะ
เปน ตรรกะ ตลอดจนสามารถประยุกตใช
ในการเขา (1.4-6.1) ทั้งนี้ ใหศิษยเกาที่มี
ความสนใจเขารวมการอบรมฟรี โดยไมเสีย
คาใชจาย ซึ่งจะเปนประโยชนแกศิษยเกา
เพื่อนําไปใชในการทํางานและการเตรียม
ความพรอมในการสอบได ผลการดําเนิน
โครงการพบวาศิษยเกามีความเขาใจ และมี
ขอเสนอแนะใหเพิ่มระยะเวลาในการอบรม
ใหมากขึ้น  
     นอกจากนี้ การเผยแพรขาวสารขอมูลที่
เปนประโยชน แกศิษยเกาผานเว็บไซตของ
คณ ะ (1 .4-6 .2 ) และผ าน เพจ ส โมสร
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

1.4-6.1 สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการเตรียม
ความพรอมสูเสนทาง
ราชการสําหรับศิษยเกา : 
ความรูความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก.) 
1.4-6.2 Print-out 
ประชาสัมพันธเพจ
HUSORBRU คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี  
1.4-6.3 Print-out 
ประชาสัมพันธเพจสโมสร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
1.4-6.4 Print-out กลุม
ไลน “ชมรมศิษยเกา 2” 
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สังคมศาสตร (1.4-6.3) รวมถึงการจัดตั้ง
กลุ ม ไลน  “ช ม รมศิ ษ ย เก า” เพื่ อ เผ ย 
แพรขาวสารที่สําคัญดวย (1.4-6.4) 

 
การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
5 คะแนน 6 ขอ 5 คะแนน 



รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 |  36 

ตัวบงชี้ที่ 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน  
 ในรอบปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินกิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. จัดทําแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยให
นักศึกษามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนและการ
จัดกิจกรรม 

     ในป การศึ กษา 2562 คณ ะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ใหความสําคัญกับแผนพัฒนานักศึกษามาก
ขึ้น และเนนการมีสวนรวมของนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา
ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาโดยในปการศึกษา 
2562 คณะไดมีการปรับปรุงและพัฒนาจัดทําแผนกลยุทธ
ในการพัฒ นานั กศึกษา ซึ่ งมี การกํ าหนดวิสั ยทั ศน 
ยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวชี้วัดในสวนของการพัฒนา
นักศึกษาใหสอดคลองกับอัตลักษณของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร คือ นักปฏิบัติการทางสังคม ซึ่งหมายถึง
การเปนบัณฑิตที่มีทักษะในการสื่อสาร มีความรู ใน
สาขาวิชาตนเองและสามารถคิด ปฏิบัติการแบบขามพน
สาขาได และบัณฑิตที่พึ งประสงค คือ มีวินัย อดทน 
รับผิดชอบ  
จึงนํามาสูการจัดทําแผนงานกิจกรรมนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําปงบประมาณ 2563 
(1.5-1.1) 
โดยประกอบไปดวย 

กิจกรรม อัตลักษณและ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค 

คุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 
ระดับอุดมศึกษา 

มาตรฐาน
การศึกษา 3 

ดาน 

1. กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษาตาม
คุณลักษณะที่
พึงประสงค : 
ปฐมนิเทศ 

ผูเขารวม
โครงการมี
ความรู ความ
เขาใจเพิ่มขึ้น
นโยบาย 
วัตถุประสงค 
ของคณะ
มนุษยศาสตร

ทักษะทางปญญา 
กลาวคือ เพื่อให
เกิดความรูความ
เขาใจและสามารถ
นําไปประยุกตใชได
ในชีวิตประจําวัน มี
การบรรยายใน
หัวขอการบรรยาย

ดานผูเรียนรู 
มีการบรรยาย
เรื่อง “เรียนดี 
กิจกรรมเดน 
สูการเปนนัก
ปฏิบัติการ
ทางสังคม” 
โดย อาจารย

1.5-1.1 แผนงานกิจกรรม
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรประจําป
งบประมาณ 2563 
1.5-1.2 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการนักศึกษา
ระดับหลักสูตร 
1.5-1.3 รายงานการ
ประชุม การทบทวน
แผนพัฒนานักศึกษา ของ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดผานการ
ประชุมของคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เมื่อวันที่ 18 
ตุลาคม 2562 
1.5-1.4 แผนงบประมาณ 
ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ป 2562  
1.5-1.5 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2563 
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และ
สังคมศาสตร 
วิธีการเรียน
การสอน  และ
การปฏิบัติตวั
ตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย 
ไมนอยกวา
รอยละ 80 

เรื่อง “นโยบาย 
วัตถุประสงค ของ
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร” 
โดย ผศ.ดร.ชูวงศ  
อุบาลี คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร การ
บรรยายเรื่อง 
“การศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 กบั
การเปนนักศึกษา
รุนใหม”  
โดย อาจารยเอื้อม
พร รุงศิริ  รอง
คณบดีฝายวิชาการ
และวิจยั การ
บรรยายเรื่อง 
“เรียนดี กิจกรรม
เดน สูการเปนนัก
ปฏิบัติการทาง
สังคม” โดย 
อาจารยจุตินันท 
ขวัญเนตร  
โดยนักศึกษาที่เขา
รวมโครงการมี
ความรูความเขา
เพิ่มมากขึ้น และ
สามารถนําไป
ประยุกตใชในการ
จัดกิจกรรมและ
การเรียนไดอยาง
คิดขามพนสาขา 

จุตินันท ขวัญ
เนตร  
โดยนักศึกษา
ที่เขารวม
โครงการมี
ความรูความ
เขาเพิ่มมาก
ขึ้น และ
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
การจัด
กิจกรรมและ
การเรียนได
อยางคิดขาม
พนสาขา 
 
ดานผูรวม
สรางสรรค
นวัตกรรม คือ 
มีการบรรยาย
เรื่อง 
“การศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 
กับการเปน
นักศึกษารุน
ใหม”  
โดย อาจารย
เอื้อมพร รุง
ศิริ  รอง
คณบดีฝาย
วิชาการและ
วิจัย เพื่อให
นักศึกษามี
ความรูความ
เขาใจและ
ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  

2. กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษาตาม
คุณลักษณะที่
พึงประสงค : 
คายผูนํา 

-มคีวามรู 
ความเขาใจ
เกี่ยวกบัความ
เปนผูนําที่ดี
อยางขามพน
สาขาของ
นักศึกษา 
คณะมนุษย- 
ศาสตรและ
สังคมศาสตร
เพิ่มขึ้นรอยละ 
80 

ทักษะทางปญญา 
กลาวคือ โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผูนํานักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รุนที่ 
3 วันเสารที่ 18 
กรกฎาคม 2563 
ณ หอประชุมรําไพ
พรรณี 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี

ดานผูเรียนรู 
คือ 
ผูเขารวม
โครงการ
ไดรับการ
พัฒนาเพิ่ม
ทักษะดาน
สุนทรียะ ซึ่ง
เปนทั้งทักษะ
ในการเปน
ผูนําที่ดีและ
การ
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-มเีครือขาย
การทํางาน 
และชองทาง
การติดตอ
ประสานงาน
เพิ่มขึ้น 

ใหกับสโมสร
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรและ
คณะกรรมการ
นักศึกษาประจํา
สาขาวิชาทั้ง 8 
สาขา จํานวน 80 
คน  เพื่อสราง
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกบัความเปน
ผูนําที่ดีอยางขาม
พนสาขาของ
นักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
สามารถนําความรู
ไดไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานได
จริง มีเครือขายการ
ทํางาน และ
ชองทางการติดตอ
ประสานงาน
เพิ่มขึ้น  โดยมีการ
บรรยายหวัขอ 
“การประยกุตใช
ความรูเร่ือง
องคประกอบศิลป
กับการสื่อสารใน
สถานการณ
ปจจุบัน” โดย 
อาจารยธนวัฒน 
กันภัย ผูชวย
คณบดีฝาย
ประชาสัมพันธ 
การบรรยายหวัขอ 
“การประยกุตใช
ความรูดานศิลปะ
กับความเปนเลิศ
ของงานกิจการ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร” โดย 
อาจารยกิตติพล คาํ
ทวี อาจารยประจาํ
สาขาวิชาทัศนศิลป 
โดยนักศึกษา
สามารถนําความรู
ไปประยุกตใชใน

ประยุกตใชใน
การทํา
กิจกรรมตาง 
ๆเพิ่มขึ้น จาก
การบรรยาย
เรื่อง “การ
ประยุกตใช
ความรูเร่ือง
องคประกอบ
ศิลปกับการ
สื่อสารใน
สถานการณ
ปจจุบัน” โดย 
อาจารย
ธนวัฒน 
กันภัย ผูชวย
คณบดีฝาย
ประชาสัมพัน
ธ การ
บรรยาย
หัวขอ “การ
ประยุกตใช
ความรูดาน
ศิลปะกับ
ความเปนเลิศ
ของงาน
กิจการ
นักศึกษา
คณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร
” โดย 
อาจารยกิตติ
พล คําทว ี
อาจารย
ประจํา
สาขาวิชา
ทัศนศิลป 
 
 
 ดานผูรวม
สรางสรรค
นวัตกรรม คือ 
ผูเขารวม
โครงการมี
ความรูความ
เขาใจไดรับ
การพัฒนา
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การเรียนและการ
จัดกิจกรรมทั้งใน
ระดับคณะ และ
สาขาได  
 
ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี 
การบรรยายหวัขอ 
“การเสริมสราง
ความรูและการ
ประยุกตใช
เทคโนโลยีในการ
จัดกิจกรรม
นักศึกษา” ผศ.ดร. 
วงธรรม สรณะ  
อาจารยประจาํ
สาขาวิชารัฐศาสตร 
และการบรรยาย
หัวขอ “ทักษะการ
สื่อสารที่จําเปนเพื่อ
ความเปนเลิศของ
งานกิจการ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร” โดย
ผศ. กันติทัต การ
เจริญ ผูชวยคณบดี
ฝายวิชาการ 
ทําใหนักศึกษามี
ความรูความเขาใจ 
มีทักษะในการ
สื่อสาร การคิด
วิเคราะหและการ
ประยุกตใช
เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวันและ
การเรียนไดเพิ่มขึ้น  

ทักษะ
ทางดานการ
คิดสรางสรรค 
และ
สมรรถนะ
การบูรณา
การขาม
ศาสตรมาก
ขึ้นจากการ
บรรยายเรื่อง
“การ
ประยุกตใช
ความรูเร่ือง
องคประกอบ
ศิลปกับการ
สื่อสารใน
สถานการณ
ปจจุบัน” โดย 
อาจารย
ธนวัฒน 
กันภัย ผูชวย
คณบดีฝาย
ประชาสัมพัน
ธ การ
บรรยาย
หัวขอ “การ
ประยุกตใช
ความรูดาน
ศิลปะกับ
ความเปนเลิศ
ของงาน
กิจการ
นักศึกษา
คณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร
” โดย 
อาจารยกิตติ
พล คําทว ี
อาจารย
ประจํา
สาขาวิชา
ทัศนศิลป 

3. กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษาดาน
กิจกรรมกีฬา
หรือสงเสริม

-นักศึกษาไดมี
กิจกรรมใน
การแสดง
ความสามารถ
ในดานตาง ๆ 

ทักษะทางดาน
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ   
โดยในการจัด

- 
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สุขภาพ โดยมีนักศึกษา

เขารวมไมนอย
กวารอยละ 80 
-นักศึกษาไดมี
การพัฒนา
ทางดาน
รางกาย 
อารมณ และ
จิตใจ โดย
ผูเขารวม
โครงการมี
ไดรับการ
พัฒนา
กิจกรรมดาน
กีฬา พรอมทั้ง
มีสุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณและ
แข็งแรงและมี
ปฏิสัมพันธที่ดี
ตอกัน มีวินยั 
อดทน และมี
ความ
รับผิดชอบ 
และไดรับ
รางวัลทั้ง
ทางดานกีฬา 
ขบวนพาเหรด 
และผูนําเชียร 

กิจกรรมดังกลาว มี
การจัดกิจกรรม
กีฬา และสง
นักศึกษาเขารวม
แขงขันกีฬา ขบวน
พาเหรด ผูนําเชียร 
กองเชียร จํานวน 
476 คน  
มีการทํางาน
รวมกันเปนทีม
อยางสรางสรรค 
โดยไดรับรางวัล
ชนะเลิศการ
ประกวดผูนําเชยีร
และขบวนพาเหรด 
ในงานกีฬาสวน
บานแกวเกมสครั้ง
ที่ 46 

4. กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษาดาน
การประกัน
คุณภาพ 

- 

 

ทักษะดานความรู 
กลาวคือ ใหความรู
เกี่ยวกบังาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาใหกับ
นักศึกษาทุกสาขา 
ทุกชั้นป โดยเนนให
นักศึกษามีสวนรวม
ในการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ทั้งในระดับสาขา
และคณะ  โดยชวย
ใหนักศึกษาไดมี
ความรูความเขาใจ
เพิ่มมากขึ้นในงาน
ดานประกัน
คุณภาพการศึกษา
เพิ่มมากขึ้น 

- 
 
 
 

5. กิจกรรม
พัฒนา

นักศึกษา
ตระหนักถึง

ดานคุณธรรม 
จริยธรรม  

ดานพลเมือง
ที่เขมแข็ง  
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นักศึกษาดาน
การสงเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความสําคัญ
และใชเปน
แนวทางใน
การประพฤติ
ปฏิบัติอยาง
ขามพนสาขา
ในชีวิตตอไป 

กลาวคือ 
การบรรยายเรื่อง 

“นักศึกษารุนใหม 

หัวใจอาสา” โดย

ดร.เชษฐณรัช 

อรชุนและกิจกรรม

กระบวนการกลุม 

“บัณฑิต จิต

สาธารณะ คิด พูด 

ทํา ขามพนสาขา” 

8 ฐาน  โดย

นักศึกษาเกิด

ความรูความเขาใจ

เพิ่มมากขึ้นและ

นําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันและ

การทําโครงการจิต

อาสา 

คือ นักศึกษา
มีความรู
มีควมเขาใจ
มากขึ้น และ
นําไปสูการทํา
โครงการจิต
อาสา จาก
การบรรยาย
เรื่อง 
“นักศึกษารุน
ใหม หัวใจ
อาสา” โดย
ดร.เชษฐณรัช 
อรชุนและ
กิจกรรม
กระบวนการ
กลุม “บัณฑิต 
จิตสาธารณะ 
คิด พูด ทํา 
ขามพน
สาขา” 8 
ฐาน   

     ทั้งนี้ ผานกระบวนการมีสวนรวมของนักศึกษาจาก 
ทุกสาขาวิชา ผ านกลไกการบริหารงานของสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรโดยมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการนักศึกษาระดับหลักสูตร (1.5-1.2) 
และการทบทวนแผนพั ฒ นานั กศึ กษ า ของคณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดผานการประชุมของ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 (1.5-1.3)  
     อยางไรก็ตามแผนงบประมาณ ของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ไดมีการจัดสรรงบประมาณป 2562 ใน
สวนของการพัฒนานักศึกษา ทั้งในสวนของคณะและ
หลักสูตร อยางชัดเจน (1.5-1.4)และจัดทําเปนแผนปฏิบัติ
ราชการประจํา ปงบประมาณ 2563 (1.5-1.5) 

2. ในแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาใหดําเนิน
กิจกรรมท่ีสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามกรอบ

     ป ก า รศึ ก ษ า  2 56 2 ค ณ ะม นุ ษ ย ศ าส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร สงเสริมนักศึกษาในเรื่องกิจกรรมนักศึกษา
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ทั้งนี้คณะจัดกิจกรรมครบทั้ง 
5 ดาน และกิจกรรมทุกกิจกรรมดําเนินครบตามวงจร
คุณภาพ PDCA ดังนี้ 
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.5-2.1 สรุปผลโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อ  สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร : การ
เสียสละดวยจิตสาธารณะ  
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มาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 5 ประการ 
ใหครบถวนและ
ครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษา 
ประกอบดวย  
 1) คุณธรรม 
จริยธรรม  
 2) ความรู  
 3) ทักษะทาง
ปญญา  
 4) ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ  
 5) ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร : การเสียสละดวยจิตสาธารณะ ใหกับนักศึกษาชั้น
ปที่ 1 ทุกสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2562 ณ  หอประชุมรําไพพรรณี  เพื่ อให
นักศึกษาไดรวมกิจกรรมในการพัฒนาจิตใจของตนเอง มี
จิตอาสาและมีความเสียสละ (1.5-2.1) 
2) ดานความรู 
     โครงการพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  “กิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานการประกัน
คุณภาพ ประจําปงบประมาณ 2563” วันที่  22 - 26 
มิ ถุ น า ย น  2 5 6 3  ณ  Fanpage Facebook ส โม ส ร
นั ก ศึ ก ษ าค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ าส ต ร แ ล ะ สั งค ม ศ าส ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใหกับนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทุกชั้นป ใหนักศึกษามี
ความรูความเขาใจ ดานการประกันคุณภาพและมีการ
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหกับนักศึกษา (1.5-2.2) 
3) ดานทักษะทางปญญา 
     โครงการพัฒ นาศักยภาพผู นํ านั กศึ กษา คณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รุนที่ 3 วันเสารที่  18 
กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมรําไพพรรณี มหาวิทยาลัย
ราช ภั ฏ รํ า ไพ พ รรณี ให กั บ ส โม ส รนั ก ศึ กษ าค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะกรรมการ
นักศึกษาประจําสาขาวิชาทั้ง 8 สาขา จํานวน 80 คน  
เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความเปนผูนําที่ดี
ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ
สามารถนําความรูไดไปประยุกตใชในการปฏิบัตงิานไดจริง 
โดยมีการบรรยายหัวขอ “การประยุกตใชความรูเรื่อง
องคประกอบศิลปกับการสื่อสารในสถานการณปจจุบัน” 
โด ย  อ าจารย ธน วัฒ น  กั น ภั ย  ผู ช ว ย คณ บ ดี ฝ าย
ประชาสัมพันธ การบรรยายหัวขอ “การประยุกตใช
ความรูด านศิลปะกับความเปน เลิศของงานกิจการ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” โดย 
อาจารยกิตติพล คําทวี อาจารยประจําสาขาวิชาทัศนศิลป 
การบรรยายหัวขอ “การเสริมสรางความรูและการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมนักศึกษา” ผศ.

ประจําปการศึกษา 2562 
1.5-2.2 สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนา
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
“กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ดานการประกันคุณภาพ 
ประจําปงบประมาณ 
2563” วันที่ 22 - 26 
มิถุนายน 2563 ณ 
Fanpage Facebook 
สโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณ ี 
1.5-2.3 สรุปผลดําเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูนํานักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รุน 3  
1.5-2.4 สรุปผลดําเนินงาน
โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ประจําป
การศึกษา 2562 “บานหลัง
ใหม หัวใจHUSO”  
1.5-2.5 สรุปผลโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร : การ
เสียสละดวยจิตสาธารณะ  
ประจําปการศึกษา 2562 
1.5-2.6 โครงการพัฒนา
นักศึกษาดานกีฬา คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 



รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 |  43 

เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ดร. วงธรรม สรณะ  อาจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตร 
และการบรรยายหัวขอ “ทักษะการสื่อสารที่จําเปนเพื่อ
ความเปนเลิศของงานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร” โดยผศ. กันติทัต การเจริญ ผูชวย
คณบดีฝายวิชาการ(1.5-2.3) 
     นอกจากนี้ยังมีโครงการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2562 “บานหลังใหม หัวใจ
HUSO” วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 35 หอง 
35201 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เพื่อให เกิด
ความรูความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชไดใน
ชีวิตประจําวัน โดยมีการบรรยายในหัวขอการบรรยาย
เรื่อง “นโยบาย วัตถุประสงค ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร” โดย ผศ.ดร.ชูวงศ  อุบาลี คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร  การบรรยายเรื่อ ง 
“การศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการเปนนักศึกษารุนใหม”  
โดย อาจารยเอื้อมพร รุงศิริ  รองคณบดีฝายวิชาการและ
วิจัย การบรรยายเรื่อง “เรียนดี กิจกรรมเดน สูการเปน
นักปฏิบัติการทางสังคม” โดย อาจารยจุตินันท ขวัญเนตร
(1.5-2.4) 
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมคุณธรรม 
จ ริ ย ธรรม ขอ งนั ก ศึ กษ าคณ ะม นุ ษ ยศ าสต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร : การเสียสละดวยจิตสาธารณะ รุน 2 ในวัน
จันทรที่  1 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมรําไพพรรณี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยมีการบรรยายหัวขอ
เรื่อง “นักศึกษารุนใหม หัวใจอาสา ” โดย ดร.เชษฐณรัช 
อรชุน กิจกรรมกระบวนการกลุม “บัณฑิต จิตสาธารณะ” 
8 ฐาน โดย ทุกสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรเพื่อสรางความสัมพันธและความรับผิดชอบ
และการทํางานรวมกันกับผูอื่น(1.5-2.5) 
     โครงการพัฒนานักศึกษาดานกีฬา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร เมื่อวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ 2563
เพื่อใหนักศึกษาไดมีกิจกรรมในการแสดงความสามารถใน
ดานตาง ๆ ใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาทางดานรางกาย 
อารมณ และจิตใจ รวมถึงการสรางความสัมพันธ การ
ทํางานรวมกันเปนกลุม(1.5-2.6) 

1.5-2.7 สรุปผลดําเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูนํานักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รุน 3 
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5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี 
     โครงการพัฒ นาศักยภาพผู นํ านั กศึ กษา คณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รุนที่ 3 วันเสารที่  18 
กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมรําไพพรรณี มหาวิทยาลัย
ราช ภั ฏ รํ า ไพ พ รรณี ให กั บ ส โม ส รนั ก ศึ กษ าค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะกรรมการ
นักศึกษาประจําสาขาวิชาทั้ง 8 สาขา จํานวน 80 คน  
เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความเปนผูนําที่ดี
ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ
สามารถนําความรูไดไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง 
โดยมีการบรรยายหัวขอ “การประยุกตใชความรูเรื่อง
องคประกอบศิลปกับการสื่อสารในสถานการณปจจุบัน” 
โด ย  อ าจารย ธน วัฒ น  กั น ภั ย  ผู ช ว ย คณ บ ดี ฝ าย
ประชาสัมพันธ การบรรยายหัวขอ “การประยุกตใช
ความรูด านศิลปะกับความเปน เลิศของงานกิจการ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” โดย 
อาจารยกิตติพล คําทวี อาจารยประจําสาขาวิชาทัศนศิลป 
การบรรยายหัวขอ “การเสริมสรางความรูและการ
ประยุกตใชเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา” ผศ.
ดร.วงธรรม สรณะ อาจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตร 
และการบรรยายหัวขอ “ทักษะการสื่อสารที่จําเปนเพื่อ
ความเปนเลิศของงานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร” โดย ผศ.กันติทัต การเจริญ ผูชวย
คณบดีฝายวิชาการ(1.5-2.7) 

3.จัดกิจกรรมให
ความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา  

     โครงการพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  “กิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานการประกัน
คุณภาพ ประจําปงบประมาณ 2563” วันที่  22 - 26 
มิ ถุ น า ย น  2 5 6 3  ณ  Fanpage Facebook ส โม ส ร
นั ก ศึ ก ษ าค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ าส ต ร แ ล ะ สั งค ม ศ าส ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใหกับนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทุกชั้นป เพื่อใหนักศึกษามี
ความรูความเขาใจ ดานการประกันคุณภาพ (1.5-3.1) 

1.5-3.1 สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนา
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  
“กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ดานการประกันคุณภาพ 

4.ทุกกิจกรรมที่
ดําเนินการ มีการ
ประเมินผล
ความสําเร็จตาม

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินโครงการทุกกิจกรรม ตามวัตถุประสงค
ของโครงการ ดังนี้  
     1.โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส งเสริม

1.5-4.1 สรุปผลโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษา
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วัตถุประสงคของ
กิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
การดําเนินงานครั้ง
ตอไป 

คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร : การเสียสละด วยจิตสาธารณะ รุน 2  
ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2562 เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (1.5-4.1) 

วัตถุประสงคโครงการ ผลการประเมิน ผลที่ตองการ
ปรับปรุง 

1. เพื่อใหนักศึกษามี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรมดานการ
เสียสละดวยจติ
สาธารณะมากขึ้นไมนอย
กวารอยละ 80 
 

- ผูเขารวม
โครงการมคีวามรู 
ความเขาใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมดาน
การเสยีสละดวย
จิตสาธารณะมาก
ขึน้รอยละ 93.3 

- 
 
 
 
 
 
 

 

2. เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักถึงความสําคญั
และใชเปนแนวทางใน
การประพฤตปิฏิบัติใน
ชีวิตตอไป 

-มีการนําเอา
หลักการเสียสละ 
ไปจัดกิจกรรม
หรือโครงการใน
ลักษณะทีเ่ปน
กิจกรรมจติอาสา 

- 

    2 . โค ร งก ารพั ฒ น านั ก ศึ ก ษ าด าน กี ฬ า  ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ 
2562 ณ หอประชุมสิริรําไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณ(ี1.5-4.2) 

วัตถุประสงคโครงการ ผลการประเมิน ผลที่ตองการ
ปรับปรุง 

1. เพื่อใหนักศึกษาไดมี
กิจกรรมในการแสดง
ความสามารถในดานตาง 
ๆ โดยมีนักศึกษาเขารวม
โครงการไมนอยกวารอย
ละ 80 
  
 

- มีการจัด
กิจกรรมกีฬา 
และสงนักศึกษา
เขารวมแขงขัน
กีฬา ขบวน
พาเหรด ผูนํา
เชียรและกอง
เชียร จํานวน 
476 คน 

- 
 
 
 
 
 
 

 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร : การ
เสียสละดวยจิตสาธารณะ  
ประจําปการศึกษา 2562 
1.5-4.2 รายงานสรุปผล
การดําเนินงานโครงการ
พัฒนานักศึกษาดานกีฬา 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
1.5-4.3 สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนา
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  
“กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ดานการประกันคุณภาพ  
1.5-4.4 สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูนํานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รุนที่ 3 
1.5-4.5 รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 
1 ประจําปการศึกษา 2562 
“บานหลังใหม หัวใจ 
HUSO” 
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2. เพื่อใหนักศึกษาไดมีการ
พัฒนาทางดานรางกาย 
อารมณ และจติใจ โดย
ผูเขารวมโครงการมไีดรับ
การพัฒนากิจกรรมดาน
กีฬา พรอมทั้งมีสุขภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณและ
แข็งแรงและมีปฏสิัมพันธที่
ดีตอกัน 

- มีการทํางาน
รวมกันเปนทีม
อยางสรางสรรค 
โดยไดรับรางวัล
ชนะเลิศการ
ประกวดผูนํา
เชียรและขบวน
พาเหรด ในงาน
กีฬาสวนบาน
แกวเกมสครั้งที่ 
46  

-ในการทํา
กิจกรรม
นักศึกษาสวน
ใหญของคณะ
เปนผูรวมชม
เทานั้น ยัง
ขาดการมี
สวนรวมใน
การลงมือทํา 

     3. โครงการพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร กิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานการประกัน
คุณภาพ ประจําป งบประมาณ 2563 วันที่  22 - 26 
มิถุนายน 2563 สถานที่ดําเนินการ Fanpage Facebook 
: HUSO RBRU คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี (1.5-4.3) 

วัตถุประสงคโครงการ ผลการประเมิน ผลที่ตองการ
ปรับปรุง 

1. เพื่อใหนักศึกษามี
ความรูความเขาใจ 
ดานประกันคณุภาพ
การศึกษาไมนอยกวา
รอยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- มีความรู ความ
เขาใจในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
เพิ่มขึ้นรอยละ 80 
- ผูเขารวมโครงการ  
มีความรูความเขาใจ
การเขียนโครงการ 
และประเมินผล
โครงการ และนําไป
เขียนโครงการรับ
นองและวาง
แผนการดาํเนินงาน
ทั้ง 8 สาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 

-เนื้อหา
คอนขางมาก 
เนื่องจากเปน
การบรรยาย
ทั้งในสวน
ของคณะและ
สาขา ซึ่งแต
ละสาขามี
ความ
แตกตางกัน 
-การบรรยาย
แบบ offline 
เพียงอยาง
เดียวไม
สามารถ
ซักถามใน
ประเด็นที่มี
ขอสงสัยได 
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2. เพื่อเผยแพรความรู
ความเขาใจดานการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา โดยมีการ
ผลิตสื่อวีดิทัศน 
จํานวนอยางนอย 1 
ชิ้น 

- มีการผลิตสื่อ
วิดีทัศนใหความรู
ดานงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
จํานวน 3 ชิ้น 
เผยแพรผาน
ชองทางแฟนเพจ
สโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

 

     4. โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํ านักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รุนที่ 3 (1.5-4.4) 

วัตถุประสงค
โครงการ 

ผลการประเมิน ผลที่ตองการ
ปรับปรุง 

1. เพื่อสรางความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ความเปนผูนาํที่ดี
อยางขามพนสาขา
ของนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรอยาง
นอยรอยละ 80  

ผู เขารวมโครงการมี
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ความเปนผูนํา เพิ่มขึ้น
รอยละ 85  
 

-มีรูปแบบ
การนําเสนอ
เพียงรูปแบบ
เดียว  
-เนื้อหาการ
บรรยาย
คอนขางมาก 

2. นําความรูไป
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดจริง  

-มีชิ้นงานการ
สรางสรรคจากการนํา
ควรรูมาประยุกตใชใน
การประชาสัมพันธทั้ง
ในระดับคณะและ
สาขา 
- สโมสรนักศกึษาและ
ผูนํานักศึกษาสามารถ
สราง google form 
ในการรับลงทะเบียน 
กิจกรรมตาง ๆ ได 
-ผูเขารวมโครงการ
สรางเครือขายการ
ทํางานรวมกันได และ
มีคณะกรรมการ
นักศึกษาระดับ
หลักสตูร ครบทั้ง 8 
สาขาวิชา  

- 
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     5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 1 ประจําป
การศึกษา 2562 “บานหลังใหม หัวใจ HUSO” (1.5-4.5) 

วัตถุประสงค
โครงการ 

ผลการประเมิน ผลที่
ตองการ
ปรับปรุง 

1.เพื่อใหนักศึกษาได
ทราบถึงนโยบาย 
วัตถุประสงค ในการ
ผลติบัณฑติของคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยให
ผูเขารวมโครงการได
ทราบอยางนอยรอย
ละ 80  

ผูเขารวมโครงการมี
ความรู ความเขาใจ
เพิ่มขึ้นนโยบาย 
วัตถุประสงค ของ
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
วิธีการเรียนการสอน  
และการปฏิบัตติัวตาง 
ๆ ในมหาวิทยาลยั  
เพิ่มขึ้นรอยละ 85  

-เพิ่ม
กิจกรรมใหมี
ความ
หลากหลาย 
นาสนใจ 

2.เพื่อใหนักศึกษาได
ทราบถึงวิธีการเรียน
การสอน  การปฏิบัติ
ตนในดานตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลยั 
 

-ผูเขารวมโครงการได
ทราบและเขาใจ
วิธีการเรียนการสอน  
และการปฏิบัตติัวตาง 
ๆ ในมหาวิทยาลยั  
เพิ่มขึ้นรอยละ 80 

 

     - ทุ กกิ จกรรมที่ ดํ า เนิ น การ มี ก ารป ระเมิ น ผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมทุกกิจกรรม 
เนื่องจากผลการประเมินกิจกรรมในปนี้ทุกกิจกรรมบรรลุ
ตามวัตถุประสงคทั้งหมด ทางคณะมนุษยศาสตรฯ จึงนํา
คาเปาหมายเดิมมาปรับคาเปาหมายใหมในแตละกิจกรรม
ใหเพิ่มขึ้น และนําขอเสนอแนะของแตละกิจกรรมมาปรับ
รูปแบบการดําเนินการใหดีขึ้นในครั้งตอไป 

5.ประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

     ในแผนพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ป 2562 ซึ่งจัดทําเปนแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา มีการกําหนดวัตถุประสงคของแผน คือ 
   1) เพ่ือพัฒนานักศึกษาดานวิชาการทีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
   2) เพ่ือพัฒนานักศึกษาดานกิจกรรมกีฬาหรือการ
สงเสริมสุขภาพ 
   3) เพ่ือพัฒนานักศึกษาดานจิตอาสา การบําเพ็ญ
ประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
   4) เพ่ือพัฒนานักศึกษาดานการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

1.5-5.1 รายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส
งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร : การเสียสละดวย
จิตสาธารณะ 
1.5-5.2 สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนา
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
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   5) เพ่ือพัฒนานักศึกษาดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
   6) เพือ่สงเสริมขีดความสามารถดานวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน  
     เมื่อสิ้นปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดประเมินความสําเร็จของวัตถุประสงคของ
แผน ไดผลดังนี้ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ตัวชี้วัดของ 
วัตถุประสงค 

ผลที่เกดิขึ้น 

1. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาดาน
วิชาการที่
สงเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค 
 

จํานวน
กิจกรรมที ่ 
คลอบคลมุ
การพัฒนา
นักศึกษาดาน
วิชาการที่
สงเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค  5 
ดาน 

จํานวน 5 กิจกรรม (บรรลุ) 
ไดแก  
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 
      โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสงเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร : การ
เสียสละดวยจิตสาธารณะ  
ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุก
สาขาวิชา ประจําปการศึกษา 
2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2562 ณ หอประชุมรําไพ
พรรณี เพื่อใหนักศึกษาไดรวม
กิจกรรมในการพัฒนาจิตใจ
ของตนเอง มีจิตอาสาและมี
ความเสยีสละ (1.5-5.1)  
2) ดานความรู  
     โครงการพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  “กจิกรรม
พัฒนานักศึกษาดานการ
ประกันคณุภาพ ประจําป
งบประมาณ 2563” วันท่ี 22 - 
26 มิถุนายน 2563 ณ 
Fanpage Facebook สโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพ
พรรณ ีใหกับนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ทุกช้ันป เพ่ือพัฒนานักศึกษา

และสังคมศาสตร  
“กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ดานการประกันคุณภาพ 
1.5-5.3 สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูนํานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รุนที่ 3 
1.5-5.4 รายงานสรุปผล
การดําเนินโครงการ
โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ประจําป
การศึกษา 2562 “บานหลัง
ใหม หัวใจHUSO” 
1.5-5.5รายงานสรุปผลการ
ดําเนินโครงการการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร : การ
เสียสละดวยจิตสาธารณะ 
การศึกษา 2562 
1.5-5.6 รายงานสรปผล
การดําเนินงานโครงการ
พัฒนานักศึกษาดานกีฬา 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
1.5-5.7 สรุปผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูนํานักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รุนที่ 3 
1.5-5.8 สรุปผลการดําเนิน
โครงการพัฒนานักศึกษา
ดานกีฬา คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
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ใหเปนไปตามกฎเกณฑ
มาตรฐานท้ัง 5 ประเภท ให
นักศึกษามีความรูความเขาใจ 
ดานการประกันคณุภาพ (1.5-
5.2) 
3) ดานทักษะทางปญญา  
        โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูนํานักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รุนที่ 3 วันเสารที่ 18 
กรกฎาคม 2563 ณ 
หอประชุมรําไพพรรณี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพ
พรรณีใหกับสโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรและ
คณะกรรมการนักศึกษาประจํา
สาขาวิชาท้ัง 8 สาขา จํานวน 
80 คน  เพื่อสรางความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับความเปน
ผูนําที่ดีของนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
และสามารถนาํความรูไดไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
จริง โดยมีการบรรยายหัวขอ 
“การประยุกตใชความรูเรื่อง
องคประกอบศิลปกับการ
สื่อสารในสถานการณปจจบุัน” 
โดย อาจารยธนวัฒน กันภัย 
ผูชวยคณบดีฝาย
ประชาสมัพันธ การบรรยาย
หัวขอ “การประยุกตใชความรู
ดานศิลปะกับความเปนเลศิ
ของงานกิจการนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร” โดย อาจารย
กิตติพล คําทวี อาจารยประจํา
สาขาวิชาทัศนศิลป การ
บรรยายหัวขอ “การเสริมสราง
ความรูและการประยุกตใช
เทคโนโลยีในการจดักิจกรรม
นักศึกษา” ผศ.ดร. วงธรรม 

1.5-5.9 สรุปผลการดําเนิน 
โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร : การ
เสียสละดวยจิตสาธารณะ 
รุน 2 
1.5-5.10 สรุปผลการ
ดําเนิน โครงการการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร : การ
เสียสละดวยจิตสาธารณะ 
รุน 2 
1.5-5.11สรุปผลการดําเนิน
โครงการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม : ทําบุญตัก
บาตรวันปใหม 2563 
1.5-5.12 ภาพรางวัลที่
ไดรับจากการแขงขัน 
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สรณะ  อาจารยประจํา
สาขาวิชารัฐศาสตร และการ
บรรยายหัวขอ “ทักษะการ
สื่อสารทีจ่ําเปนเพื่อความเปน
เลิศของงานกิจการนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร” โดยผศ. กัน
ติทัต การเจริญ ผูชวยคณบดี
ฝายวิชาการ(1.5-5.3) 
       นอกจากนี้ยังมีโครงการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 
2562 “บานหลังใหม หัวใจ
HUSO” วันพุธท่ี 31 
กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 
35 หอง 35201 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราํไพพรรณี เพื่อใหเกดิ
ความรูความเขาใจและ
สามารถนําไปประยุกตใชไดใน
ชีวิตประจําวัน โดยมีการ
บรรยายในหัวขอการบรรยาย
เรื่อง “นโยบาย วัตถุประสงค 
ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร” โดย ผศ.ดร.ชู
วงศ  อุบาลี คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
การบรรยายเรื่อง “การศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 กับการเปน
นักศึกษารุนใหม”  
โดย อาจารยเอื้อมพร รุงศิริ  
รองคณบดฝีายวิชาการและ
วิจัย การบรรยายเรื่อง “เรียน
ดี กิจกรรมเดน สูการเปนนัก
ปฏิบัติการทางสังคม” โดย 
อาจารยจตุินันท ขวัญเนตร
(1.5-5.4) 
4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสงเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมของ
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นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร : การ
เสียสละดวยจติสาธารณะ รุน 
2 ในวันจันทรที่ 1 กรกฎาคม 
2562 ณ หอประชุมรําไพ
พรรณี มหาวิทยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี โดยมีการบรรยาย
หัวขอเรื่อง “นักศึกษารุนใหม 
หัวใจอาสา ” โดย ดร.เชษฐณ
รัช อรชุน กิจกรรม
กระบวนการกลุม “บัณฑิต จิต
สาธารณะ” 8 ฐาน โดย ทุก
สาขาวิชาของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เพื่อสรางความสัมพันธและ
ความรับผิดชอบและการ
ทํางานรวมกันกับผูอืน่(1.5-
5.5) 
     โครงการพัฒนานักศึกษา
ดานกีฬา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร เมื่อวันท่ี 10 
– 14 กุมภาพันธ 2563เพื่อให
นักศึกษาไดมีกิจกรรมในการ
แสดงความสามารถในดานตาง 
ๆ ใหนักศึกษาไดมีการพัฒนา
ทางดานรางกาย อารมณ และ
จิตใจ รวมถึงการสราง
ความสัมพันธ การทํางาน
รวมกันเปนกลุม(1.5-5.6)  
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลย ี
   - โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูนํานักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รุนที่ 3 วันเสารที่ 18 
กรกฎาคม 2563 ณ 
หอประชุมรําไพพรรณี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพ
พรรณีใหกับสโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรและ
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คณะกรรมการนักศึกษาประจํา
สาขาวิชาท้ัง 8 สาขา จํานวน 
80 คน  เพื่อสรางความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับความเปน
ผูนําที่ดีของนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
และสามารถนาํความรูไดไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
จริง โดยมีการบรรยายหัวขอ 
“การประยุกตใชความรูเรื่อง
องคประกอบศิลปกับการ
สื่อสารในสถานการณปจจบุัน” 
โดย อาจารยธนวัฒน กันภัย 
ผูชวยคณบดีฝาย
ประชาสมัพันธ การบรรยาย
หัวขอ “การประยุกตใชความรู
ดานศิลปะกับความเปนเลศิ
ของงานกิจการนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร” โดย อาจารย
กิตติพล คําทวี อาจารยประจํา
สาขาวิชาทัศนศิลป การ
บรรยายหัวขอ “การเสริมสราง
ความรูและการประยุกตใช
เทคโนโลยี ในการจัดกจิกรรม
นักศึกษา” ผศ.ดร. วงธรรม 
สรณะ  อาจารยประจํา
สาขาวิชารัฐศาสตร และการ
บรรยายหัวขอ “ทักษะการ
สื่อสารที่จําเปนเพื่อความเปน
เลิศของงานกิจการนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร” โดยผศ. กัน
ติทัต การเจริญ ผูชวยคณบดี
ฝายวิชาการ(1.5-5.7) 

2. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาดาน
กิจกรรมกีฬา
หรือการ
สงเสริม
สุขภาพ 
    

จํานวน
กิจกรรมอยาง
นอย 1 
กิจกรรม 

จํานวน 1 กิจกรรม (บรรลุ) 
ไดแก 
โครงการพัฒนานักศึกษาดาน
กีฬา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เมื่อวันท่ี 10 – 
14 กุมภาพันธ 2563เพื่อให
นักศึกษาไดมีกิจกรรมในการ



รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 |  54 
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 แสดงความสามารถในดานตาง 

ๆ ใหนักศึกษาไดมีการพัฒนา
ทางดานรางกาย อารมณ และ
จิตใจ รวมถึงการสราง
ความสัมพันธ การทํางาน
รวมกันเปนกลุม(1.5-5.8)  

3. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาดาน
จิตอาสา การ
บําเพ็ญ
ประโยชน
หรือรักษา
สิ่งแวดลอม 

 

จํานวนอยาง
นอย 1 
กิจกรรม 

จํานวน 1 กิจกรรม (บรรลุ) 
ไดแก 
โ ค ร ง ก า ร ก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร เพื่ อ ส ง เส ริ ม
คุ ณ ธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม ข อ ง
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
แ ล ะ สั ง ค ม ศ าส ต ร  : ก า ร
เสียสละดวยจิตสาธารณะ รุน 
2 ในวันจันทรที่ 1 กรกฎาคม 
2562 ณ  ห อ ป ระ ชุ ม รํ า ไพ
พรรณี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี โดยมีการบรรยาย
หัวขอเรื่อง “นักศึกษารุนใหม 
หัวใจอาสา ” โดย ดร.เชษฐณ
รั ช  อ ร ชุ น  กิ จ ก ร ร ม
กระบวนการกลุม “บัณฑิต จิต
สาธารณะ” 8 ฐาน โดย ทุก
ส า ข า วิ ช า ข อ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เพื่อสรางความสัมพันธและ
ความ รับ ผิ ด ชอบ และการ
ทํางานรวมกันกับผูอื่น (1.5-
5.9) 

4. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาดาน
การสงเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

 

จํานวนอยาง
นอย 1 
กิจกรรม 

จํานวน 1 กิจกรรม (บรรลุ) 
ไดแก 
โ ค ร ง ก า ร ก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร เพื่ อ ส ง เส ริ ม
คุ ณ ธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม ข อ ง
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
แ ล ะ สั ง ค ม ศ าส ต ร  : ก า ร
เสียสละดวยจิตสาธารณะ รุน 
2 ในวันจันทรที่ 1 กรกฎาคม 
2562 ณ  ห อ ป ระ ชุ ม รํ า ไพ
พรรณี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี โดยมีการบรรยาย
หัวขอเรื่อง “นักศึกษารุนใหม 
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หัวใจอาสา ” โดย ดร.เชษฐณ
รั ช  อ ร ชุ น  กิ จ ก ร ร ม
กระบวนการกลุม “บัณฑิต จิต
สาธารณะ” 8 ฐาน โดย ทุก
ส า ข า วิ ช า ข อ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เพื่อสรางความสัมพันธและ
ความ รับ ผิ ด ชอบ และการ
ทํางานรวมกันกับผูอื่น (1.5-
5.10) 

5.เพื่อพัฒนา
นักศึกษาดาน
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

จํานวนอยาง
นอย 1 
กิจกรรม 

จํานวน 1 กิจกรรม (บรรลุ) 
ไดแก 
     โครงการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม : ทําบุญตัก
บาตรวันปใหม 2563 เมื่อวันที่ 
วันท่ี 8 มกราคม 2563 ณ 
ลานประชาธิปไตย คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพ
พรรณี ใหกับนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ทุกช้ันป(1.5-5.11) 

6.เพื่อสงเสรมิ
ขีด
ความสามารถ
ดานวิชาการ 
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ของแผน  

นักศึกษา 
ประสบ
ความสําเร็จ
ไดรับรางวัล 
อยางนอย 5 
รางวัล 

จํานวน 8 รางวัล (บรรลุ) 
ในระดับประเทศ ไดแก 
พัฒนาชุมชน 1 รางวัล 
ภาษาไทย 4 รางวัล 
ภาษาจีน 1 รางวัล 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 รางวัล 
รัฐศาสตร 1 รางวัล 
(1.5-5.12)  
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6.นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

     จากผลการประเมินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรไดนํ าขอเสนอแนะจากผู เขารวม
กิจกรรมมาปรับปรุงในเรื่องของคาเปาหมายกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม คาเปาหมาย
เดิม 

คาเปาหมายใหม สิ่งที่
ปรับปรุง

เพิ่ม 
1. กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษาตาม
คุณลักษณะที่
พึงประสงค : 
ปฐมนิเทศ 

เพื่อใหนักศึกษา
มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม 
จริยธรรมดาน
การเสียสละ
ดวยจิต
สาธารณะมาก
ขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 80 

เพื่อใหนักศึกษามี
ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
คุณธรรม 
จริยธรรมดานการ
เสียสละดวยจิต
สาธารณะมากขึ้น
ไมนอยกวารอย
ละ 85 

-เพิ่ม
กิจกรรม
และ
รูปแบบให
มีความ
หลากหลา
ย นาสนใจ 

2. กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษาตาม
คุณลักษณะที่
พึงประสงค : 
คายผูนํา 

เพื่อใหนักศึกษา
ไดมีกิจกรรมใน
การแสดง
ความสามารถ
ในดานตาง ๆ 
โดยมีนักศึกษา
เขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 80 

เพื่อใหนักศึกษา
ไดมีกิจกรรมใน
การแสดง
ความสามารถใน
ดานตาง ๆ โดยมี
นักศึกษาเขารวม
โครงการไมนอย
กวารอยละ 85 

-เพิ่ม
กิจกรรม
และ
รูปแบบให
มีความ
หลากหลา
ย นาสนใจ 
-นําเสนอ
เนื้อหาใหมี
ความ
กระชับ 
ชัดเจน 

3. กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษาดาน
กิจกรรมกีฬา
หรือสงเสริม
สุขภาพ 

1. เพื่อให
นักศึกษามี
ความรูความ
เขาใจ ดาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาไม
นอยกวารอยละ 
80 
 
2. เพื่อเผยแพร
ความรูความ
เขาใจดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา โดย
มีการผลิตส่ือวีดิ
ทัศน จํานวน
อยางนอย 1 ชิ้น 

1. เพื่อให
นักศึกษามีความรู
ความเขาใจ ดาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาไมนอย
กวารอยละ 85 
 
 
 
2. เพื่อเผยแพร
ความรูความ
เขาใจดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมี
การผลิตส่ือวีดิ
ทัศน จํานวน
อยางนอย 2 ชิ้น 

-เพิ่มการมี
สวนรวมใน
การลงมือ
ทําการจัด
กิจกรรมแต
ละประเภท
ของ
กิจกรรม
กีฬาและ
สุขภาพให
มากขึ้น 
-กระจาย
งานและ
แบงงานให
แตละสาขา
ได
รับผิดชอบ
อยางทั่วถึง 

4. กิจกรรม
พัฒนา

เพื่อสรางความรู 
ความเขาใจ

 เพื่อสรางความรู 
วามเขาใจ

-มีการจัด
อบรมทั้งใน

1.5-6.1 Print-out 
ประชาสัมพันธรับสมัคร
ตัวแทนนักกีฬาคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
1.5-6.2 Print-out การจัด
อบรมงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยการเผยแพร
สื่อวิดีทัศน 
1.5-6.3 Print-out 
แบบทดสอบออนไลนงาน
ประกันคุณภาพ  
1.5-6.4 สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูนํานักศึกษา รุน
ที่ 3 
1.5-6.5 สรุปผลโครงการ
เตรียมความพรอมนักศึกษา 
“พัฒนาศักยภาพความเปน
ผูประกอบการเพิ่มโอกาส
และทางเลือกรุน 2” 
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นักศึกษาดาน
การประกัน
คุณภาพ 

เกี่ยวกบัความ
เปนผูนําที่ดี
อยางขามพน
สาขาของ
นักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร
อยางนอยรอย
ละ 80 

เกี่ยวกบัความเปน
ผูนําที่ดีอยางขาม
พนสาขาของ
นักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรอยาง
นอยรอยละ 85 

ระดับคณะ
และสาขา 
-มีการจัด

อบรมให
ความรูดาน
งานประกัน
คุณภาพทั้ง
ในรูปแบบ 
online 
และ 
offline 

5. กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษาดาน
การสงเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อใหนักศึกษา
ไดทราบถึง
นโยบาย 
วัตถุประสงค ใน
การผลิตบัณฑิต
ของคณะ
มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร 
โดยใหผูเขารวม
โครงการได
ทราบอยางนอย
รอยละ 80 

เพื่อใหนักศึกษา

ไดทราบถึง

นโยบาย 

วัตถุประสงค ใน

การผลิตบัณฑิต

ของคณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร โดย

ใหผูเขารวม

โครงการไดทราบ

อยางนอยรอยละ 

85 

- 

 
    และนอกจากนี้ยังนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงใน
เรื่องของแผนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ 

วัตถ ุ
ประสงค 

คาเปาหมายเดิม คาเปามหายใหม 

1. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาดาน
วิชาการที่
สงเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค 

จํานวนกิจกรรมที่  
คลอบคลุมการ
พัฒนานักศึกษา
ดานวิชาการที่
สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค  5 ดาน  

จํานวนกิจกรรมที ่ คลอบคลุม
การพัฒนานักศกึษาดาน
วิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค  5 ดาน 
อยางนอย 5 กิจกรรม 

2. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาดาน
กิจกรรมกีฬา
หรือการสงเสริม
สุขภาพ 

จํานวนกิจกรรม
อยางนอย 1 
กิจกรรม 

จํานวนกิจกรรมอยางนอย 2
กิจกรรม 

3. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาดานจิต
อาสา การ
บําเพ็ญ
ประโยชนหรือ
รักษา

จํานวนอยางนอย 1 
กิจกรรม 

จํานวนอยางนอย 2 กิจกรรม 
คือ ดานจิตอาสา 1 กิจกรรม 
ดานรักษาสิ่งแวดลอม 1 
กิจกรรม 
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สิ่งแวดลอม 

4. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาดาน
การสงเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

จํานวนอยางนอย 1 
กิจกรรม 

จํานวนอยางนอย 2 กิจกรรม 

5. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาดาน
การทํานุบาํรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

จํานวนอยางนอย 1 
กิจกรรม 

จํานวนอยางนอย 2 กิจกรรม 

6. เพือ่สงเสริม
ขีดความ 
สามารถดาน
วิชาการตัวชี้วัด 
ความสําเร็จของ
แผน  

นักศึกษา ประสบ
ความสําเร็จไดรับ
รางวัล อยางนอย 5 
รางวัล 

นักศึกษา ประสบความสาํเร็จ
ไดรับรางวัล อยางนอย 8 
รางวัล 

 
 
การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
5 คะแนน 6 ขอ 5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ที่ 1.6  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน  
 ในรอบปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการ
สงเสริม สนับสนุน ใหมีการ
พัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไก ใน ก ารส ง เส ริ ม 
สนับสนุน ใหมีการพัฒนานักศึกษาดาน
ภาษาอังกฤษ เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมทางดานภาษาใหกับนักศึกษาใน
การเรียนรูเพิ่มเติม ปรับใชในการทํางาน 
ชีวิตประจําวัน  รวมถึ งการสอบผ าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดอีกดวย ดังนี้ 
1. คณะกรรมการวิชาการ ผูดูแลและ
กํากับดานการสงเสริม พัฒนาทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ วางแผนงานในการพัฒนา
นักศึกษา และจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา
ดานภาษาอังกฤษ (1.6 – 1.1) 
2. คณ ะกรรมการวิ ช าการนํ า เสนอ
แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษตอ
กรรมการประจําคณะ เพื่อผานความ
เห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการ
ป ร ะ จํ า ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 1/2562 วันที่ (1.6 – 
1.2) 
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จั ด ส ร รงบ ป ระม าณ ใน ก ารพั ฒ น า
นักศึกษาดานภาษาอังกฤษ ประจําป
งบประมาณ 2563 (1.6 – 1.3) 
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

1.6 – 1.1 แผนพัฒนา
นักศึกษาดานภาษาองักฤษ 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
1.6 – 1.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งที่ 1/2562 
1.6 – 1.3 แผนปฏิบัติ
ราชการ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2563 
1.6 – 1.4 โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  
1.6 – 1.5 รายงานผล
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
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ภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ระหวางวันที่ 11 – 18 
มี น า ค ม  2563 โด ย  วิ ท ย าก ร  จ าก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในหัวขอ 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการ
ทํางาน และ เตรียมความพรอมการสอบ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (1.6 – 
1.4) 
5. คณ ะกรรมการสรุปแผนงาน เพื่ อ
พัฒนา และวางแผนการทํางานในครั้ง
ตอไป (1.6 – 1.5) 

2. มีการจัดทําแผนพัฒนา
นักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จาก
การมีสวนรวมของหลักสูตร โดย
ผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ เพื่อ
กํ ากั บ ดู แล งานด าน วิ ช าการต า ง  ๆ  
รวมถึงการสงเสริม และพัฒนาทักษะดาน
ภ าษ าอั งก ฤ ษ ให กั บ นั ก ศึ ก ษ า  ซึ่ ง
คณะกรรมการวิชาการประกอบดวย
คณาจารยจากทุกสาขาวิชาของคณะฯ 
และไดมีการดําเนินงานในการวางแผนใน
ก า ร พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ จั ด ทํ า
แผนพัฒ นาด านภาษาอั งกฤษ  ในป
ก า ร ศึ ก ษ า  2562 (1.6 – 2.1) โด ย มี
นโยบายดังนี้  
1. มีระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษา
ดานภาษาอังกฤษ 
2. ส ง เ ส ริ ม ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม รู
ภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐาน 
3. สนั บสนุ น กิ จกรรมพัฒ นาทั กษ ะ
ทางดานภาษาอังกฤษตามความสนใจของ
นักศึกษาและผลักดันให เกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 
4. แนะนําสื่อเทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนา
ทักษะดานภาษาอังกฤษ 
5. จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม แ ล ะ ส ร า ง
บรรยากาศที่กระตุนการใชภาษาอังกฤษ 
6. สนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาเขา
รวมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษา

1.6 – 2.1 แผนพัฒนา
นักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
1.6 – 2.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งที่ 1/2562 
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ตางประเทศ 
และไดมีการนําเสนอแผนพัฒนานักศึกษา
ดานภาษาอังกฤษตอกรรมการประจํา
คณะ โดยผานความเห็นชอบ ในการ
ประชุ มคณ ะกรรมการประจํ าคณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 
1/2562 (1.6 – 2.2) 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ และ
สิ่งสนับสนุนการดําเนินการตาม
แผนพัฒนานักศึกษาดาน
ภาษาอังกฤษ 

    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เห็นความสําคัญในการพัฒนาทางดาน
ภาษาใหกับนักศึกษา และไดมีการจัดสรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใน ก า ร พั ฒ น า ด า น
ภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา ประจําป
ง บ ป ร ะ ม า ณ  2563 ( 1.6 – 3.1)
นอกจากนี้ยังไดรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติม
ใน ก า ร พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ท า งด า น
ภาษาอังกฤษจาก โครงการจัดตั้งสถาบัน
นานาชาติ  

1.6 – 3.1 แผนปฏิบัติ
ราชการคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2563 

4. มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนฯ และมีการ
นําผลจากการประเมินมาปรับปรุง
ในปถัดไป 

     การดําเนินการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษนักศึกษาคณะ
มนุ ษ ยศ าสต ร แล ะสั งคมศาสต ร  มี
วัตถุประสงค ดังนี้ 
1. เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา
ในการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
2. เ พื่ อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ท า ง ด า น
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการ
ทํางานในอนาคตใหกับนักศึกษา  
โดย เปาหมายของโครงการ คือ จํานวน
นักศึกษาชั้นปสุดทายผานการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 รอยละ 
35 และจากการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมี
การรายงานผลการจัดโครงการและนํา
คําแนะนํารวมถึงขอจํากัดตาง ที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินโครงการดังกลาว เพื่อทํา
การสรุปและวางแผนการดําเนินงานใน
ครั้ งต อ ไป  ซึ่ ง ใน การดํ า เนิ น การจั ด

1.6 – 4.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาษาอังกฤษ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
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โครงการ (1.6 – 4.1) 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีป
สุดทายที่ผานเกณฑการวัดผล 
CEFR (B1) ไมนอยกวารอยละ 
50 ของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่
เขาสอบ 

     นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ชั้นปที่ 4 รหัส 59 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 479 คน เขาสอบมาตรฐานการ
วัดผลภาษาอั งกฤษ  CEFR (B1) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในวันที่ 
30 มีนาคม 2563 โดยมี รายละเอียด 
ดังนี้ (1.6 – 5.1) 

จํานวน
นักศึกษา 
รหัส 59 

จํานวน
นักศึกษา
เขาสอบ
มาตรฐาน
การวัดผล
ภาษาอังก
ฤษ CEFR 

(B1) 

จํานวน
นักศึกษาที่
สอบผาน
เกณฑ

มาตรฐาน
การวัดผล
ภาษาอังก
ฤษ CEFR 

(B1) 
479 คน 247 คน 

คิดเปน
รอยละ 
51.57 

200 คน 
คิดเปน
รอยละ 
80.97  

1.6 – 5.1 ผลคะแนนการ
สอบมาตรฐานการวัดผล
ภาษาองักฤษ CEFR (B1) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ปการศึกษา 
2562 

 
การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
3 คะแนน 5 ขอ 5 คะแนน 3 คะแนน 

 
**หักขอ 4 เนื่องจากไมแสดงการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปถัดไป 
**หักขอ 5 เนือ่งจากขอสอบยังไมไดรับรองมาตรฐาน CEFR 
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ตัวบงชี้ที่ 1.7  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล  
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน  

ในรอบปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินกิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี ้

เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการ
สงเสริม สนับสนุน ใหมีการ
พัฒนานักศึกษาใหมี
ความสามารถดานดิจิทัล 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไก ใน ก ารส ง เส ริ ม 
สนับสนุน ใหมีการพัฒนานักศึกษาใหมี
ความสามารถดานดิจิทัล เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาในการ
เรียนรู เพิ่ มเติม ปรับใช ในการทํางาน 
ชีวิตประจําวัน รวมถึงการสอบผานเกณฑ 
IC3 ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดอีกดวย 
ดังนี้ 
1. คณะกรรมการวิชาการ ผูดูแลและ
กํากับดานการสงเสริม พัฒนาทักษะดาน
ดิ จิ ทั ล  ว า งแผน งาน ใน การพั ฒ น า
นักศึกษา และจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา
ดานดิจิทัล (1.7 – 1.1) 
2. คณ ะกรรมการวิ ช าการนํ า เสนอ
แผนพัฒ นานั กศึ กษาด านดิ จิทั ลต อ
กรรมการประจําคณะ เพื่อผานความ
เห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการ
ป ร ะ จํ า ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 1/2562 (1.7– 1.2) 
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จั ด ส ร รงบ ป ระม าณ ใน ก ารพั ฒ น า
นักศึกษาดานดิจิทัล ประจําปงบประมาณ 
2563 (1.7 – 1.3) 
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วางแผนการจัดโครงการสงเสริมทักษะ
ด า น ดิ จิ ทั ล ให กั บ นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ

1.7 – 1.1 แผนพัฒนา
นักศึกษาดานดิจิทัล คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
1.7 – 1.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งที่ 1/2562 
1.7 – 1.3 แผนปฏิบัติ
ราชการ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2563 
1.7 – 1.4 กําหนดการโครง 
การสงเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษและดิจิทัล 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
มนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร  ใน
วันที่ 19 มีนาคม 2563 โดย วิทยากร 
จากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร แตดวย
เหตุ ก ารณ ก ารแพ รของโรคระบ าด 
COVID-19 จึงทําให ไมสามารถดําเนิน
โครงการดังกลาว เพราะตองปฏิบัติตาม
มาตรการการปองกันโรคระบาด ทําให
ตองเลื่อนการจัดโครงการสงเสริมทักษะ
ดานดิจิทัลใหกับนักศึกษา เปนวันที่ 26 
สิงหาคม 2563 (1.7 – 1.4) 
5. คณะกรรมการหารือถึงแผนงานที่ไม
สามารถดําเนินการได และวางแผนการ
ในการจัดโครงการสงเสริมทักษะดาน
ดิจิทัล โดยมีการวางแผนใหมีการจัด
โครงการเมื่อมาตรการการปองกันโรค
ระบาดมีการผอนปรน ซึ่งไดกําหนดการ
ในการดําเนินโครงการในชวง ไตรมาสที่ 
4 ประจําปงบประมาณ 2563 

2. มีการจัดทําแผนพัฒนา
นักศึกษาใหมีความสามารถดาน
ดิจิทัล จากการมีสวนรวมของ
หลักสูตร โดยผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ เพื่อ
กํากับดูแลงานดานวิชาการตาง ๆ รวมถึง
การสงเสริม และพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
ใหกับนักศึกษา ซึ่งคณะกรรมการวิชาการ
ประกอบดวยคณาจารยจากทุกสาขาวิชา
ของคณะฯ และไดมีการดําเนินงานใน
การวางแผนในการพัฒนานักศึกษา และ
จั ดทํ าแผน พั ฒ น าด าน ดิ จิ ทั ล  ใน ป
ก า ร ศึ ก ษ า  2562 (1.7 – 2.1) โด ย มี
นโยบาย ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษา
ดานดิจิทัล 
2. สงเสริมการทดสอบความรูดานดิจิทัล 
3. สนั บสนุ น กิ จกรรมพัฒ นาทั กษ ะ
ทางดานดิจิทัลใหกับนักศึกษา 
4. จัดเตรียมระบบสารสนเทศใหมีความ
พรอมในการใชงาน 
5. จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศยุค

1.7 – 2.1 แผนพัฒนา
นักศึกษาดานดิจิทัล คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
1.7 – 2.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งที่ 1/2562 
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ดิจิทัล 
6. HUSO go Green สนับสนุนใหมีการ
จัดการเรียนการสอนผานเทคโนโลยีเพื่อ
ลดการใชทรัพยากรกระดาษและอื่น ๆ  
     และไดมีการนํ าเสนอแผนพัฒนา
นักศึกษาดานดิจิทัลตอกรรมการประจํา
คณะ โดยผานความเห็นชอบ ในการ
ประชุ มคณ ะกรรมการประจํ าคณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 
1/2562 (1.7 – 2.2) 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ และ
สิ่งสนับสนุนการดําเนินการตาม
แผนพัฒนานักศึกษาใหมี
ความสามารถดานดิจิทัล 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เห็นความสําคัญในการพัฒนาทางดาน
ดิจิทัลใหกับนักศึกษา และไดมีการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาดานดิจิทัล
ใหกับนักศึกษา (1.7 – 3.1) 

1.7 – 3.1 แผนปฏิบัติ
ราชการคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2563 

4. มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนฯ และมีการ
นําผลจากการประเมินมาปรับปรุง
ในปถัดไป 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วางแผนการจัดโครงการสงเสริมทักษะ
ด า น ดิ จิ ทั ล ให กั บ นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
มนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร  ใน
วันที่ 19 มีนาคม 2563 โดย วิทยากร 
จากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร แตดวย
เหตุ ก ารณ ก ารแพ รของโรคระบ าด 
COVID-19 จึงทําให ไมสามารถดําเนิน
โครงการดังกลาว เพราะตองปฏิบัติตาม
มาตรการการปองกันโรคระบาด ดังนั้น
คณะกรรมการหารือถึงแผนงานที่ ไม
สามารถดําเนินการได และวางแผนการ
ในการจัดโครงการสงเสริมทักษะดาน
ดิจิทัล โดยมีการวางแผนใหมีการจัด
โครงการเมื่อมาตรการการปองกันโรค
ระบาดมีการผอนปรน ซึ่งไดกําหนดการ
ในการดําเนินโครงการในชวง ไตรมาสที่ 
4 ประจําปงบประมาณ 2563 ทําใหตอง
เลื่อนการจัดโครงการสงเสริมทักษะดาน
ดิ จิทั ล ให กับนั กศึ กษา เป นวันที่  26 
สิงหาคม 2563 (1.7 – 4.1) 
 

1.7 – 4.1 กําหนดการโครง 
การสงเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษและดิจิทัล 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีป
สุดทายที่ผานเกณฑ IC3 หรือ
เทียบเทา หรือตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ไมนอยกวารอยละ 50 

     นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ชั้นปที่ 4 รหัส 59 มีจํานวน
ทั้ งสิ้ น  479 คน  เข าสอบ วั ด ค วาม รู
ท า ง ด า น ดิ จิ ทั ล  เก ณ ฑ IC3 ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในวันที่ 
31 มีนาคม 2563 โดยมี รายละเอียด 
ดังนี้ (1.7 – 5.1) 

จํานวน
นักศึกษา 
รหัส 59 

จํานวน
นักศึกษา

เขาสอบวัด
ความรู
ทางดาน
ดิจิทัล 

เกณฑIC3 

จํานวน
นักศึกษาที่
สอบวัด
ความรู
ทางดาน
ดิจิทัล 

เกณฑIC3 
479 คน 250 คน 

คิดเปน
รอยละ 
52.19 

169 คน 
คิดเปน
รอยละ 
67.60  

1.7 – 5.1 ผลคะแนนการ
สอบวัดความรูทางดาน
ดิจิทัล เกณฑ IC3 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ปการศึกษา 2562 

 
การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
3 คะแนน 5 ขอ 5 คะแนน 4 คะแนน 

 
**หักขอ 4 เนื่องจากไมไดดําเนินการตามวงรอบประเมิน 
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ตัวบงชี้ที่ 1.8  หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบงชี้   ผลลัพธ 
เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม ที่
กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณคารอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม ตามสูตร 
 

=  
จํานวนหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดในคณะ 
 
 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได =  
รอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

รอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม
ที่กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการดําเนินงาน :  
  ในปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมใน
การสรางนวัตกรรมเทากับ 7 หลักสูตร และหลักสูตรทั้งหมดในคณะเทากับ 9 หลักสูตร ดังนี้ 

รายชื่อหลักสูตร 
เปนหลักสูตรที่นักศึกษามีสวน

รวมในการสรางนวัตกรรม 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ / 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย / 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน / 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาดนตร ี / 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน - 
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร / 
7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป / 
8. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร / 
9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - 
 

**ไมมีหนังสือรับรองงานนวัตกรรม** 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 

X 5 
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การคํานวณ 
 1. คํานวณคารอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
 

0 
X 100 = 0 

9 
 
 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

0 
X 5 = 0 

100 
 
การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
3 คะแนน 7 หลักสูตร/ รอยละ 77.78 3.89 0 

 
หลักฐานอางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.8-1.1 ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น โดย นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

1.8-1.2 ผลงานหนังสือ “กลางใจ ณ รําไพพรรณ”ี 
1.8-1.3 โครงการสานพลังชุมชน คน-ชาง-ปา กระถางมูลชาง 
1.8-1.4 ผลงานสรางสรรคการประพันธบทเพลง โดย นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี 
1.8-1.5 โครงการ รปศ. รวมใจฟนฟูชายฝงแหลมเทียนแหลมสนและอาวกรูดดวยหญาทะเลเทียม 

และปลูกปาชายเลนในบอกุงรางและริมทะเล 
1.8-1.6 ผลงานศิลปนิพนธ โดย นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป 

 
** หลักฐานตองมีหนังสือรับรองงานนวัตกรรม 
** อธิบายกระบวนการในการไดมาซึ่งนวัตกรรม 
** เนนใหนักศึกษามีสวนรวม (งานวิจัย/โครงงานพิเศษ/งานในรายวิชา) และชุมชนไดประโยชนจากงานนั้น ๆ 
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องคประกอบที่ 2  การวิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน  

ในรอบปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในการบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปน
หนวยงานในการขับเคลื่อนเพื่อสนองตอบ
ตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดานที่ 1 
ชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาสูความ
เข ม แ ข็ ง  ยั่ ง ยื น  จ าก ก า รวิ จั ย  ก า ร
สรางสรรคนวัตกรรม การบริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะ
มนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร เป น
หนวยงานที่สนองตอบตอยุทธศาสตรของ
ทางมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและ
พัฒนาภายใตแผนพัฒนายุทธศาสตรที่ 1 
(พ .ศ .2560 -2564 ) แ ละแผน ป ฏิ บั ติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2563 และ
พันธกิจที่  2 วิจัยและพัฒนาเพื่อสราง
ความเปนองคกรแหงการเรียนรู (2.1-1.1) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี
ระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยโดย
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการบริหาร
จัดการและพัฒนางานวิจัย (2.1-1.2)  
ตลอดทั้งมีคําสั่ งแตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2.1-1.3) 
โดยไดนําผลงานวิจัยของคณาจารยและ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลงเว็บไซต
ข อ ง ท า ง ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตรเพื่อใหเห็นในเชิงประจักษ

2.1-1.1 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ.2563 
(Action Plan) 
2.1-1.2 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการการบริหาร
จัดการและพัฒนางานวิจัย 
2.1-1.3 คําสั่ง
คณะกรรมการการปรับปรุง
และพัฒนาเว็บไซต 
2.1-1.4 ภาพเว็บไซตคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรที่มีผลงานวิจัย
ของคณาจารย 
http://www.social.rbru. 
ac.th 
2.1-1.5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหาร
จัดการและพัฒนางานวิจัย 
ครั้งที่ 3/2562 ครั้งที่ 
4/2562 และ 1/2563 
2.1 – 1.6 ประกาศการให
ทุนคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เรื่อง การให
ทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นและสราง
นวัตกรรมทางมนุษยศาสตร
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
และสาม ารถ  Download ใน รูป แบ บ
บทความวิจัยโดยใชโปรแกรม PDF เพื่อ
นําไปใชประโยชน ในการอางอิงขอมูล
งานวิจัย และเพื่อเปนฐานขอมูลในการ
บริหารงานวิจัย เว็บไซตของทางคณะคือ 
http://www.social.rbru.ac.th ( 2 . 1 -
1.4) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
และพัฒ นางาน วิจั ย  (2.1 – 1.5) เพื่ อ
พิจารณาใหทุนอุดหนุนงานวิจัย โดยในป
การศึกษา 2562 ไดมีการปรับเกณฑการ
พิจารณาทุนวิจัยของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรใหมีความครอบคลุมและ
ตอบสนองการพัฒนาทองถิ่นและสามารถ
บูรณาการกับการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (2.1-1.6) 

และสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคอยางนอยใน
ประเด็นตอไปนี้ 
 - หองปฏิบัติการวิจัย
หรืองานสรางสรรคหรือหนวย
วิจัยหรืองานสรางสรรคหรือศูนย
เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัย 
 - หองสมุดหรือแหลง
คนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
 - สิ่งอํานวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย 
 - กิจกรรมวิชาการที่
สงเสริมงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เชน การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงาน

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย หรืองาน
สรางสรรค ดังนี้  
     1. หองปฏิบัติงานวิจัยหองสมุดและ
แหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย 
     สถานที่ปฏิบัติการวิจัยโดยใชหอง 332 
เปนแหลงคนควาและเปนแหลงสนับสนุน
คนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย (2.1-
2.1) 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อ
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใน ก า ร ค น ค ว า  แ ล ะ
ประชาสัมพันธขาวสารการวิจัยของคณะ 
(2.1-2.2) 
     3. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมการวิจัย
มี ก ารจั ด  โค รงก ารนิ ท รรศการวิ จั ย
ประจําปและสงคณาจารย/นักศึกษาเขา
รวมรับฟงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13 เนื่องในวโรกาส
คลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจา
รําไพพรรณี ครบ 115 ป ประจําป 2562 
(2 .1 -2 .3 ) ร ว ม ทั้ ง มี ก า รส ง เส ริ ม ให

2.1-2.1 ภาพถาย
หองปฏิบัติการวิจัยและ
หองสมุดเพื่อการคนควา
ขอมูลดานงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตลอดท้ังมีเครื่อง
คอมพิวเตอร internet และ 
printer เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแกคณาจารยและ
นักวิจัย 
2.1-2.2 ตัวอยาง Print out 
เว็บไซตคณะท่ีเกี่ยวกับ
งานวิจัย 
2.1-2.3 เอกสารแสดงชื่อ
เรื่องวิจัย และผูวิจัยเพื่อเขา
รวมนําเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ วิจัย
รําไพพรรณี ครั้งที่ 13 เนื่อง
ในวโรกาสคลายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระนางเจา
รําไพพรรณีครบ 115 ป 
ประจําป 2562 ทั้งภาค
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
สรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 
professor) 

คณาจารยตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัย
ในแหลงตีพิมพทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
(2.1-2.4)  
นอกจากนี้ ยังมีโครงการนิทรรศการศิลปะ 
เพื่อใหนักศึกษาและคณาจารยไดมีพ้ืนที่ใน
การแสดงผลงานสรางสรรคภายใตชื่อ
นิ ท ร ร ศ ก า ร  ติ ส ท  - มั น  Fun + Art 
Exhibition สรางสรรคผลงานโดยอาจารย
และนักศึกษาวิชาทัศนศิลป ณ วันที่ 10 – 
13 มีนาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 
อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี (2.1-2.5) 

บรรยายและภาค Poster 
2.1-2.4 รายชื่อผลงานวิจัย
ที่มีการตีพิมพ เผยแพรใน
ประจําป พ.ศ. 2562 
2.1-2.5 โครงการ
นิทรรศการ ติสท - มัน Fun 
+ Art Exhibition 

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรค และ
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

     เพื่อใหนักวิจัยไดมีโอกาสพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และมี
โอกาสนําผลการวิจัยไปใชประโยชนแก
ชุ มชน ในป งบป ระมาณ  2563 คณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดจัดสรร
งบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยประกาศการ
ใหทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เรื่อง การใหทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นและสรางนวัตกรรมทาง
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (2.1-3.1) โดยมี
งบประมาณสนับสนุนจากคณะเปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 120,000 บาท เพื่อเปนทุนวิจัย
หรืองานสรางสรรคใหกับอาจารยในคณะ
โดยมีผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการ
วิจัยของคณะฯ จํานวน 2 ทุน ดังนี้  
     1. วิจัยเรื่อง แนวทางการสรางแหลง
น้ําตนทุนเพื่อการบริหารจัดการน้ําอยาง
ยั่งยืน กรณีศึกษา : ตําบลวังหวา อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง จํานวน ๖๐,๐๐๐ 
บาท (2.1-3.2) 
     2.  วิ จั ย เ รื่ อ ง  ก า ร ส ร า ง ส ร ร ค
ประติมากรรมประยุกตจากวัสดุเสื่อกก 
กรณีศึกษา งานทอเสื่อกกชุมชนทาแฉลบ 
ตําบลบางกะจะ อําเภอเมือง จั งหวัด

2.1-3.1 ประกาศการใหทุน
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เรื่อง การให
ทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นและสราง
นวัตกรรมทางมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1-3.2 ประกาศผลการ
พิจารณาทุนสนับสนุนการ
วิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
และสรางนวัตกรรมทาง
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1-3.3 ประกาศผลการ
พิจารณาทุนสนับสนุนการ
วิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
และสรางนวัตกรรมทาง
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
(เพ่ิมเติม) 
2.1-3.4 ประกาศสนับสนุน
งบประมาณการตีพิมพ
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จันทบุรี (2.1-3.3) 
     ซึ่งภายในงบประมาณที่ไดจัดสรรใหได
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจั ยหรืองานสรางสรรค  ตาม
ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร เรื่องการใหทุนวิจัยฯ ขอ 7 
วาผู รับทุนจะตองนํ าผลงานวิจัยออก
ตีพิ มพหรือ เผยแพรในระดับประเทศ 
นอกจากนี้นักวิจัยสามารถขอสนับสนุน
งบประมาณในการเผยแพรผลงานวิจัยไดที่
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี (2.1-3.4) 

เผยแพร จาก สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 

4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย
และนักวิจัย มีการสรางขวัญและ
กําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคดีเดน 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี
การพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย 
โดยการปรับกระบวนการในการทํางาน
ดานวิจัยใหกับคณาจารย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ งสํ าห รั บ อ าจ ารย รุ น ให ม  ค ณ ะ ได
ดําเนินการจัดโครงการเพื่อนคูคิด ผลิตงาน
วิชาการ และงานวิจัย (2.1-4.1) ซึ่งเปน
การกระตุนใหอาจารยที่เขารวมโครงการ
สามารถผลิตผลงานวิชาการ และงานวิจัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการแตงตั้งพี่
เลี้ยงเพื่อเปนที่ปรึกษาใหกับคณาจารยที่
เขารวมโครงการ ซึ่งคณะไดดําเนินการ
โครงการทุกวันพุธที่  2 ของเดือน เพื่อ
ติดตามความกาวหนาของงาน และให
ขอคิดเห็นในการดําเนินงาน และคณะยัง
สนับสนุนใหอาจารยไดเขารวมโครงการ
ปรับกระบวนทัศนการเรียนรู โดยเนน
ผู เรียน เปนสํ าคัญ  (รูปแบบงานวิจัย ) 
จํานวน 10 ทาน (2.1-4.2) และจากการที่
อาจารยได เขารวมโครงการทําให ในป
การศึกษา 2562 มีผลงานวิจัยตีพิมพ
เผยแพรเพิ่มมากข้ึน โดยอาจารยที่เขารวม
โครงการไดนํ างานวิจัย ไป เผยแพรใน
รูปแบบโปสเตอร ในงานประชุมวิจัยรําไพ
พรรณี ครั้งที่ 13 เนื่องในวโรกาสคลายวัน

2.1-4.1 คําสั่งแตงตั้งและ
รายชื่อคณาจารยโครงการ
พัฒนากระบวนทัศนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
2.1-4.2 คําสั่งแตงตั้งและ
โครงการปรับกระบวนทัศน
การเรียนรูโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ (รูปแบบ
งานวิจัย) 
2.1-4.3 รูปถายอาจารยที่
เขารวมโครงการวิจัยสัญจร 
2.1-4.4 เสนอชื่อนักวิจัย
โดดเดน ประจําป 2562 
2.1-4.5 แจงผลการ
พิจารณาคัดเลือกนักวิจัย
โดดเดน ประจําป 2562 
2.1-4.6 ภาพการรับรางวัล 
ณ แซนดดูนส เจาหลาวบีช 
รีสอรท จันทบุรี 
2.1-4.7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 5 
กุมภาพันธ 2563 
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พระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพ
พรรณี  ครบ 115 ป  “วิจัยเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นและจัดการสิ่ งแวดลอมอย าง
ยั่งยืน” วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ แซนด
ดู น ส  เจ า ห ล า ว  บี ช  รี ส อ ร ท  แ ล ะ
โครงการวิจัยสัญจรซึ่งทางสถาบันวิจัยและ
พัฒนาไดจัดขึ้น ทําใหอาจารยในคณะมี
โอกาสปรึกษา ซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับ
ปญหาที่พบในการทําวิจัย พรอมกับได
ประชาสัมพันธแหลงตีพิมพเผยแพรของ
หนวยงานภายนอกตาง ๆ (2.1-4.3) 
     ทางคณะมนุษยศาสตรอาจารยไดมี
การเสนอชื่อผูชวยศาสตราจารยพิสุทธิ์ 
ก ารบุ ญ  เข ารั บ ก ารคั ด เลื อ ก รางวั ล 
“นักวิจัยโดดเดน” ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ประเภทการตีพิมพเผยแพร 
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2.1-
4.4) ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ 
ผูชวยศาสตราจารยพิสุทธิ์ การบุญ ไดรับ
การคั ด เลื อก เป น  "นั กวิ จั ย โดด เด น " 
ประเภทการตีพิมพเผยแพรมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (2.1-4.5) และไดรับ
รางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13 เนื่องในวโรกาส
คลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจา
รําไพพรรณีครบ 115 ป  ภายใตหั วขอ 
"วิ จั ย เพื่ อพัฒ นาท องถิ่ น และจั ดการ
สิ่ งแวดล อมอย างยั่ งยืน " ในวันที่  19 
ธันวาคม 2562 ณ แซนดดูนส เจาหลาว
บีช รีสอรท จันทบุรี (2.1-4.6) โดยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดกลาวยก
ยองในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ค ณ ะฯ  ค รั้ งที่  1 /2 5 63  วั น พุ ธ ที่  5 
กุมภาพันธ 2563 (2.1-4.7) และไดแสดง
ความยินดีใน line Huso และหนาเว็บไซต
คณะฯ 
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5. มีการดําเนินงานกับเครือขาย
ความรวมมือดานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐ
หรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือ
ตางประเทศ 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี
เครือขายความรวมมือดานงานวิชาการ
และงานวิจัย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณไดจัดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่  1 “ความ
ส ม ดุ ล ร ะ ห ว า ง สั ง ค ม ศ า ส ต ร แ ล ะ
วิทยาศาสตร โดยไดขอความอนุเคราะห
อ า จ า ร ย ใ น ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร ฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เปน
ผูทรงคุณวุฒิ ในการกลั่นกรองพิจารณา
บทความ ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.วง
ธรรม สรณะ และผูชวยศาสตราจารย ดร.
ขวัญศิริ เจริญทรัพย (2.1 – 5.1) และในป
การศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรไดมีการจัดโครงการเปดบาน
มนุษยศาสตรวิชาการ จิตอาสาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น ไดมีการเชิญมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุมภาคกลางเปนเจาภาพรวม 
รวมทั้งยังไดมีโอกาสรวมเปนเจาภาพใน
การจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดั บ ช าติ  ส าขามนุ ษ ยศาสตร และ
สังคมศาสตรครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ ว ไล ย อ ล งก ร ณ  โ ด ย ท า งค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอชื่อ 
ผูชวยศาสตราจารยนวรัตน นักเสียง และ
ผูชวยศาสตราจารยเบญจพร ประจง เปน
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กลั่นกรอง
พิจารณาบทความ ในการประชุมวิชาการ
แ ล ะ นิ ท ร รศ ก า ร ร ะ ดั บ ช าติ  ส า ข า
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2 
ภายใตหั วขอ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
Disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรในสภาวะของความทา
ทาย" ในวันพุธที่  20 พฤษภาคม พ.ศ. 
2563 ณ หองประชุมราชนครินทร ชั้น 5 
อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร  

2.1-5.1 เกียรติบั ตรความ
รวมมือเปนเจาภาพจัดการ
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ
นิทรรศการระดับชาติ  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ 
2.1-5.2 เกียรติบั ตรความ
รวมมือเปนเจาภาพจัดการ
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ
นิทรรศการระดับชาติ  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ 
2.1-5.3 หนังสือเชิญ ตอบ
รับการเขารวมงานประชุม
วิชาการฯ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ 
2.1-5.4 เกียรติบัตรความ
รวมมือเปนเจาภาพรวมการ
ประชุมวิชาการระดบัชาติ
การบริหารการพัฒนาสังคม
และยุทธศาสตรการบริหาร 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี
สะเกษ 
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(2.1-5.2) (2.1 – 5.3) และเปนเจาภาพ
รวมการประชุมวิชาการระดับชาติการ
บริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร
การบริหาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษ (2.1 – 5.4) 
     ในสวนของอาจารย มีอาจารยจักรี 
โพธิมณี ไดสรางความรวมมือกับหนวยงาน 
ดังนี้  
     1. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร   
     2. ศูนยขาวสารสันติภาพ คณะ
รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
และมีงานวิจัยรวมกับศูนยมานุษยวิทยา  
สิ ริ น ธ ร  เรื่ อ ง  ท บ ท ว น แ น ว คิ ด พ หุ
วัฒนธรรม และทางเลือกอื่นๆ เพื่อการอยู
รวมกันของผูคนที่แตกตางในพื้นที่ขัดแยง
รุนแรง  

6. มีระบบและกลไกการนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
หรือนวัตกรรมไปใชประโยชนใน
การพัฒนาผูเรียนหรือชุมชนและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี
ระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชน
ในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการการบริหารจัดการและ
พัฒนางานวิจัยประชุมหารือในการสงเสริม
การนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช
ประโยชน 
2. คณะกรรมการกําหนดเกณฑในการ
ขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะ โดย
ใหนักวิจัยวางแผนการนําผลงานวิจัยไปใช
ป ร ะ โ ย ช น จ ริ ง  (2.1 – 6.1) โ ด ย ใน
ปงบประมาณ 2563 มีงานวิจัยที่ไดรับการ
พิจารณาทุนวิจัย จํานวน 2 เรื่อง ไดแก 
    2.1 อาจารยรัตนา เพ็ชรสูงเนิน วิจัย
เรื่อง แนวทางการสรางแหลงน้ําตนทุนเพื่อ
ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้ํ า อ ย า ง ยั่ ง ยื น 
กรณีศึกษา : ตําบลวังหวา อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
โดยไดมีการกําหนดการนําผลงานวิจัยไป
ใชประโยชนในขอเสนอ คือ เกิดโครงการ

2.1 – 6.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการการ
บริหารจัดการและพัฒนา
งานวิจัย ครั้งที่ 4/2562 
2.1 – 6.2 แนวปฏิบัติที่ดีใน
การทํางานดานวิจัย จาก
เว็บไซทคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี 
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
รวมกับชุมชนในการสรางแหลงน้ําตนทุน
ใหกับชุมชน และรูปแบบการกักเก็บน้ํา
เพื่อประโยชนทางการเกษตรอยางยั่งยืน  
    2.2. อาจารยกิตติพล  คําทวี วิจัยเรื่อง 
การสรางสรรคประติมากรรมประยุกตจาก
วัสดุเสื่อกก กรณีศึกษา งานทอเสื่อกก
ชุมชนทาแฉลบ ตําบลบางกะจะ อําเภอ
เมื อ ง  จั ง ห วั ด จั น ท บุ รี  โ ด ย มี ก า ร
กําหนดการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ใน ข อ เสน อ  คื อ  เกิ ด ป ระติ ม าก รรม
ประยุกตจากวัสดุเสื่อกกรูปแบบใหม และ
เกิดเครือขายองคกรชุมชน ศูนยวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมเสื่อบานทาแฉลบ 
3. การนําผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ
นวัตกรรมไปใช ตองเปนไปอยางชัดเจน 
เชน การคืนขอมูลใหชุมชน การลงมือ
ปฏิบัติจริง หรือการทําโครงการบริการ
วิชาการ 
4. การจัดโครงการจัดการความรูในดาน
งานวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อใหคณาจารย
และนักวิจัยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด (2.1 – 6.2) 

7. มีระบบและกลไกการคุมครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ใชระบบกลไกในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน  ตามระบบและกลไกของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี โดยคณะจะดําเนินการ
ประสานงานกับสถาบันวิจัยในเรื่องของ
การขอยื่นจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์  ในการ 
จัดเตรียมแบบฟอรมในการกรอกขอมูลขอ
ยื่นจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์ และตรวจสอบ
เอกสารกอนสงใหกับสถาบันวิจัย ซึ่งในป 
2562 มีนักวิจัยที่ยื่นจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์ 
จํานวน 7 เรื่อง ดังนี้ 
     1. ชัยยนต ประดิษฐศิลป และคณะ 

2.1-7.1 รายชื่อนักวิจัยที่เขา
รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อเขาสู
ระบบการยื่นจดแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์  
2.1-7.2 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี เรื่องการสนับสนุน
คาตอบแทนการตีพิมพ
ผลงานวิจัย งานสรางสรรค 
อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และ
คาใชสอยในการไปนําเสนอ
ผลงานวิจัย พ.ศ.2562 
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
เรื่อง กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการ
พั ฒ น า เข ต เศ รษ ฐ กิ จ พิ เศ ษ ใน ภ าค
ตะวันออก 
     2. ธนวัฒน กันภัย และคณะ เรื่อง 
การนําเสนอแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นจันทบุรี ใหเปนแหลงเรียนรูชุมชน
สูประชาคมอาเซียน 
     3. เบญจพร ประจง และคณะ เรื่อง 
การออกแบบเพื่อพัฒนางานประยุกตศิลป
จากภูมิปญญาทองถิ่น : ศิลปหัตถกรรมทอ
เสื่อจันทบูร 
     4. พรทิวา อาชีวะ และคณะ เรื่อง 
ศักยภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการ
บริหารจัดการพื้ นที่ ทุ นระเบิด ใน เขต
ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแกว 
จันทบุรี และตราด 
     5. ชลพรรณ ออสปอนพันธ และคณะ 
เรื่อง รูปแบบและกระบวนการลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคมของเครือขายประมง
พื้ นบ านตราดและจันทบุ รีด วย  หลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา
ชาวบาน 
     6. เชษฐณรัช อรชุน และคณะ เรื่อง 
แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นดาน
สมุนไพรโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุ ม ช น  : ก ร ณี ศึ ก ษ า โ ร ง เรี ย น วั ด
ตะเคี ยนทอง (เพชโรปถัมภ ) อํ า เภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
     7. พิสุทธิ์  การบุญ และคณะ เรื่อง 
การศึกษาผลการเรียนรูของนักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติโดยการจัดการเรียนการสอนดวย
สุยโมเดล  
     นอกจากนี้ทางคณะฯ สนับสนุนให
คณาจารยในคณะนําผลงานไปตีพิมพลงใน
วารสารต าง ๆ โดยไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ตาม
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ประกาศเรื่องการสนับสนุนคาตอบแทน
การตีพิมพผลงานวิจัย งานสรางสรรค อนุ
สิทธิบัตร สิทธิบัตร และคาใชสอยในการ
ไปนําเสนอผลงานวิจัย พ.ศ.2562 (2.1-
7.1) 

 
การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
5 คะแนน 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  
ชนิดชองตัวบงชี้   ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน
ระหวาง 0 - 5 
 เกณฑเฉพาะคณะกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน 
  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน 
  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน 
สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ 

=  
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
 
 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได     = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน :  
 ในปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดสอนทั้งหมด 9 หลักสูตร แบงออกเปน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรมีผลรวมจํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัย จากภายในและภายนอกเทากับ 1,544,750 และผลรวมของจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยเทากับ 63.5 ดังนี ้

ชื่อหลักสูตร 

จํานวนเงิน
สนับสนุน

งานวิจัยฯ จาก
ภายใน 

จํานวนเงิน
สนับสนุน

งานวิจัยฯ จาก
ภายนอก 

จํานวน
อาจารย 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ - - 13 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย - - 10 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 30,000 25,000 7 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาดนตร ี - - 5 

X 5 



รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 |  80 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน - - 7 
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร 

30,000 - 6 

7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป 60,000 - 5 
8. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร - - 7 
9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพือ่
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

- 1,399,750 4 

10. สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป - - 2 
รวม 120,000 1,424,750 66 

 

ชื่อวิจัย 

จํานวนเงิน
สนับสนุน

งานวิจัยฯ จาก
ภายใน 

จํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยฯ 

จากภายนอก 

สาขาวิชา 

รัตนา  เพ็ชรสูงเนิน, ชัชวาลย มากสินธ, จักรี โพธิมณี, เรือง
อุไร วรรณโก, เอกชัย กิจเกศาเจรญิ, นภา จันทรตรี, ทิพวรรณ 
พละสุขสมบตัิ และราตรีพิงกุศล วจิัยเรื่อง แนวทางการสราง
แหลงน้ําตนทุนเพ่ือการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน 
กรณีศึกษา : ตําบลวังหวา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  

30,000 
30,000 

- การพัฒนาชุมชน 
รัฐประศาสน

ศาสตร 

รัตนา เพ็ชรสูงเนิน และชัชวาลย มากสินธ วิจัยเรื่องความพึง
พอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตาํบลเกาะ
ชาง อําเภอเกาะชาง จังหวัดตราด 

- 25,000 การพัฒนาชุมชน 

กิตติพล  คําทวี, สเุทพ สุสาสนี, เบญจพร ประจง, ธนวัฒน 
กันภัย และกฤติยา โพธิ์ทอง วิจัยเรื่อง การสรางสรรค
ประตมิากรรมประยุกตจากวัสดเุสือ่กก กรณีศึกษา งานทอเสื่อ
กกชุมชนทาแฉลบ ตําบลบางกะจะ อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุร ี

60,000 - ทัศนศิลป 

โครงการการเมืองสมานฉันทและการจัดการปกครองทองถิ่น
แนวใหม บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร
พระราชา กรณีศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาค
ตะวันออก 

- 1,399,750 สหวิทยาการเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

รวม 120,000 1,424,750  

 
การคํานวณ 
 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย ตามสูตร 

1,544,750 
 =  24,326.77 

63.5 
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 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
24,326.77 

X5 =  4.86 
25,000 

 
การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
3 คะแนน 23,949.61 4.78 4.86 

(24,326.77 บาท/คน) 
 
หลักฐานอางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1 ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นและสรางนวัตกรรมทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (60,000) 

2.2-2 ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นและสรางนวัตกรรมทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) (60,000) 

2.2-3 หนังสือขอความอนุเคราะหประเมินความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลตําบลเกาะชาง 
(25,000) 

2.2-4 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ “การเมืองสมานฉันทและการจัดการปกครอง
ทองถิ่นแนวใหม บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชา : กรณีศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาคตะวันออก (1,399,750) 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  
ชนิดชองตัวบงชี้   ผลลัพธ 
เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
  รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 
สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

=  
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด 
 
 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได =  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

X 100 

X 5 
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ผลการดําเนินงาน :  
 ในปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดสอนทั้งหมด 9 หลักสูตร แบงออกเปน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยหลักสูตรที่มีผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจําและนักวิจัยมีผลรวมของคาน้ําหนักระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการเทากับ 14.80 และผลรวม
ของจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยเทากับ 64.5 ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร 
คาน้ําหนัก 

จํานวน
อาจารย 

0.2 0.6 0.8 1.00  
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

3 - - 2 13 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 2 1 - 1 10 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

1 - - - 7 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาดนตร ี 2 4 1 - 5 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 1 - 1 - 7 
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

- 1 - 1 6 

7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป - 2 - - 5 
8. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร 1 3 - - 7 
9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3 4 1 - 4 

10. หมวดการศึกษาท่ัวไป - - - - 2 
รวม 13 เรือ่ง/ 

2.6 
15 เรื่อง/

9.0 
3 เรื่อง/

2.4 
4 เรื่อง/

4 
66 

 

การคํานวณ 
 1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ตามสูตร 

18.0 
X 100 = 28.35 

63.5 
 
 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

28.35 
X 5 = 7.09  เทียบคะแนน เทากับ 5 

20 
 
การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
4 คะแนน (รอยละ 16) รอยละ 28.35 5.00 5.00 
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หลักฐานอางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 พิสุทธิ์ การบุญ, วรฉัตร อังคะหิรัญ, ชวัลรัตน สมนึก, เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย, สิทธิชัย ศรี
เจริญประมง, ขวัญศิริ เจริญทรัพย, ณัฐธยาน จิรสุขธันยกร, นภา จันทรตรี, ทิพวรรณ 
พละสุขสมบัติ. การศึกษาผลการเรียนรูของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติจาการจัดการเรียนการสอนดวยสุยโมเดลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13 เนื่องใน
วโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ แซดดูนส 
เจาหลาว บีช รีสอรท (หนา 1-8). รายงานสืบเนื่อง (0.2) 

2.3-2 วสุพล เผือกนําผล, พัชริน รุจิรานุกุล, รมิดา กาญจนะวงศ, กันติทัต การเจริญ, เอื้อมพร 
รุงศิริ, ปรอยฝน วงศชาวจันท, สิตางศ เจริญวงศ. การพัฒนาผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13 เนื่องในวโรกาสคลาย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและ
จัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ แซดดูนส เจาหลาว บีช รี
สอรท (หนา 51-61). รายงานสืบเนื่อง (0.2) 

2.3-3 ชัยยนต ประดิษฐศิลป, ชูวงศ อุบาลี, อัศวิน แกวพิทักษ. กระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตราดการขานรับนโยบายในทัศนะของประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดตราด. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที ่13 เนื่องใน
วโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ แซดดูนส 
เจาหลาว บีช รีสอรท (หนา 75-83). รายงานสืบเนื่อง (0.2) 

2.3-4 ชัยยนต ประดิษฐศิลป, ชูวงศ อุบาลี, อัศวิน แกวพิทักษ. กระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตราดการขานรับนโยบายในทัศนะของประชาชน
ในพื้นที่ จังหวัดสระแกว. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13 
เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัย
เพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ แซด
ดูนส เจาหลาว บีช รีสอรท (หนา 84-93). รายงานสืบเนื่อง (0.2) 

2.3-5 ณัฎฐวุฒิ ทรัพยอุปถัมภ, อาภากร มินวงษ, ชลกานดาร นาคทิม. บทบาทและศักยภาพ
ของบุคลากรและองคกรทองถิ่นในตําบลตรอกนอง อําเภอขลุง จ.จันทบุรี. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13 เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  ครบ 115 ป  “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ แซดดูนส เจาหลาว บีช รีสอรท 
(หนา 102-111). รายงานสืบเนื่อง (0.2) 
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2.3-6 วินิชยา วงษชัย, ณัธยาน จิรสุขธันยกร, เอื้อมพร รุงศิร,ิ หทัยชนก อินลบ. การศึกษาความ
พึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13 เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพ
พรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” วันที่ 19 
ธันวาคม 2562 ณ แซดดูนส เจาหลาว บีช รีสอรท (หนา 112-117). รายงานสืบเนื่อง 
(0.2) 

2.3-7 วกุล จุลจาจันทร, เกษชลี วัฒนรังสี, เกศินี กูลพฤกษี, ปรอยฝน ทวิชัย, อุษา วงษไพศาล. 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามความตองการของสถานประกอบการ. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13 เนื่องในวโรกาสคลายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ แซดดูนส เจาหลาว บีช รีสอรท 
(หนา 118-126). รายงานสืบเนื่อง (0.2) 

2.3-8 พัชรินทร เจนจบธุรกิจ, รุจิกา บุญเชิด, วีรนุช สัจจาสัย, ณัฐฐิดา โพชสาลี. การพัฒนา
บทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจสําหรับนักศึกษาสาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13 เนื่องในวโรกาสคลาย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและ
จัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ แซดดูนส เจาหลาว บีช รี
สอรท (หนา 127-133). รายงานสืบเนื่อง (0.2) 

2.3--9 สุวิชา ถาวร, ปยะพรรณ มีสุข, กันติทัต การเจริญ, วุฒินันท สุพร, กนกวรรณ วารีเขตต, 
ณรงคฤทธิ์ สุขสวัสดิ์. ตระกูลแซ ; พัฒนาการทางประวัติศาสตรและอัตลักษณทางชาติ
พันธุ กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 
13 เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป 
“วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน” วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ 
แซดดูนส เจาหลาว บีช รีสอรท (หนา 473-480). รายงานสืบเนื่อง (0.2) 

2.3-10 พรทิวา อาชีวะ, จําลอง แสนเสนาะ, กนกวรรณ อยูไสว, ขวัญศิริ เจริญทรัพย. การมีสวน
รวมชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่หุนระเบิดในจังหวัดจันทบุรี. รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 13 เนื่องในวโรกาสคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ
นางเจารําไพพรรณี ครบ 115 ป “วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและจัดการสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน” วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ แซดดูนส เจาหลาว บีช รีสอรท (หนา 523-527). 
รายงานสืบเนื่อง (0.2) 

2.3-11 ชัยยนต ประดิษฐศิลป, ชูวงศ อุบาลี และอัศวิน  แกวพิทักษ. กระบวนการขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออก. วารสารวิทยาลัยสงฆนคร
ลําปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม – 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 (40-59). TCI กลุม 2 (0.6) 
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2.3-12 พรทิวา อาชีวะ, จําลอง แสนเสนาะ, กนกวรรณ อยูไสว และ ขวัญศิริ เจริญทรัพย. 
ศักยภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุนระเบิดในเขตชายแดน
ไทย-กัมพูชา จังหวัดจันทบุรีและตราด. วารสารวิทยาลัยสงฆนครลําปาง มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562 
(92-104). TCI กลุม 2 (0.6) 

2.3-13 ชูวงศ อุบาลี, จุตินันท ขวัญเนตร, สิตางศ เจริญวงศ, เอื้อมพร รุงศิริ และ สถิระ เผือกประ
พันธุ. การมีสวนรวมดานการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและพัฒนาการ
ทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี . วารสารวิทยาลัยสงฆนครลําปาง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 (42-53). TCI กลุม 2 (0.6) 

2.3-14 ศุภศิระ ทวิชัย. การศึกษาเพลงสองไมเรื่องเตาทองทางฆองวงใหญ โดยการถายทอด
ของผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทระ คมขํา. วารสารดนตรีและการแสดง Volume 5 
Issue 1 January-June 2019. (หนา 51-65). TCI กลุม 2 (0.6) 

2.3-15 พิสุทธิ์ การบุญ, ชวัลรัตน สมนึก. การศึกษาวัฒนธรรมทางดนตรีบทเพลงรําสวดโบราณ 
อําเภอ ขลุง จังหวัดจันทุบรี. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ปที่ 21 ฉบับที่ 1 (41), กรกฎาคม – ธันวาคม 2562, (137-145). TCI กลุม 1 
(0.8)  

2.3-16 ชวัลรัตน สมนึก, พิสุทธิ์ การบุญ. การตรวจสอบสายพันธุเงาะในพื้นที่ว ังสวนบานแกว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรํา ไพ พ รรณี  โดยใช เทคนิคทางชีว โม เลกุล . วารสารวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 
(65-70). TCI กลุม 2 (0.6) 

2.3-17 ชวัลรัตน สมนึก, พิสุทธิ์  การบุญ. การสํารวจไลเคนบริเวณ ปาพ รุในพื้นที่ปกปก
พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 (150-159). TCI กลุม 2 
(0.6) 

2.3-18 นิศากร หวลจิตร, ธฤษวรรณ บัวศรีคํา, อนันตชัย แปดเจริญ. รูปแบบการประยุกตใช
จิตวิทยาการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสาระวิชา ในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน. วารสารวิจัยรําไพพรรณี ปที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – 
เมษายน 2562 (129-140). TCI กลุม 2 (0.6) 

2.3-19 พรโชค พิชญ อูสมบูรณ, อุดมลักษณ ระพีแสง, ธฤษวรรณ บัวศรีคํา และ ปยะพรรณ      
มีสุข. ความตองการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทยของสถานประกอบการ 
จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมเครือศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นําการพัฒนา
ทองถิ่น” วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 (175-180). รายงานสืบเนื่อง (0.2) 
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2.3-20 พิม แสนบุญศิริ, จักรวรรดิ กิ่งสมกลาง, ศุภศิระ ทวิชัย, อุดมลักษณ ระพีแสง และ อุมาริ
นทร มัจฉาเกื้อ. การศึกษาผลการเรียนรูของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จากการจัดการเรียนการสอนดวย KDA โมเดล ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี . การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  3 สาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2562 เรื่อง การศึกษาในยุคดิจิทัล: ความทาทาย
ของมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วันที่ 10 มิถุนายน 2562 อาคารสิริวิทยา คณะศิลป-
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (132-150). รายงานสืบเนื่อง (0.2) 

2.3-21 เชษฐณรัช อรชุน, ธนกร ภิบาลรักษ, ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน, พรโชค พิชญ อูสมบูรณ, 
ณรงคฤทธิ์ สุขสวัสดิ์, พิสุทธิ์ การบุญ, พรทิวา อาชีวะ, สุเทพ สุสาสนี, กนกวรรณ อยูไสว, 
เอื้อมพร รุงศิริ, ฬิฏา สมบูรณ, นิศากร หวลจิตร และ ลําแพน ศิลาปาน. เสื่อคลุม แนว
ทางการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นโดยใชกระบวนการมีสวนรวม กรณีศึกษาคนไทย-
ชอง ตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี. วารสาร Thailand Research 
Expo: Symposium 2019 มหกรรมวิจัยแหงชาติ 2562 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สูความ
มั่นคั่ง และยั่งยืน” วันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด และบางกอก
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ (669-675). รายงานสืบเนื่อง (0.2) 

2.3-22 เดชาวุฒิ วานิชสรรพ, สุวิมล หวงเกษม, นฤมล อรชร, พรฤดี สิทธิพงศ และ รุจิกา      บุญ
เชิด. สื่อการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธสําหรับการเรียนภาษาจีนพื้นฐานแบบพินอิน. 
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ปที่ 15 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – มิถุนายน 2562 (22-31). 
TCI กลุม 1 (0.8) 

2.3-23 จุตินันท ขวัญเนตร, สิตางศ เจริญวงศ และ เอื้อมพร  รุงศิริ. การจัดการทองเที่ยวชุมชน
นิเวศแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาชุมชนฝงชายแดนภาคตะวันออกอยางยั่งยืน 
กรณีศึกษา : ตําบลแหลมกลัด อําเภอเมือง จังหวัดตราด. วารสารเศรษฐศาสตร
การเมืองบูรพา ปที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)  (153-165). TCI กลุม 2 
(0.6) 

2.3-24 Hong Bo พัชรินทร  เจนจบธุรกิจ. A Study on the Sentence-final Particles in 
the Thai Language. MINORITY LANGUAGES OF CHINA No.2. April 2019. 
รายงานสืบเนื่อง (0.2) 

2.3-25 ชัยยนต ประดิษฐศิลป และ จิรายุทธ สีมวง. ทุนนิยมคาสิโนชายแดนไทย: บททดลอง
เสนอทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองและทางเลือกนโยบายสาธารณะ. วารสาร
สังคมศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 49 ฉบับที่ 1 (มกราคม – 
มิถุนายน 2562) (107-126). TCI กลุม 1 (0.8) 

2.3-26 ผศ.ปรอยฝน ทวิชัย ตํารา เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ” (1.0)  
2.3-27 ผศ.เกษชลี วัฒนรังษ ีตํารา “กลวิธีการอาน” (1.0) 
2.3-28 ผศ.เรืองอุไร  วรรณโก ตํารา “องคการและการจัดการภาครัฐ” (1.0) 
2.3-29 ผศ.ธฤษวรรณ บัวศรีคํา ตํารา “การเขียนเพ่ือการนําเสนอ ผูเขียน” (1.0) 
2.3-30 ชัยยนต ประดิษฐศิลป และคณะ เรื่อง กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออก (ว.42407 จดลิขสิทธิ์วันที ่4 มิถุนายน 2562) (0.6) 
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2.3-31 ธนวัฒน กันภัย และคณะ เรื่อง การนําเสนอแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นจันทบุรี 
ใหเปนแหลงเรียนรูชุมชนสูประชาคมอาเซียน (ว. 42842 จดลิขสิทธิ์วันที่ 22 และ 25 
พฤศจิกายน 2562) (0.6) 

2.3-32 เบญจพร ประจง และคณะ เรื่อง การออกแบบเพื่อพัฒนางานประยุกตศิลปจากภูมิปญญา
ทองถิ่น : ศิลปหัตถกรรมทอเสื่อจันทบูร (ว. 42843 จดลิขสิทธิ์วันที่  22 และ 25 
พฤศจิกายน 2562) (0.6) 

2.3-33 พรทิวา อาชีวะ และคณะ เรื่อง ศักยภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ
พื้นที่ทุนระเบิดในเขตชายแดนไทย-กมัพูชา จังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด (ว. 42844 
จดลิขสิทธิ์วันที่ 22 และ 25 พฤศจิกายน 2562) (0.6) 

2.3-34 ชลพรรณ ออสปอนพันธ และคณะ เรื่อง รูปแบบและกระบวนการลดความเหลื่อมล้ําทาง
สังคมของเครือขายประมงพื้นบานตราดและจันทบุรีดวย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปญญาชาวบาน (ว. 42845 จดลิขสิทธิ์วันที่ 22 และ 25 พฤศจิกายน 2562) (0.6) 

2.3-35 เชษฐณรัช อรชุน และคณะ เรื่อง แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นดานสมุนไพรโดย
ใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ) 
อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ว. 42846 จดลิขสิทธิ์วันที่ 22 และ 25 พฤศจิกายน 
2562) (0.6) 

2.3-36 พิสุทธิ์ การบุญ และคณะ เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรูของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติโดยการจัดการเรียนการสอนดวยสุยโมเดล (ว. 43159 จด
ลิขสิทธิ์วันที ่12 ธันวาคม 2562) (0.6) 
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ตัวบงชี้ที่ 2.4  งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 
ชนิดของตัวบงชี้    ผลลัพธ 
เกณฑการประเมิน การแปลงคาคะแนนรอยละของจํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมตอ
จํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะคิดคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30  
1. คํานวณคารอยละของจํานวนชิ้นงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 

=  

ผลรวมของงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่
นําไปใชประโยชน 

จํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมทั้งหมดใน
ปที่ประเมินฯ 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได =  

รอยละของจํานวนชิ้นงานวิจัย งานสรางสรรค  
หรือนวัตกรรม 

ที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 
งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใช

ประโยชนของคณะ 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน :  
 ในปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ
นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชนทั้งหมดเทากับ 2 ชิ้นงาน และผลรวมของจํานวนงานวิจัย งาน
สรางสรรค หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปที่ประเมินฯเทากับ 4 ชิ้นงาน ดังนี้ 

ชื่องานวิจัย งานสรางสรรค 
หรือนวัตกรรม 

รายชื่อผูจัดทํา
งานวิจัยฯ 

หนวยงาน/ชุมชนที่ใช
ประโยชน 

หนวยงาน/ชุมชนได
ประโยชนจากงานวิจัย 

1. วิถีชีวิตของชาวแอฟริกันใน
จังหวัดจันทบุร ี

ผศ. ดร.วงธรรม สรณะ สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดจันทบุรี 

นําขอมูลไปประกอบใน
การวางแผนการ
ดําเนินงานควบคุมดูแล
ชาวแอฟริกันในจังหวัด
จันทบุร ี

2. รูปแบบและกระบวนการลด
ความเหลื่อมล้ําทางสังคมของ
เครือขายประมงพื้นบานตราด
และจันทบุร ี(โครงการ รปศ. รวม
ใจฟนฟูชายฝงแหลมเทียน แหลม
สน และอาวกรูด ดวยหญาทะเล
เทียมและปลูกปาชายเลนในบอ
กุงรางและริมทะเล) 

ผศ.ชลพรรณ   
ออสปอนพันธ 

บานแหลมเทียน ตําบล
อาวใหญ อําเภอเมือง 

จังหวัดตราด 

เพิ่มพื้นที่แหลงทรัพยากร
จากการปลูกปาชายเลน
บริเวณบอกุงราง และการ
วางหญาทะเลเทียม  

 

X 100 

X 5 
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การคํานวณ 
 1. คํานวณคารอยละของจํานวนชิ้นงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอ
ชุมชน ตามสูตร 

2 
X 100 =  50 

4 
 
 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

50 
X 5 = 8.33 (5 คะแนน) 

30 
 
การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
2.5 คะแนน (รอยละ 10) รอยละ 50 5 คะแนน 5.00 
 
หลักฐานอางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1 หนังสือสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0031/038 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 
2.4-2 โครงการ รปศ. รวมใจฟนฟูชายฝงแหลมเทียนแหลมสนและอาวกรูดดวยหญาทะเลเทียม

และปลูกปาชายเลนในบอกุงรางและริมทะเล 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ที่ 3.1   ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน  

ในรอบปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการตามระบบและกลไกการ
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีสวนรวมกับสถาบัน
และชุมชนในการ
กําหนดพื้นที่เปาหมาย
ในการพัฒนาทองถิ่นที่
สอดคลองกับบริบท 
ปญหา และความ
ตองการของทองถิ่น 
ชุมชน หรือสังคมตาม
จุดเนน จุดเดนของ
สถาบัน ตามศาสตร
พระราชา หรือตามแนว
พระราชดําริ 

   ในปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยในการ
กําหนดพื้นที่และเปาหมายในการพัฒนาทองถิ่น 
ประจําปงบประมาณ 2563  โดยเขารวมในฐานะ
คณะกรรมการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนตามความตองการของทองถิ่น ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ 0182/2562  
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนตามความตองการของ
ทองถิ่น (3.1-1.1) 
    และมีสวนรวมในการกําหนดกรอบงบประมาณ
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ 2563 ตามคําสั่ง
ที่2647 /2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัด
กรอบงบประมาณยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี  ป ระจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ อทํ าหน าที่ ในการ
กําหนดแนวทางและหลักเกณฑการจัดกรอบ
งบประมาณยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น และ
กลั่นกรอง พิจารณาโครงการตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563 (3.1-
1.2) 
  อยางไรก็ตาม ในปงบประมาณ 2563 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดนําเสนอพื้นที่
บ ริ ก ารวิ ช าการ เพื่ อ ก ารพั ฒ น าท อ งถิ่ น  แก
มหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

3.1-1.1ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ที่ 0182/2562 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนตามความ
ตองการของทองถิ่น 
3.1-1.2 คําสั่งที่2647 
/2562 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดกรอบ
งบประมาณยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 
3.1-1.3 โครงการสานพลัง
ชุมชน คน-ชาง-ปา 
3.1-1.4 ผลการคัดเลือก
โครงการสานพลังชุมชน 
คน-ชาง-ปา ของสํานักงาน 
กปร. 
3.1-1.5 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนิน
โครงการสานพลังชุมชน 
คน-ชาง-ปา คณะ
มนุษยศาสตรและ
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ตามโมเดลการพัฒนาทองถิ่นของคณะคือ 3 ช. 
ดังนี้  
  1. พื้นที่ดําเนินโครงการตอเนื่อง (3 ป) 
 ช.ชุมชนเขมแข็ง สนองพระราชดําริ 
  1.1 ชุมชนบานใหมพัฒนา หมู 10 ต.บอพลอย อ.
บอไร   จ.ตราด 
   ซึ่งเริ่มดําเนินโครงการมาตั้งแตป 2559 ดวย
การศึกษาปญหาชุมชน วิเคราะหปญหาชุมชน ได
ประเด็นปญหาและความตองการเรื่อง การพัฒนา
ผูสูงอายุดานเศรษฐกิจ และสุขภาพ  
    โดยในปงบประมาณ 2563 มีแผนจะดําเนินการ
เพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟา และสรางการเรียนรูเห็ด
ขอน ดวยการเพิ่มโรงเรือนภายในพื้นที่เรียนรูของ
ชุมชน 
 ช.ชุมชนชายแดน  
  1.2 บานคลองหิน (ศาลเจา)  ม.3   
      ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ จ.ตราด 
   ซึ่งดําเนินโครงการมาตั้งแตป 2559 จากการลง
พื้นที่ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร ในการศึกษา
ปญหาความตองการของชุมชน ไดประเด็นปญหา
เรื่องการพัฒนาอาชีพ ยกระดับสินคาแปรรูปทาง
ทะเล และการอนุรักษปาชายเลนในชุมชน เพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว  
       โดย ในป งบป ระมาณ  2563  มี แผนจะ
ดําเนินการสรางเครือขายอนุรักษ และฟนฟูปาชาย
เลน ระบบนิเวศนในชุมชน 
ช.ชุมชนชายฝง  
 1.3  บานแหลมเทียน ม. ต.อาวใหญ  
       อ.เมือง จ.ตราด 
     ซึ่งดําเนินโครงการในลักษณะการขยายผลตอ
ยอดจากงานวิจัยเรื่อง รูปแบบและกระบวนการลด
ความเหลื่อมล้ําทางสังคมของเครือขายประมง
พื้นบานตราดและจันทบุรี และในปการศึกษา 
2562 นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนของ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ในรายวิชา ความรู
เบื้องตนเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ   
   โดยในปงบประมาณ 2563 มีแผนงานในการ

สังคมศาสตร 
3.1-1.6 เลมสรุปผลการ
ดําเนินโครงการสานพลัง
ชุมชน คน-ชาง-ปา  
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ฟนฟูชายฝงแหลมเทียน แหลมสน และอาวกรูด
ดวยหญาทะเลเทียมและปลูกปาชายเลนในบอราง
และริมทะเล  
   ในสวนของการมีสวนรวมในพื้นที่เปาหมายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถิ่น ที่กําหนดพื้นที่ คือ ตําบลทาชาง 
อําเภอเมือง จั งหวัดจันทบุรี  และ ตําบลพวา 
อํ า เภ อแก งห างแมว  จั งห วั ด จั น ท บุ รี  คณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเขามีสวนรวมกับ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมรวมกับสภาองคกร
ชุมชน ในพื้นที่อําเภอแกงหางแมว ณ อบต.สองพี่
นอง ทําใหไดโจทย ประเด็นปญหาเรื่อง ชางปา ใน
มิติกาปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากปญหาชางปา 
อีกทั้งประเด็นเรื่อง ปาชุมชน ดวยเหตุนี้  คณะ
มนุษยศาสรและสังคมศาสตร จึงไดเสนอพื้นที่
เปาหมายกับมหาวิทยาลัย   ในการลงดําเนิน
โครงการ ณ หมูบานหนองมะคา ต.พวา อ.แกงหาง
แมว จ.จันทบุรี และขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
สํ าห รั บ ก ารดํ า เนิ น งาน ใน ระ ย ะแ รก  ข อ ง
ปงบประมาณ 2563 จํานวน 30,000 บาท   
   ภายใตขื่อโครงการ “สานพลังชุมชน คน-ชาง-
ปา”(3.1-1.3) ทั้งนี้ไดดําเนินโครงการดวยแนวคิด 
เยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ ซึ่งเปนกิจกรรม
ของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงาน
โครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ  ห รื อ 
สํานักงาน กปร. โดยมีการคัดเลือกโครงการจากทั่ว
ป ระเทศ  เข ารับ การคั ด เลื อก  ผลปรากฏว า 
โครงการสานพลังชุมชนคน ชาง ปา ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผานการคัดเลือก 
20 ทีม (3.1-1.4) และนักศึกษาเขารวมคาย RDPB 
CAMP รุนที่ 10 ป 2563 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไคร จ.เชียงใหม จากนั้นกลุมแกนนํา
นักศึกษาไดนําความรู และแนวพระราชดําริศาสตร
พระราชา มาใชดําเนินโครงการในพื้นที่หมู 2 ต.พ
วา อ.แกง    หางแมว จ.จันทบุรี โดยลงปฏิบัติการ
ชุมชนในชวงเดือน ก.พ.-พ.ค. 2563 (3.1-1.5) และ
ดําเนินการทําเลมสรุปผลการดําเนินโครงการใน
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ระยะที่ 1 (3.1-1.6)  
   น อกจากนี้ ในป งบป ระมาณ  2563  คณ ะ
มนุ ษ ยศาสต ร และสั งคมศาสตร  ได จั ด ส รร
งบประมาณรายได ในสวนของคณะเอง จํานวน 
30,000 บาท ใหกับสาขาวิชาดนตรี เพื่อนําไป
ดําเนินการพัฒนาการดําเนินโครงการศูนยการ
เรียนรูเครื่องดนตรีไทยดวยภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่ง
ดําเนินโครงการจากการนํานักศึกษาดําเนินกิจการ
ในรายวิชาของหลักสูตร มาตั้งแตป 2557 จนถึง
ปจจุบัน จนมีการพัฒนาจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูฯ 
ทางคณะฯ จึงเพิ่มเติมพื้นที่เปาหมายในการบริการ
วิชาการ และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอีกพื้นที่
ห นึ่ ง  ทํ า ให ใน ป งบ ป ระม าณ  2 5 63  ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร         มีพื้นที่
เปาหมายรวม 4 พื้นที่ โดยเปนพื้นที่ที่ดําเนินอยาง
ตอเนื่อง 3 พื้นที่ และพ้ืนที่ใหม จํานวน 1 พื้นที่  

2. จัดทําแผนบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่น ชุมชน หรือ
สังคมตามจุดเนน 
จุดเดนของสถาบัน ตาม
ศาสตรพระราชา หรือ
ตามแนวพระราชดําริ
และแผนการนําไปใช
ประโยชน ที่มีการ
กําหนดตัวบงชี้
ความสําเร็จในระดับ
แผนและโครงการ
บริการวิชาการ และ
เสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อ
พิจารณา 

  จากการที่คณะมนุษยศาสตรไดมีสวนรวมกับ
มหาวิทยาลัยในการกําหนดพื้นที่เปาหมายในการ
พัฒนาทองถิ่น จนนํามาซึ่งโครงการ และพื้นที่
ดํ าเนินโครงการ ประจําป งบประมาณ 2563 
ชัดเจนแลว และมีการจัดสรรงบประมาณแผนดิน     
ในยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น จํานวน 210,000 
บาท และงบอุดหนุนรายได จํานวน 30,000 บาท 
นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได
จัดสรรงบประมาณรายได เพิ่มเติมใหอีกจํานวน 
30,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 270,000 
บาท จําแนกเปน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมบริการ
วิชาการ 150,000 บาท และวิจัยเพื่ อพัฒนา
ทองถิ่น 120,000 บาท  และนํามาจัดทําแผน
บริการวิชาการ     เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน 
ตามโมเดล 3 ช. คือ 
(1) ช.ชุมชนเขมแข็ง สนองพระราชดําริ ไดแก 
พื้นที่เปาหมายคือ ชุมชนบานใหมพัฒนา หมู 10 ต.
บอพลอย อ.บอไร  จ.ตราด ดวยโครงการ
ขับเคลื่อนชุมชน ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สูการจัดการตนเองอยางยั่งยืน ระยะที่ 4 
กําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จ ดังนี้  

3.1-2.1 แผนการใหบริการ
วิชาการแกสังคมและการใช
ประโยชน 2563  
3.1-2.2 สรุปวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ 2/2562 
วันที่ 11 กันยายน 2562  
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    1.กลุมเปาหมายเขารวม (15คน)  
     รอยละ 80 (กลุมสมาชิกเห็ดนางฟาผูสูงวัย) 

    2.ความพึงพอใจ  รอยละ 80 
    3.ขยายโรงเรือนเพาะเห็ด  
     จํานวน 2 โรงเรือน 
ตัวชี้ว ัดการใชประโยชน 
   1. สมาชิกในกลุมมีรายไดที่เพิ่มขึ้น 8,000 บาท 
   2. ประสบความสําเร็จรางวัลระดับประเทศ 
(กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทีใ่ชพื้นที่เปนแหลง
ปฏิบัติการ)  
 
(2) ช.ชายแดน ไดแกพื้นที่เปาหมาย       
บานคลองหิน (ศาลเจา) ม.3 ต.หาดเล็ก   
อ.คลองใหญ จ.ตราด 
กําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จ ดังนี้    
   1.กลุมเปาหมายเขารวม (30คน)  
     ไมนอยกวารอยละ 80  
    2.ความพึงพอใจ  รอยละ 80 
    3.เครือขายความรวมมือ 1 เครือขาย 
 

ตัวชี้ว ัดการใชประโยชน 
   1. พื้นที่ปาชายเลนที่เสื่อมโทรมของชุมชนไดรับ
การฟนฟู  
 
(3) ช.ชายฝง คือ บานแหลมเทียน ม.1 ต.อาวใหญ 
อ.เมือง จ.ตราด  
กําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จ ดังนี้  
   1.กลุมเปาหมายเขารวม   
      ไมนอยกวารอยละ 80  
    2.ความพึงพอใจ  
     ไมนอยกวารอยละ 80 
    3.ความรูความเขาใจ นอยละ 80  
ตัวชี้ว ัดการใชประโยชน 
   1.พื้นที่วางของชุมชนไดถูกนํามาใชประโยชนใน
เชิงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   2.เพิ่มจํานวนทรัพยากร จนมาซึ่งการเพิม่ขึ้นของ
รายไดใหกับคนในชุมชน  
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   (4) ศูนยสรางซอมเครื่องดนตรีดวยภูมิปญญา
ทองถิ่น (ศูนยปฏิบัติการสรางเครื่องดนตรีไทย) 
พื้นที่หมู 3 ต.บานอาง อ.มะขาม จ.จันทบุรี  
  กําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จ ดังนี้  
   1.กลุมเปาหมายเขารวม   
      ไมนอยกวารอยละ 80  
    2.ความพึงพอใจ  
     ไมนอยกวารอยละ 80 
ตัวชี้ว ัดการใชประโยชน 
   1.ชุมชนมีแหลงเรียนรูการซอมสรางเครื่องดนตรี
ไทย และเปนการรักษา สืบทอดภูมิปญญาของ
ชุมชน  
      ทั้ ง นี้ แ ผ น ดั งก ล า ว  นํ า เข า สู ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 
2/2562 วันที่ 11 กันยายน 2562 (3.1-2.2) 

3. ดําเนินการตาม
แผนการบริการทาง
วิชาการเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่น ชุมชน หรือ
สังคมที่กําหนดไวตามขอ 
2 โดยรวมมือกับ
หนวยงานภายในหรือ
ภายนอกสถาบัน อยาง
นอย 1 โครงการ 

    ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร            
ไดดําเนินโครงการตามแผนบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือ สังคม ดังนี้ 
   1 ช.ชุมชนเขมแข็ง สนองพระราชดําริ ไดแก 
พื้นที่เปาหมายคือ ชุมชนบานใหมพัฒนา หมู 10 ต.
บอพลอย อ.บอไร จ.ตราด ดวยโครงการขับเคลื่อน
ชุมชน ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    สูการ
จัดการตนเองอยางยั่งยืน ระยะที่ 4 เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2562  โดยรวมมือกับ สภาองคกร
ชุมชนตําบลบอพลอย อ.บอไร จ.ตราด (3.1-3.1) 
    2. ช.ชายแดน ไดแกพื้นที่เปาหมายบานคลอง
หิ น  (ศาล เจ า ) ม .3 ต .ห าดเล็ ก  อ .คลองใหญ        
จ.ตราด ดวยโครงการปลุกจิตสํานึก ปลูกปาชาย
เลน ปรับเปลี่ยนโดยมีสวนรวมของชุมชนอยาง
ยั่งยืน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2563  โดยรวมมือ
กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ศูนยปาชาย
เลนจังหวัดตราด (3.1-3.2) 
   3. ช.ชายฝง คือ บานแหลมเทียน ม.1           
ต.อาวใหญ อ.เมือง จ.ตราด ดวยโครงการ รปศ.
รวมใจฟนฟูชายฝงแหลมเทียน แหลมสน และอาว
กูด ดวยหญาทะเลเทียม และปลูกปาชายเลนในบอ

3.1-3.1 สรุปเลมโครงการ
ขับเคลื่อนชุมชน ดวย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สูการจัดการตนเองอยาง
ยั่งยืน ระยะที่ 4 
3.1-3.2 สรุปเลมโครงการ
ปลุกจิตสํานึก ปลูกปาชาย
เลน ปรับเปลี่ยนโดยมีสวน
รวมของชุมชนอยางยั่งยืน 
3.1-3.3 สรุปโครงการรปศ.
รวมใจฟนฟูชายฝงแหลม
เทียน แหลมสน และอาว
กูด ดวยหญาทะเลเทียม 
และปลูกปาชายเลนในบอ
กุงรางและริมทะเล 
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กุงรางและรมิทะเล  โดยรวมมือกับ สถานีพัฒนา
ทรัพยากรปาชายเลนที่ 4 (น้ําเชี่ยว ตราด) เมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562  
   4. ศูนยสรางซอมเครื่องดนตรีดวย ภูมิปญญา
ทองถิ่น (ศูนยปฏิบัติการสรางเครื่องดนตรีไทย) 
พื้นที่หมู 3 ต.บานอาง อ.มะขาม จ.จันทบุรี  
  เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโค
โรนา 2019 หรือ โควิด 19 ทําใหไมสามารถดําเนิน
โครงการได อยางไรก็ตามมีการกําหนดแผนงาน
สําหรับการดําเนินโครงการในชวงเดือนสิงหาคม 
2563 นี้ ซึ่งจะนํามารายงานในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ในวงรอบปการศึกษา 
2563 ตอไป  

4. ประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบงชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
ชุมชน หรือสังคมตามขอ 
2 และนําเสนอ
คณะกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณา 

  คณ ะม นุ ษ ยศ าสต ร แ ล ะสั งค ม ศาสต ร  ได
ดําเนินการสรุปผลการดําเนินการตามแผนการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมและการใชประโยชน 
ประจําปงบประมาณ 2563 ตามตัวชี้วัดของแผนฯ 
(3.1-4.1) และความสําเร็จของแผนกลยุทธ ของ
คณะ ยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาทองถิ่น  ซึ่ ง
ประเมินตามเปาประสงคของยุทธศาสตร (3.1-4.2) 
ซึ่งแตละโครงการ  มีผลการดําเนินงานดังนี้ 
  
(1) ช.ชุมชนเขมแข็ง สนองพระราชดําริ ไดแก 
พื้นที่เปาหมายคือ ชุมชนบานใหมพัฒนา หมู 10 ต.
บอพลอย อ.บอไร จ.ตราด ดวยโครงการขับเคลื่อน
ชุมชน ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    สูการ
จัดการตนเองอยางยั่งยืน ระยะท่ี 4 
ผลประเมินความสําเร็จ ดังนี้  
 

คาเปาหมาย แผน ผล สถานะ 

1.ผูเข ารวม รอยละ 80 รอยละ 100 บรรล ุ

2.พึงพอใจ  รอยละ 80 รอยละ 98 บรรล ุ

3.เพิ่มโรงเรือน 2 โรงเรือน 2 โรงเรือน บรรล ุ

การใชประโยชน 

1.รายไดเพิ่มขึ้น 3,000 บาท 8,000 บาท บรรล ุ

2.รางวัล
ความสําเร็จ 

1 รางวัล 2 รางวัล บรรล ุ

รางวัลความสําเร็จ ที่ไดรับจากการดําเนิน
โครงการนี้คือ 

3.1-4.1 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม
และการใชประโยชน 
ประจําปงบประมาณ 2563 
3.1-4.2 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ที่ 1 ของแผนกลยุทธคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ป 2563 
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1) รางวัลรองชนะเลิศเยาวชนอาสาสืบสาน
พระราชดําริ ประจําป 2562 ระดับชาติ ของ
สํานักงาน กปร. 
2) รางวัลโครงการจิตอาสายอดเยี่ยม 
ระดับประเทศ ป 2562 ในรายการ GE ชวนคุณทํา
ดีเพื่อสังคม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
 
(2) ช.ชายแดน ไดแกพื้นที่เปาหมายบานคลองหิน 
(ศาลเจา) ม.3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ             
จ.ตราด ดวยโครงการปลุกจิตสํานึก ปลูกปาชาย
เลน ปรับเปลี่ยนโดยมีสวนรวมของชุมชนอยาง
ยั่งยืน 

คาเปาหมาย แผน ผล สถานะ 

1.ผูเข ารวม รอยละ 80 รอยละ 100 บรรล ุ

2.พึงพอใจ  รอยละ 80 รอยละ 80 บรรล ุ

3.เครือขาย 1 เครือขาย 1 เครือขาย บรรล ุ

การใชประโยชน 

พื้นท่ีปาชาย
เลนที่เสื่อม
โทรมของ
ชุมชนไดรับ
การฟนฟู 

1.ชุมชนไดมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมฟนฟูพื้นท่ีปาชายเสื่อม
โทรม และดําเนินกจิกรรมปลูกปา
ชายเลน เกิดการกระตุนใหชุมชน 
รวมกลุมดําเนินกิจกรรมเพื่อการ
อนุรักษ และวางแผนตอยอดเองชอง
ชุมชนเรื่องพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยว  

 
   3. ช.ชายฝง คือ บานแหลมเทียน ม.1           
ต.อาวใหญ อ.เมือง จ.ตราด ดวยโครงการ รปศ.
รวมใจฟนฟูชายฝงแหลมเทียน แหลมสน และอาว
กูด ดวยหญาทะเลเทียม และปลูกปาชายเลนในบอ
กุงรางและริมทะเล 

คาเปาหมาย แผน ผล สถานะ 

1.ผูเข ารวม รอยละ 80 รอยละ 
119.6 

บรรล ุ

2.พึงพอใจ  รอยละ 80 รอยละ 
89.4 

บรรล ุ

3.ความรูความ
เขาใจ  

รอยละ 80 รอยละ 
88.6 

บรรล ุ
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
การใชประโยชน 

1.พื้นท่ีวางของ
ชุมชนไดถูกนํามาใช
ประโยชนในเชิง
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

พื้นท่ีวาง ไรประโยชนที่เปน
บอกุงรางของชุมชน ไดรับการ
พัฒนา ปรับปรุงใหเปนพื้นท่ี
ปลูกปาชายเลน เกิดแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ําใหกับชุมชน 
เปนตนทุนทรัพยากรในการ
ประกอบอาชีพประมงชายฝง
น้ําตื้น  
   

   2.เพิ่มจํานวน
ทรัพยากร จนมาซึ่ง
การเพิ่มขึ้นของ
รายไดใหกับคนใน
ชุมชน  

 
     4. ศูนยสรางซอมเครื่องดนตรีดวย ภูมิปญญา
ทองถิ่น (ศูนยปฏิบัติการสรางเครื่องดนตรีไทย) 
พื้นที่หมู 3 ต.บานอาง อ.มะขาม จ.จันทบุรี  
  เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโค
โรนา 2019 หรือ โควิด 19 ทําใหไมสามารถดําเนิน
โครงการได อยางไรก็ตามมีการกําหนดแผนงาน
สําหรับการดําเนินโครงการในชวงเดือนสิงหาคม 
2563 นี้ ซึ่งจะนํามารายงานในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ในวงรอบปการศึกษา 
2563 ตอไป 
    จากนั้นไดนําผลการดําเนินงานเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 7 สิงหาคม 
2563 เพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการประจํา
คณะ ไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงแผน
และโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
ดังนี้  
    1. ใหคงดําเนินการพัฒนาในพื้นที่เดิม จนเห็น
ผลการพัฒนาเปนรูปธรรม สามารถสรางความ
เขมแข็งและยั่งยืน แตทั้งนี้ โครงการจะตองกําหนด
วัตถุประสงค และเปาหมายเชิงคุณภาพ ยกระดับ
กิจกรรมสูการพัฒนาตอยอด 
   2. คณะมีอัตลักษณ เพื่อสรางบัณฑิตเปนนัก
ปฏิบัติการทางสังคม ดังนั้นควรใหนักศึกษาเขามามี
บทบาทในการไปทํางานบริการวิชาการในพื้นที่  
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
โดยบูรณาการกับการพัฒนานักศึกษา หรือ การ
เรียนการสอนของรายวิชาในหลักสูตร อีกทั้งให
อาจารยนํามาตอยอดในการทําวิจัยพัฒนาทองถิ่น  
  3.กําหนดนโยบาย 1 หลักสูตร 1 พื้นที่ และมีการ
จัดสรรงบประมาณลงไปสนับสนุนใหเกิดพื้นที่
ปฏิบัติการทางสังคม  

5. นําผลการประเมิน
ตามขอ 4 ไปปรับปรุง
แผนบริการวิชาการในป
ตอไป 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดทํา
แผนปรับปรุ งคุณ ภาพ  (Improvement plan) 
ประจํ าป การศึกษา 2563 (3 .1-5 .1 ) โดยนํ า
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ      
ในสวนของการพัฒนาทองถิ่น มากําหนดเปนการ
ปรับปรุงแผนบริการวิชาการ ในปการศึกษา 2563 
(ปงบประมาณ 2564) ดังนี้  
1.จัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคมตามโมเดล    

3ช. (ตอเนื่อง) โดยจะมีการจัดลําดับความสําคัญใน

การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหกับพื้นที่เดิม 

แตทั้งนี้ โครงการจะตองมีการปรับตัวชี้วัดโครงการ

เชิงคุณภาพ และใหเห็นถึงการเกิดประโยชนกับ

ชุมชนอยางเปนรูปธรรม  

2. โครงการในแผนจะตองระบุลักษณะโครงการวา

มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ

พัฒนานักศึกษาหรือการวิจัยใหชัดเจน  

3. กํ าหนดนโยบายใหดํ าเนินงานเชิ งพื้ นที่  1 
หลักสูตร 1 พื้นที่  ดังนั้นในแผนบริการวิชาการ 
นอกจากพื้นที่ 3 ช.แลว ควรมีพื้นที่ระดับหลักสูตร
เพิ่มขึ้นในแผน หรือ บูรณาการระหวางสาขาวิชา 
แตตองระบุผูรับผิดชอบในแผนใหชัดเจน 

3.1-5.1 แผนปรับปรุง
คุณภาพ (Improvement 
plan) ประจําป 2562  

 
การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
5 คะแนน 5 ขอ 5 คะแนน 5.00 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2  จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผน 
   เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
ชนิดของตัวบงชี้    ผลลัพธ 
เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละจํานวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตาม
แผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 
1. คํานวณคารอยละของชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน 

=  

จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

จํานวนชุมชนเปาหมายทั้งหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได  =  

รอยละของชุมชนเปาหมายที่ไดรับการ 
พัฒนาอยางตอเนื่อง ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

รอยละจํานวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชนที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน :  
 ในปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดกําหนดชุมชนเปาหมายทั้งหมด 3 ชุมชน 
และมีจํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนเทากับ
3 ชุมชน ดังนี้ 

รายชื่อชุมชน 
เปนชุมชน
เปาหมาย 

เปนชุมชนที่พัฒนา
อยางตอเนื่อง 

1. ชุมชนบานใหมพัฒนา ม. 10 ต.บอพลอย อ.บอไร จ.ตราด  
  ไดรับรางวัลความสําเร็จ 
  1) รางวัลรองชนะเลิศเยาวชนอาสาสืบสานพระราชดําริ 
ประจําป 2562 ระดับชาติ ของสํานักงาน กปร. 
  2) รางวัลโครงการจิตอาสายอดเยี่ยม ระดับประเทศ ป 2562 
ในรายการ GE ชวนคุณทําดีเพื่อสังคม โดยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม  

  

2. บานคลองหิน  ม.3 ต.หาดเล็ก   อ.คลองใหญ จ.ตราด   
3. บานแหลมเทียน ม.1  ต.อาวใหญ อ.เมือง จ.ตราด  - 
4. พื้นที่หมู 3 ต.บานอาง อ.มะขาม จ.จันทบุรี   

รวม 4 3 
 
 
 
 

X 100 

X 5 
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การคํานวณ 
 1. คํานวณคารอยละของชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชน ตามสูตร 

3 
X100 = 75 

4 
 
 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

75 
X5 = 18.75   (5 คะแนน) 

20 
 
การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
5 คะแนน รอยละ 75 5 คะแนน 5 คะแนน 

 
หลักฐานอางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1.1 สรุปผลการดําเนินโครงการขับเคลื่อนชุมชน ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สูการจัดการตนเองอยางยั่งยืน ระยะที่ 4 

3.2-1.2 รางวัลเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ ป 2562 ของาสํานักงาน กปร. 
ที่ดําเนินโครงการในพื้นทีชุ่มชนบานใหมพัฒนา ม. 10 ต.บอพลอย อ.บอไร จ.ตราด 

3.2-1.3 รางวัลโครงการจิตอาสายอดเยี่ยม ระดับประเทศ ป 2562 ในรายการ GE ชวนคุณทําดี
เพื่อสังคม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3.2-1.3 สรุปผลการดําเนินงานของศูนยศึกษาชายแดนภาคตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ณ บานคลองหิน (ศาลเจา)  ม.3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ จ.ตราด 
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องคประกอบที่ 4  ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
ตัวบงชี้ที่ 4.1   การดําเนินงานดานศิลปะ วัฒนธรรม และความเปนไทยที่สงเสริมความภูมิใจใน
ความเปนไทย ภูมิปญญาทองถ่ินใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน  

ในรอบปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินงานดานศิลปะ วัฒนธรรม 
และความเปนไทยที่สงเสริมความภูมิใจในความเปนไทย ภูมิปญญาทองถิ่นใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. กําหนดนโยบาย
และทิศทางการ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทยเพื่อ
การพัฒนาตอยอดและ
สรางคุณคา ตาม
จุดเนนของสถาบัน 

       พันธกิจดานทํานุบํารุงศิลป- วัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนินงานเปน
ประจํา โดยกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน ดวยการแตงตั้ง
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
สุนทรียภาพคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (4.1-
1.1)   

4.1-1.1 คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ที่ 024/2559 
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาสุนทรียภาพคณะ
มนุษยศาสตรฯ 

2. จัดทําแผนดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย และ
กําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน 
รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให
สามารถดําเนินการได
ตามแผน 

      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการจัดทํา
แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ 
2563 (ปการศึกษา 2562) ซึ่งในแผนฉบับนี้จะมีการ
กําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 
(4.1-2.1) คือ  
      1.เพื่ อใหบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและ
สั งค ม ศ าส ต ร  ได ทํ ากิ จ ก รรม ใน ก ารทํ านุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
      2.เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่สอดแทรกในเนื้อหารายวิชา หรือ
กิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ดังนี้  
      1. บุคลากรที่เขารวมกิจกรรม รอยละ 80 
      2. กิจกรรมที่คณะดําเนินการเอง 3 กิจกรรม 
      3. ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม รอยละ 80 
      4. จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

 4.1-2.1 แผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปงบประมาณ 2563                        
4.1-2.2 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ.2562 คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
(มีรายงานการประชุมจัดทํา
แผนโดยผานกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาสุนทรียภาพคณะ
มนุษยศาสตรฯ) 
4.1-2.3โครงการศิลปะ
สัญจร: นิทรรศการผลงาน
นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป  
4.1-2.4 โครงการสัมมนา
รายวิชาคติชนวิทยา 
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ทองถิ่น 5 รายวิชา     
     อยางไรก็ตาม ในการจัดสรรงบประมาณ ป 2563 
ทางคณะจึงมีการจัดสรรงบประมาณ สําหรับการดําเนิน
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และจัดทํา
เปนแผนปฏิบัติราชการประจําป 2563 ที่มีการระบุ
กิจกรรม และงบประมาณแตละโครงการชัดเจน (4.1-
2.2) 
     นอกจากนี้คณะยังไดมีการมอบหมายสนับสนุนให
แตละสาขาวิชามีโครงการซึ่งเปนแผนระยะยาวในการกํา
เนินงานโดยเปนโครงการดานศิลปวัฒนธรรมอยาง
ตอเนื่อง เชน โครงการศิลปะสัญจร: นิทรรศการผลงาน
นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป (4.1-2.3) โครงการสัมมนา
รายวิชาคติชนวิทยา (4.1-2.4) โครงการถักทอสายใยภูมิ
ปญญา (4.1-2.5) เปนตน 

4.1-2.5 โครงการถักทอ
สายใยภูมิปญญา 

3. มีการสงเสริม 
สนับสนุนการบูรณา
การงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน หรือ
การวิจัย หรือการ
บริการวิชาการซึ่ง
นําไปสูการสืบสานการ
สรางความรู ความ
เขาใจใน
ศิลปวัฒนธรรม การ
ปรับและประยุกตใช
ศิลปวัฒนธรรม 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการสงเสริม 
สนับสนุนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมดังนี้  
     1.แตงตั้งผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามแผน ไดแก
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
สุนทรียภาพคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขึ้นมา
ทําหนาที่โดยตรง (4.1-3.1) 
     2. มีการสงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ
การบริการวิชาการซึ่งนําไปสูการสืบสานการสรางความรู 
ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใช
ศิลปวัฒนธรรม ไดมีโครงการตางๆ ดังนี้  
          2.1 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม : ทําบุญ
ตักบาตรวันปใหม 2563 โดยมีกิจกรรมสวดมนตไหว
พระ และการทําบุญตักบาตรพระสงฆ นอกจากนี้ไดมี
การสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาสวมใส
ผาไทยเขารวมงานเพื่อเปนการสงเสริมและอนุรักษความ
เปนไทย (4.1-3.2) 
          2.2 โครงการศิลปะสัญจร: นิทรรศการผลงาน
นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป เปนการนําเสนอผลงาน
ศิลปะของนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป นําเสนอผลงาน
ในหัวขอวิถีชีวิต และวัฒนธรรมอาหาร เพื่อนําเสนอและ
เผยแพรสูสายตาประชาชนในวงกวาง เปนการบูรณา

4.1-3.1คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ที ่024/2559 
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาสุนทรียภาพคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
4.1-3.2 สรุปเลมโครงการ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม : 
ทําบุญตักบาตรวันปใหม 
2563 
4.1-3.3 สรุปเลมโครงการ
ศิลปะสัญจร: นิทรรศการ
ผลงานนักศึกษาสาขาวิชา
ทัศนศิลป 
4.1-3.4 สรุปเลมกิจกรรม
สัมมนารายวิชาคติชนวิทยา 
4.1-3.5 สรุปเลมโครงการ
ถักทอสายใยภูมิปญญา
ทองถิ่นสืบสานพานบายศรี 
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การงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และ
การบริการวิชาการ โดยจัดแสดง ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 
อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี(4.1-3.3) 
          2.3 กิจกรรมสัมมนารายวิชาคติชนวิทยา เพื่อ
เปนการนําเสนอผลงานการคนควาภาคสนามของ
นักศึกษา วิทยาการโดย อาจารย ดร.สถิตย ภาคมฤค 
เปนการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน (4.1-3.4) 
         2.4 โครงการถักทอสายใยภูมิปญญาทองถิ่นสืบ
สานพานบายศรี โดยสาขาวิชาภาษาไทย เปนการบูรณา
การงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ(4.1-
3.5) 

4. มีการกํากับติดตาม
ใหหนวยงานมีการ
ดําเนินงาน และ
ประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบงชี้ของแผน
ดานศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย 
และรายงานผลการ
ดําเนินงานตอผูบริหาร
คณะ 

      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกํากับ
ติดตามการดํ าเนิ นงานดานทํ านุ บํ ารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรมดังนี้  
      1.แตงตั้งผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามแผน ไดแก
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
สุนทรียภาพคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (4.1-
4.1) ขึ้นมาทําหนาที่โดยตรง 
      2. ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม จะมีการแตงตั้ง
กรรมการดําเนินงานในแตละโครงการใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
เพื่อใหการขับเคลื่อนกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําป 
2562 อาทิ คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานปใหมคณะฯ โดยมี
กิจกรรมสวดมนตไหวพระ และการทําบุญตักบาตร
พระสงฆ  นอกจากนี้ ไดมีการสงเสริมใหคณาจารย 
บุคลากร และนักศึกษาสวมใสผาไทยเขารวมงานเพื่อ
เปนการสงเสริมและอนุรักษความเปนไทย (4.1-4.2)  
       3. ติดตามดวยการรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป 2563 รอบ 6 เดือน (4.1-
4.3) และรอบ12 เดือน (4.1-4.4) และแผนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รอบ 12 เดือนเพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของแผน (4.1-4.5) 
       ซึ่งผลการดําเนินงานแตละโครงการมีรายละเอียด
ดังนี้ 
1) โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม : ทําบุญตักบาตรวัน
ปใหม 2563 

4.1-4.1คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ที่ 024/2559 
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาสุนทรียภาพคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
4.1-4.2 คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการปใหมคณะฯ 
4.1-4.3 การดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการประจําป
2560  (Action 
Conclusion) รอบ 6 เดือน 
4.1-4.4 การดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการประจําป
2561 (Action 
Conclusion) รอบ12 เดือน 
4.1-4.5 แผนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รอบ 12 
เดือน 
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ตัวชี้วดั ผล บรรลุ / 

ไมบรรล ุ
เชิงปริมาณ 
 -ผู เข า ร ว ม
โครงการ 

-เปาหมาย   รอยละ 80 
-เขารวมจริง  รอยละ 100   

บรรล ุ

เชิงคุณภาพ -ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ 
รอยละ 80 
-ผูเขารวมโครงการมีความเขาใจรอย
ละ 80 
-ผู เข า รวม โครงก ารมี ก ารสร า ง
เครือขาย รอยละ 80 โดยผานการ
ส ร า ง ก ลุ ม ไ ล น ใน ก า ร ติ ด ต อ
ประสานงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
ภายในคณะ 

บรรล ุ

เชิงเวลา 1 วัน บรรล ุ
เชิงตนทุน 1,0000 บรรล ุ

     
2) โครงการศิลปะสัญจร: นิทรรศการผลงานนักศึกษา
สาขาวิชาทัศนศิลป 

ตัวชี้วดั ผล บรรลุ / 
ไมบรรล ุ

เชิงปริมาณ 
 -ผู เข า ร ว ม
โครงการ 

-เปาหมาย 100  คน 
-เขารวมจริง 100   คน 

บรรล ุ

เชิงคุณภาพ -นักศึกษาและผูสนใจทั่วไปที่ เขา
รวมชมนิทรรศการมีความพึงพอใจ
ไมนอยกวารอยละ  80 

บรรล ุ

เชิงเวลา 3 วัน บรรล ุ
เชิงตนทุน 6,000 บาท บรรล ุ

 
3) โครงการถักทอสายใยภูมิปญญาทองถิ่นสืบสานพาน
บายศรี 

ตัวชี้วดั ผล บรรลุ / 
ไมบรรล ุ

เชิง
ปริมาณ 
 -ผูเขารวม
โครงการ 

-เปาหมาย    
คณาจารยสาขาวิชาภาษาไทย 10 คน 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 15 คน 
คนในชุมชน หมู  6 บานทรัพยสมบูรณ 
ตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี และคนในหมูบานใกลเคียง 30 คน 
-เขารวมจริง    
คณาจารยสาขาวิชาภาษาไทย 10 คน 
นักศึกษาสาขาวิชสภาษาไทย 15 คน 
คนในชุมชน หมู  6 บานทรัพยสมบูรณ 
ตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี และคนในหมูบานใกลเคยีง 42 คน 
 

บรรล ุ
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
เชิง
คุณภาพ 

-ชาวบานไดถายทอดความรูในการทํา
บายศรีใหกับนักศึกษาและผูสนใจ 

บรรล ุ

เชิงเวลา 2 วัน บรรล ุ
เชิงตนทุน 3,5000 บรรล ุ

    ซึ่งจากการายงานผลการดําเนินงานขางตน ถือไดวา
สามารถประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนดาน
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยไดสําเร็จบรรลุ ตามตัว
บ งชี้ ที่ กํ า ห น ด ไว ได ข อ งแ ผ น  แ ล ะ ส รุ ป เพื่ อ นํ า
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงในการดําเนินการตอไป  

5. นําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย 

     จากการกําหนดวัตถุประสงคของแผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2562 (ปงบประมาณ 2563) 
ไววา 
     1. เพื่ อใหบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรไดทํากิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
     2. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมที่
สอดแทรกในเนื้อหารายวิชาหรือกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงคใน
แผน ไดแก  
      1. บุคลากรที่เขารวมกิจกรรม รอยละ 80  
      2. กิจกรรมที่คณะดําเนินการเอง 1 กิจกรรม  
      3. ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม รอยละ 80 
      4.จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       พบวา การดําเนินงานประสบผลสําเร็จเปนไปตาม
วัตถุประสงค เนื่องจากตัวชี้วัดของวัตถุประสงคในแผน
บรรลุตามที่กําหนดไวรอยละ 100 (4.1-5.1) โดยมีการ
ปรับปรุงซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

ขอเสนอแนะป 2561  ดําเนินการปรบัปรุง ป 2562 
1. ควรมีกิจกรรมทีแสดงถึง 
ความเฉพาะของสาขาวิชาใน
คณะที่มีความเฉพาะตัวใน
ด า น ก า รทํ า นุ บํ า รุ งด า น
ศิลปวัฒนธรรม 
2. ควรจัด เพื่ อ เผยแพร ให
บุคคลภายนอกไดรับรูหรือมี
สวนรวมกับโครงการกิจกรรม
นั้น 

1 . ค ณ ะ ได กํ า กั บ ติ ด ต าม ให
สาขาวิชาจัดโครงการที่มุ งเนน
นําเสนอความเฉพาะตัวในการ
ด า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง ด า น
ศิลปวัฒนธรรม 
2. มี โ ค ร ง ก า ร ที่ เ ผ ย แ พ ร
ประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอได
เข ารวม เชน  โครงการศิลปะ
สั ญ จ ร : นิ ท ร ร ศ ก า รผ ล งา น
นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป   

4.1-5.1สรุปผลการ
ดําเนินงานของแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปงบประมาณ
2563 (ปการศึกษา 2562) 
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การประเมินตนเอง  
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
5 คะแนน 5 ขอ 5 คะแนน 4 คะแนน 
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องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 5.1   การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน  
ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

ผลการดําเนินงาน  
ในรอบปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การกับการทํางาน โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 
เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกให
หลักสูตรจัดทําแผนจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการกับการ
ทํางาน 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     
มี ห ลั กสู ต รป ริญ ญ าตรี  8  ห ลั กสู ต ร  ได
ดําเนินการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ
การทํางาน เพื่อใหนักศึกษาไดรับการพัฒนา
ใหเปนบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ
บู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ค ณ ะ
ม นุ ษ ยศ าส ต ร  มี ลั ก ษ ณ ะแ บ บ ก ารฝ ก
ประสบการณวิชาชีพของหลักสูตรที่สรางการ
มี ส ว น ร ว ม ข อ ง ชุ ม ช น  สั ง ค ม  ส ถ า น
ประกอบการทั้ งภาครัฐและเอกชน โดยมี
ระบบและกลไกดังนี้  
1. คณะมนุษยศาสตรมีประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี เรื่องแนวปฏิบัติในการฝก
ประสบการณวิชีพ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (5.1-1.1) 
2.  คณะมีการจัดสรรงบประมาณใหกับทุก
สาขาวิชา ในกิจกรรมการนิเทศฝก
ประสบการณวิชาชีพ (5.1-1.2) 
3. คณะมีเจาหนาที่ ทําหนาที่ธุรการในการ
จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการฝก
ประสบการณวิชาชีพ (5.1-1.3) 
4. ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมกรรมการบริหาร
หลักสูตร ในการกํากับดูแล การฝก
ประสบการณวิชาชีพ (5.1-1.4)  
5. มีการทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยนิเทศฝก

5.1-1.1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี เรื่องแนวปฏิบัติใน
การฝกประสบการณวิชีพ 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
5.1-1.2 แผนงบประมาณ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมสาสตร ป 2563 
5.1-1.3 Job description 
เจาหนาที่คณะฯ ที่ดูแลงาน
ฝกประสบการณวิชาชีพ 
5.1-1.4 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 8 หลักสูตร 
ปริญญาตรี  
5.1-1.5 คําสั่งแตงตั้ง
อาจารยนิเทศ 
5.1-1.6 ตัวอยางหนังสือ 
ราชการไปยังสถาน
ประกอบการเพื่อขอความ
อนุเคราะหฝกประสบการณ 
5.1-1.7 ตัวอยางสรุปผล
โครงการปฐมนิเทศกอนออก
ฝกประสบการณวิชาชีพ 
5.1-1.8 ตัวอยางแผนฝก
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ประสบการณวิชาชีพในแตละหลักสูตร (5.1-
1.5) 
6 .  มี ก า ร ทํ า ห นั ง สื อ ข อ อ นุ ญ า ต ฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ และหนังสือสงตัวจาก
คณะไปยังสถานที่ฝกงานของนักศึกษา (5.1-
1.6) 
7. กิจกรรมปฐมนิเทศกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ ที่ดําเนินการโดยแตละ
หลักสูตร (5.1-1.7) 
8. แผนฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
แตละหลักสูตร ที่นักศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อเสนอ
ตอสถานที่ฝกงาน (5.1-1.8) 
9. หลักสูตรจัดทําคูมือการฝกประสบการณ
วิชาชีพใหกับนักศึกษาเพื่อเปนแนวปฏิบัติ 
(5.1-1.9) 

ประสบการณวิชาชีพ ของ
นักศึกษา 
5.1-1.9 คูมือฝก
ประสบการณวิชาชีพ ฯ 

2. มีการกํากับ ติดตามให
หลักสูตรดําเนินการตาม
แผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการกับการทํางาน
ตามที่กําหนด 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี
การกํากับติดตามใหหลักสูตรดําเนินการตาม
แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ
ทํางาน โดยผานระบบการบริหารหลักสูตร
ของแตละหลักสูตร (5.1-2.1) ที่จะตองจัด
กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพ ให
เปนไปตามกําหนดเวลา วัตถุประสงค และ
เปาหมายของการฝกประสบการณของ แตละ
หลักสูตรที่กําหนดไว  
     ทั้งนี้ทุกหลักสูตรจะตองดําเนินการสง 
มคอ.4 ในการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
และ การฝกประสบการณวิชาชีพ (5.1-2.2) 
นอกจากนี้ คณะยังมีการกํากับติดตามดูแล
การฝกประสบการณวิชาชีพผานที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เพื่อนําผลจากการลงพื้นที่ไป
เยี่ยมเยียนนักศึกษาในสถานประกอบการ /
หน วยงาน รับทราบขอมูลมาอย างไรใน
ระหวางที่นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
จะมาแจ งให ที่ ป ระชุ มรับทราบ  ซึ่ ง ในป
การศึกษา 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5.1-2.1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 8 หลักสูตร 
ปริญญาตรี  
5.1-2.2 ตัวอยางการสง 
มคอ.4 การฝกประสบการณ
วิชาชีพในระบบของ
มหาวิทยาลัย 
5.1-2.3 สรุปวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
เมื่อการประชุมครั้ งที่  1/2562 วันที่  28 
มีนาคม 2563 (5.1-2.3) 

3. มีการกํากับ ติดตามให
หลักสูตรประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนที่
กําหนด 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      
มีการกํากับติดตามใหหลักสูตรประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนที่
กําหนด ดังนี้  
    1. หลักสูตรรายงานผลการจัดฝกประสบ-  
การณวิชาชีพ ตามแบบ มคอ.6 (5.1-3.1) 
    2. แบบประเมินจากชุมชน สังคม สถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่
นักศึกษาฝกประสบการณ (5.1-3.2) 
   3. การจัดกิจกรรมนําเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรูผลการฝกประสบการณวิชาชีพ 
ระหวางนักศึกษารุนพี่และรุนนอง อาทิ  
กิจกรรมถอดบทเรียนการฝกงานภาคสนาม 
ของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (5.1-3.3) 
   4. ก า ร เผ ย แ พ ร ผ ล ง าน ก า ร ฝ ก ง า น
ภาคสนามของนักศึกษา ที่มีผลกระทบตอ
ชุมชน สังคม ในสื่อตางๆ เพื่อมุงใหเห็นวา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สราง
บัณฑิตที่จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับ
การทํางาน แลวเกิดคุณคา ประโยชนตอชุม 
ชนทองถิ่น นักศึกษาไดทํางานจริง (5.1-3.4) 

5.1-3.1 การรายงานผลการ
ฝกประสบการณวิชีพ ใน
รายงาน มคอ.6 
5.1-3.2 แบบประเมินจาก
สถานฝกประสบการณ
วิชาชีพ 
5.1-3.3 ภาพกิจกรรมแสดง
ผลงานนําเสนอผลการ
ฝกงาน และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกัน อาทิ ของ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
5.1-3.4 ตัวอยางวีดีทัศน ที่
สื่อถายทํานําเสนอการ
เรียนรูที่บูรณาการกับการ
ทํางาน 

4. มีการนําผลไปปรับปรุง
แผนจัดการหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

- - 

5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การกับการทํางาน 

- - 

การประเมินตนเอง  
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
3 คะแนน 3 ขอ 3 คะแนน 2 คะแนน 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2  การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
   และเอกลักษณของคณะ 
ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน  

ในรอบปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการบริหารของคณะเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐาน ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผล
การวิเคราะห SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของ
คณะและสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของคณะ สถาบัน 
รวมทั้งสอดคลองกับกลุม
สถาบันและเอกลักษณของ
คณะและและพัฒนาไปสูแผน
กลยุทธทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจําปตาม
กรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผล
ตามตัวบงชี้และเปาหมายของ
แผนกลยุทธและเสนอ
ผูบริหารระดับสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการ
ดํ าเนิ น งานด านการจัดทํ าแผนกลยุทธ  และ
แผนปฏิบั ติ ราชการประจํ าป  ให เป น ไปตาม
กระบวนการที่กําหนด โดยคณะมีโครงการทบทวน
แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทําแผน ฯ 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยจัดโครงการเมื่อ
วันที่  7 สิ งหาคม พ.ศ.2562 ณ  หองประชุม
พวงหยก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งมี
ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของคณะเขามามี
สวนรวมในการทบทวนแผน (5.2 -1.1) 
     ทั้งนี้ ในการดําเนินงานทบทวนแผนเริ่มจาก 
การวิเคราะห SWOT ซึ่งจําแนกตามดานตางๆ
อยางชัดเจน (5.2-1.2) เมื่อวิเคราะห SWOT แลวก็
มาพิจารณาใหเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะ โดย
รวมกันพิจารณาทบทวนวิสัยทัศนของคณะ โดยใน
ป 2562 ที่ประชุมเห็นวาวิสัยทัศนมีความชัดเจน 
สอดคลองกับบริบทขององคกร และเปนเปาหมาย
ที่ควรตองพัฒนาไปใหถึง  คือ คณะชั้นนําของภาค
ตะวันออกในการบูรณาการความรูและภูมิปญญา
เพื่อการพัฒนาคนและชุมชนทองถิ่น (5.2-1.3) ซึ่ง
เปนการกําหนดเปาหมายของการพัฒนาคณะใหไป
ถึ งภายในป  พ .ศ . 2564 อย างไรก็ตาม  การ
พิจารณาไดคํานึงถึงความสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัยดวย (5.2-1.4) 

5.2-1.1 โครงการทบทวน
แผนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.2-1.2 ผลการวิเคราะห 
SWOT คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ป พ.ศ. 
2562 เพื่อทําแผนป 2563 
5.2-1.3 ผลการทบทวน
วิสัยทัศนของคณะ ป พ.ศ.
2562  
5.2-1.4  เอกสารแสดง
ความเชื่อมโยง สอดคลอง
วิสัยทัศนของคณะ และ
มหาวิทยาลัย 
5.2-1.5 แผนพัฒนาคณะ 
ฯ 5 ป พ.ศ.2560 – 2564 
5.2-1.6 แผนกลยุทธทาง
การเงิน พ.ศ.2560-2564 
5.2-1.7  แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ.
2563 
5.2-1.8 รายงานการ
ประชุมกรรมการประจํา
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
     นอกจากนี้  การทบทวนแผนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการทบทวน
ยุทธศาสตร กลยุทธ คาเปาหมาย และตัวชี้วัดใน
แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดวย และจัดทําเปนแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร หรือ แผนกลยุทธของคณะฯ 5 ป 
พ.ศ. 2560 – 2564 ประจําปงบประมาณ 2563 
(5.2-1.5)  ซึ่งมีทั้งหมด 24 ตัวชี้วัด รวมถึงการ
วางแผนทางการเงินในระยะ 5 ป ที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาคณะฯ โดยจัดทําเปนแผนกลยุทธทาง
การเงิน ป พ.ศ. 2560– 2564 (5.2-1.6)  ทั้งนี้มี
การแปลงแผนกลยุทธ  มาจัดทําเปนแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ.2563 (5.2-1.7) ที่ครอบคลุม
ทั้ง 4 พันธกิจ คือ ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยในแผนปฏิบัติราชการประจําป 
2563  มีทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด จาก 7 โครงการ 13 
กิจกรรม จากนั้นนําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะ เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมพวงคราม 
(5.2-1.8) และจากนั้นนําโครงการเสนอขออนุมติ
จากผูบริหารมหาวิทยาลัย (5.2-1.9) 

คณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที ่30
ตุลาคม พ.ศ.2562 
5.3.-* 

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูล
ทางการเงินที่ประกอบไปดวย
ตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตร สัดสวนคาใชจาย
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย 
บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอนอยางตอเนื่อง เพื่อ
วิเคราะหความคุมคาของการ
บริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาส
ในการแขงขัน 
 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการ
ดํ า เนิ น ก า ร วิ เค ร าะ ห ข อ มู ล ท า งก าร เงิ น ที่
ประกอบดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร ซึ่ง
มีจํานวนทั้งสิ้น 9 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตร
ปริญ ญาตรี  8 หลักสู ตร และปริญญ าเอก 1 
หลักสูตร โดยการนคํานวณตนทุนตอหนวย มีการ
วิเคราะหคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา คณาจารย 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะห
ความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการ
แขงขัน (5.2-2.1) ซึ่งจากการวิเคราะหตนทุนตอ
หนวย พบวา หลักสูตรที่มีตนทุนตอหนวย ไมคุม
ทุน ดังนี้ 
1. สาขาวิชาภาษาไทย  

5.2-2.1 การคํานวณการ
คิดตนทุนตอหนวยระดับ
หลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ป 2563  
5.2-2.1 แผนบริหารความ
เสี่ยง คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 
5.2-2.2 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
2. สาขาวิชาดนตรี  
3. สาขาวิชาทัศนศิลป  
4. สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(ปริญญาเอก) 
   อยางก็ตามคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ไดเล็งเห็นประเด็นปญหาความคุมทุน โดยมุงเนนที่
หลักสูตรที่มีตนทุนตอหนวยไมคุมทุนสูงสุด คือ 
สาขาวิชาดนตรี ดําเนินการปรับหลักสูตร เปน
หลักสูตร คบ.ดนตรี เพิ่มเพิ่มโอกาสในการแขงขัน 
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

รอบ 12 เดือน 
5.2-2.3 แผนบริหารความ
เสี่ยง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ที่เปนผลจากการ
วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากปจจัยภายนอก 
หรือปจจัยที่ไมสามารถ
ควบคุมไดที่สงผลตอการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของ
คณะและใหระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิมอยางนอย 1 
เรื่อง 

     ก ารจั ดทํ าแ ผน บ ริ ห ารค วาม เสี่ ย ง  ขอ ง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เริ่มจากการทบทวน
แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งนําเขาสูที่ประชุมทบทวน
แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่ อวันที่  7 
สิงหาคม 2562  โดยมีการวิเคราะหและระบุปจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก อีกทั้งประเมินความ
เสี่ยงนําความเสี่ยงที่มีคะแนนในระดับสูงมา จัดทํา
เปนแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (5.2-2.1) และในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได
ดําเนินการใหเปนไปตามแผนบริหารความเสี่ยง 
โดยมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
รอบ 12 เดือน (5.3-2.2) รายงานตอผูบริหาร
มหาวิทยาลัยซึ่ งพบวาผลการดําเนินงานทําให
สามารถลดความเสี่ยงบางประเด็นอยางนอย 1 
ประเด็น ไดแก   ความเสี่ยงเรื่องงานวิจัย ตีพิมพ
เผยแพร ยังนอย อาจารยใหมไมมีชองทางในการ
ตีพิมพเผยแพร ซึ่งตั้งแตในปงบประมาณ 2562 
เปนตนมา คณะดําเนินการสรางชองทางการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิชาการของคณาจารยในคณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร  โ ด ย มี
วารสารวิชาการแบบออนไลน และมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิอานผลงานวิชาการ อีก
ทั้งการสงเสริมผลักดันผลงานวิจัยของนักศึกษาใน
รายวิชาตางๆของหลักสูตร ไดรับการตีพิมพรวมกับ

5.2-2.1 แผนบริหารความ
เสี่ยง คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ป 2563 
5.2-2.2 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 รอบ 12 เดือน 
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อาจารย เปนการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการใหกับ
นักศึกษา 
     ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยง ในปงบประมาณ 
2563  มีประเด็นความเสี่ยงสูง คือ อัตราการสอบ
ไมผานภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสานสนเทศ
หรือ สื่อดิจิทัลของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ซึ่งจะมีผลกระทบตออัตราการ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตร เนื่องจากเปนเกณฑ
ของมหาวิทยาลัย ที่บังคับใชกับนักศึกษารหัส 60 
เปนตนไป อีกทั้งเปนนโยบายยกระดับคุณภาพ
การศึกษาดานภาษาตางประเทศใหกับผูเรียน ซึ่งใน
ปงบประมาณ 2563 คณะไดวางแผนความเสี่ยง
ดวยการจัดสรรงบประมาณสําหรับอบรม ให
ความรูดานภาษาและสื่อดิจิทัล 

4. บริหารงานดวยหลักธรร
มาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน 

     ใน ก ารบ ริ ห า ร งาน ข อ ง ผู บ ริ ห า รค ณ ะ
มนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร  ได คํ านึ งถึ ง
ประโยชนเพื่อสวนรวม และเนนการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกฝาย โดยยึดหลักการบริหารงานภายใต
หลักธรรมาภิบาล ดังนี้  
     1. หลักประสิทธิผล  
        ไดมีการบริหารงบประมาณ และการบริหาร
ทรัพยากรให เกิดประสิทธิผล เนนเพื่ อให เกิด
ประโยชนสูงสุด และสามารถบริหารจัดการใหแผน
กลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บรรลุ
มากกวารอยละ 80 (5.2-4.1) 
     2. หลักประสิทธภิาพ  
        ในการบริหารงานของทีมผูบริหารคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในปการศึกษา 
2562 (ป งบประมาณ  2562) เป น ไปอย างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีผลความพึงพอใจตอการ 
บริหารงานงานของคณบดี ในฐานะผูบริหารสูงสุด 
ที่รอยละ 81.4 ตามที่รายงานในผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราช ภั ฏ รํ า ไพ พ รรณี  ผ าน ก ารป ระชุ ม ส ภ า 
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 /2563 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2563 (5.2-4.2) 
 

5.2-4.1 ผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธคณะ ป
2560-2564 รอบ 12 
เดือน 
5.2-4.2 รายงานติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
งาน ในสวนการ
บริหารงานของคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
5.2-4.3 ตัวอยาง Line 
กลุม Human Being 
5.2-4.4 ตัวอยาง Print 
out สายตรงผูบริหารใน
เว็บไซต คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
5.3-4.5 ตัวอยาง สรุป
วาระการประชุมอาจารย
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรแสดงในสวน
ของวาระอ่ืนๆ  
5.2-4.6 นโยบาย คณบดี
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     3. หลักการตอบสนอง  
        ผูบริหารฯ มีชองทางในการสื่อสาร เพื่อรับ
ฟ งปญหา ความคิดเห็นจากบุคลากรในคณะ 
นักศึกษา และผูใชบริการ อยางหลากหลาย อาทิ 
การจัดตั้ งกลุ ม Line Human Being (5.2-4.3)  
การสื่อสารรองเรียนโดยตรงถึงผูบริหาร ในเว็บไซต
ของคณะ (5.2-4.4) การรับฟงขอคิดเห็นในที่
ประชุมกรรมการบริหารคณะ และประชุมอาจารย 
อยูอยางสม่ําเสมอ โดยจะมีวาระอื่นๆ เพื่ อให
บุ ค ล าก ร ได นํ า เส น อ ป ระ เด็ น  ข อ คิ ด เห็ น 
ขอเสนอแนะ(5.2-4.5) 
    4. หลักภาระความรับผิดชอบ  
        ผู บ ริห ารของคณ ะฯ  ได ยึ ดหลั กความ
รับผิดชอบตอภาระหนาที่อยางเครงครัด กลาวคือ 
ในการบริหารงาน ผูบริหารจะมีนโยบาย (5.2-4.6) 
การวางแผนการดําเนินงานประจําป และระบุ
ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัดในแตละโครงการ/กิจกรรม 
(5.2-4.7) รวมทั้งการกําหนดภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบในการบริหารคณะ ดวยมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยระบุหนาที่ความรับผิดชอบ
ชัดเจน (5.2-4.8) 
    5. หลักความโปรงใส  
        ในการบริหารงานเพื่อใหเกิดความโปรงใส 
สามารถตรวจสอบการทํางานของผูบริหารไดนั้น 
ทางคณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ
(5.2-4.9) ซึ่งมีบุคลากรจากทุกภาคสวนในองคกร
มาเปนกรรมการ เพื่อรวมในการวางแผน กํากับ 
และติดตามการบริหารงานของคณะอยางใกลชิด 
นอกจากนี้ ยังมีการแตงตั้งคณะกรรมการประจํา
คณะ (5.2-4.10) ซึ่งจะมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มารวมเปนกรรมการ ทําหนาที่ในการรวมวางแผน 
กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของคณะอีกดวย 
โดยมีการมาประชุมรวมกัน (5.2-4.11) อยางไรก็
ตามในการบริหารงานของผูบริหารคณะ ฯ ในชวง
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผานมา ยังไมพบเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับความไม โปรงใสนอกจากนี้ 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
5.2-4.7 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ. 
2563 
5.2-4.8 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
5.2- 4.9 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
5.2-4.10 คําสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
5.3-3.11 ตัวอยางรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
5.3-3.12รายงานติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
งาน ในสวนการ
บริหารงานของคณบดี
คณะมนุษยศาสตร ฯ  
5.3-3.13 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร 
คณะ ฯ 
5.3-3.14 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
5.3-3.15 โครงการ
ทบทวนยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาคณะฯ 
ประจําปงบประมาณ 
2561 
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คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ มีผลการประเมินดาน
คุณธรรมจริยธรรม 4.15 หรือคิดเปนรอยละ 83.0 
(5.2 -4.12) 
    6. หลักการมีสวนรวม 
        ผูบริหารคณะฯ ใหความสําคัญกับการมีสวน
รวมของบุคลากรทุกภาคสวนเปนอยางมาก โดย
พยายามใหเขามารวมทํางานในกรรมการชุดตางๆ 
ของคณะ อยางเต็มกําลั งความสามารถ อาทิ 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ณ ะ  (5 .2 -4 .1 3 ) 
คณ ะกรรมการดํ า เนิ น งาน ประกัน คุณ ภ าพ
การศึกษา (5.2-3.14) เปนตน  
    ซึ่งจะเห็นไดวา กรรมการทุกชุดที่ยกตัวอยางมา 
จะใหมีตัวแทนจากทุกหลักสูตร เขามามีสวนรวม 
นอกจากนี้ ในการวางแผนการดําเนินงานของคณะ 
โดย เฉพาะการกํ าหนดยุทธศาสตร  กลยุ ท ธ 
โค รงการ / กิ จกรรม  ซึ่ ง เป นหั ว ใจของการ
บริหารงานคณะ ไดใหบุคลากรเขามามีสวนรวมใน
การวางแผนรวมกันอยางแทจริง  
    7. หลักการกระจายอํานาจ 
        เพื่อใหการบริหารจัดการภารกิจตางๆ ของ
คณะเปนไปดวยความคลองตัวและเรียบรอย 
ผูบริหารไดมีการกระจายอํานาจไปยังผูบริหาร
ระดับรองคณบดีและผูชวยคณบดี โดยมีคําสั่งคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรื่องบทบาทและ
หนาที่รองคณบดีและผูชวยคณบดี (5.2-4.15) 
นอกจากนี้ยังมีการกระจายอํานาจลงไปในระดับ
ห ลั ก สู ต ร  โด ย ให ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แตละหลักสูตร 
(5.2-4.16) ทําใหเกิดการตัดสินใจในระดับหลักสูตร
กอน เพราะการบริหารจัดการบางเรื่อง ผูบริหาร
มอบอํานาจใหหลักสูตรเปนผูตัดสินใจเอง 
    8. หลักนิติธรรม  
        ในการบริหารงานดานต างๆ ของคณะ 
ผูบริหารยึดหลักความถูกตอง เปนธรรม โดยปฏิบัติ
ตามเกณฑ กฎ ระเบียบ ขอบังคบของมหาวิทยาลัย
ที่ประกาศอยางเครงครัด ไมมีการออกระเบียบ 
ขอบังคับในระดับคณะที่ไปขัดกับมหาวิทยาลัย 

5.3-3.16 คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เรื่องบทบาท
และหนาที่รองคณบดีและ
ผูชวยคณบดี  
5.3-3.17 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
5.3-3.18 ตัวอยางรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ แสดงในสวน 
เรื่องประธานแจงใหทราบ 
5.3-3.19 ตัวอยางเอกสาร
เพื่อประชุมเรื่องการ
จัดสรรงบประมาณของ
คณะ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
5.3-3.20 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผล
ปฏิบัติราชการระดับ
หลักสูตร  
5.2-4.11 ตัวอยางเอกสาร
สรุปวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารคณะ 
แสดงในสวนวาระเพ่ือ
พิจารณา และมีมติรวมกัน
ในที่ประชุม (การประชุม
อาจารยคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร) 
5.2-4.12 ผลการประเมิน
คณบดี ดานคุณธรรม
จริยธรรม 
5.2-4.13 คณะกรรมการ
บริหารคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
5.2-4.14 คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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หรือ สรางกฎเกณฑขึ้นมาเพื่อเอื้อตอผลประโยชน
ใหกับกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังนั้นจึงเปนที่ประจักษวา 
การบริหารงานของผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เปนไปตามหลักนิติธรรม 
     9. หลักความเสมอภาค  
        การบริหารงานของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มุงเนนหลักความเสมอภาค ไมเลือก
ปฏิบัติ มีขาวสารใดที่เปนประโยชน ก็จะแจงบอก
ทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ หรือ 
แจงดวยเอกสารเปนลายลักษณอักษรการจัดสรร
งบประมาณก็มีการกําหนดเกณฑ ชี้แจงเหตุผลการ
จัดสรรงบประมาณชัดเจน และกอนมีการจัดสรร
งบประมาณ ก็จะนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เพื่อรับทราบและรวมกันตัดสินใจ 
นอกจากนี้การประเมินผลปฏิบัติราชการ จะให
อํานาจหลักสูตรในการพิจารณา โดยมีคําสั่งแตงตั้ง
การประเมินผลปฏิบัติราชการในระดับหลักสูตร 
(5.2-4.17) 
    10. หลักมุงเนนฉันทามติ  
          ในการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร จะใชหลักการประชุมรวมกัน 
เพื่อเปนการตัดสินใจที่เปนมติรวมกัน ดังนั้นในการ
ประชุมจะมีการแบงวาระการประชุมเปนวาระเพื่อ
พิจารณา โดยนําเรื่องสําคัญมาใหบุคลากรรวมกัน
แสดงความคิดเห็น หาทางออก กําหนดแนวทาง 
และตัดสินใจรวมกัน  อาทิ การประชุมอาจารย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
     อย างไรก็ตาม การประเมินคณ บดี  คณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในดานธรรมาภิ
บาล มีคะแนนเฉลี่ย 4.04 หรือคิดเปนรอยละ 80.8 
(5.2-4.18) 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
5.2-4.15 คําสั่งคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เรื่องบทบาท
และหนาที่รองคณบดีและ
ผูชวยคณบด ี
5.2-4.16 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร แตละ
หลักสูตร 
5.2-4.17 คําสั่งแตงตั้งการ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ
ในระดับหลักสูตร 
5.2-4.18 ผลการประเมิน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ดานธรร
มาภิบาล 

5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล 
ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง และแหลงเรียนรูอื่น ๆ 
ตามประเด็นความรู อยาง
นอยครอบคลุมพันธกิจดาน

     คณ ะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร  ให
ความสําคัญกับกระบวนการจัดการความรู (KM) 
เพื่ อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากบุคลากรทั้ งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดยมีการจัดสรร
งบประมาณและมีแผนโครงการ/กิจกรรม เรื่องการ
จัดการความรูอยางชัดเจน (5.2-5.1) และใน

5.2-5.1 แผนโครงการ/
กิจกรรม การจัดการ
ความรู (KM) คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 
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การผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัยจัดเก็บอยางเปนระบบ
โดยเผยแพรออกมาเปนลาย
ลักษณอักษรและนํามาปรับ
ใชในการปฏิบัติงานจริง 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพื่อใหบุคลากรไดพูดคุยและนํามาถอดเปนองค
ความรู พัฒนาเปนแนวปฏิบัติที่ดี ของสายวิชาการ 
ทั้งนี้ในปงบประมาณ 2563 คือ ไดแก 
     1. การผลิตบัณฑิต เรื่อง การสอนดวยระบบ
ออนไลน ในยุคโควิด 19 ซึ่งคณะมีอาจารยผูเชียว
ชาญในการใชโปรแกรมการสอนออนไลน ดังนั้น
เมื่อสถานการณมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหคณาจารย
ของคณะตองมีการปรับตัว (5.2-5.2) ซึ่งไดสรุปเปน
แนวปฏิ บั ติ  ข อแนะนํ า ใน เว็บ ไซต ของคณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (5.2-5.3) 
    2. การจัดการความรูที่ดําเนินการตอเนื่องทุกป 
คือเรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร   ซึ่งไดสรุปเปนคูมือ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์คณ ะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (5.2-5.4) ซึ่ งทุกสาขาวิชานําไป
ปฏิบัติจริงตามคูมือ และแบบฟอรมที่เกิดจากการ
จัดการความรู  
    3. การ KM วิจัยเรื่อง การตีพิมพและเผยแพร
งานวิจัย ซึ่งดําเนินการตอเนื่องจากป 2562  ซึ่ง
จากการดําเนินการจัดการความรูเรื่องนี้ ไดมีการ
พัฒนาตอยอดนําไปสูการดําเนินโครงการเพื่อคูคิด
ผลิตผลงานวิชาการ โดยมีคณาจารยที่ผานการ KM 
เขารวมโครงการตอยอด ซึ่งคณะมีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนใหมีการดําเนินงานจัดการ
ความรูสูการปฏิบัติจริง (5.2-5.5) 
     4. การ KM วิจัยเรื่อง งานวิจัยในรูปแบบนัก
ปฏิบัติการทางสังคม ซึ่งเปนการถอดองคความรู 
ประสบการณ การทํ างานเชิ งพื้ นที่  ที่ ประสบ
ความสําเร็จใหกับบุคลากรในคณะ (5.2-5.6) 

5.2-5.2 โครงการจัดการ
ความรูเรื่องการสอน
ออนไลน 
5.2-5.3 การเผยแพร
ขอแนะนํา เทคนิคการ
สอนออนไลนคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
5.2-5.4 คูมือทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
5.2.-5.5 การจัดสรร
งบประมาณสําหรับ
โครงการเพื่อนคูคิดผลิต
ผลงานวิชาการ ป 25623   
5.2-5.6 โครงการจัดการ
ความรูงานวิจัยในรูปแบบ
นักปฏิบัติการทางสังคม 

6. การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการ
จัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ระยะ 5 ป  พ.ศ. 2560 
– 2564 (5.2-6.1) โดยในแตละปงบประมาณ จะมี
การทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรฯ โดยดําเนินการ
พ ร อ ม กั บ ก า ร ท บ ท ว น แ ผ น พั ฒ น า ค ณ ะ

5.2 -5.1 แผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
ระยะ5 ป  พ.ศ. 2560 – 
2564 ประจําป
งบประมาณ 2563  
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มนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร  ทั้ งนี้  ในการ
ทบทวน จะมีการนําเสนอขอมูลเรื่องการศึกษาตอ 
และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ (5.2-6.2) 
จากนั้นคณะจะมีการนําแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ไปชี้ แจงกับบุคลากรของคณะ เพื่ อ
รับทราบรวมกัน ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(5.2-6.3)   
     ในเรื่องการกํากับติดตาม คณะฯ จะมีการ
กํากับติดตามโดยมีการแตงตั้ งคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ (5.2-6.4)  โดยมีการติดตามผานการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะ และมีการ
ติดตามผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
อยางตอเนื่อง (5.2-6.5)     
     ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมี
ก ารติ ดตามผล  และดํ า เนิ นการรายงานต อ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง คือ 
      รายงานผลการดําเนินงานของแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน (5.2-6.6)  และรอบ 12 เดือน (5.2-
6.7) 

5.2-5.2 เอกสารแสดง
ขอมูลแผนการศึกษาตอ
และการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ ของบุคลากร  
5.2 -.5.3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร เกี่ยวกับ
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร 
5.2-6.4 คําสั่งแตงตั้งคณะ
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
5.3-6.5 วาระการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะฯเพื่อติดตามแผนการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร ประจําป 2563 
5.2-5.6 รายงานผลการ
ดําเนินงานของแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
(รอบ 6 เดือน) 
5.2-6.7 รายงานผลการ
ดําเนินงานของแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ป 
2563 (รอบ 12 เดือน) 

7. ดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีเหมาะสม
และสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะท่ีไดปรับ
ใหการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบดวย การ

     การดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบและ
กลไกที่เหมาะสมดังนี้  
     1. คูมือประกันคุณภาพการศึกษา(5.2-7.1) 
     2. การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ (5.2-7.2) 
     3. การจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ จากการนํา
ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มา
วิเคราะห (5.2-7.3) 

5.2-7.1 คูมือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
5.2-7.2 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ 
5.2-7.3 แผนปรับปรุง
คุณภาพ คณะ
มนุษยศาสตรและ
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

     4. การจัดทําคาเปาหมายประกันคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2562 (5.2-7.4) 
     5. การกําหนดเจาหนาที่คณะ ดูแลงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ และหลักสูตร (5.2-
7.5) 
     6. การ Cross Check การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (5.2-7.6) 
     7. จัดใหหองประกันคุณภาพการศึกษา ของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร 
     8. การสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีบทบาท
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
กับมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก เพื่อสราง
การเรียนรู และประสบการณดานประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งจะเปนประโยชนตอองคกร (5.2-7.8) 
     9. การระชาสัมพันธ แจงขาวสารตางๆ ที่
เกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา ใหกับผูบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร และคณาจารยในคณะทราบ
อยางตอเนื่อง เพื่อใหงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เปนสวนหนึ่ งของการบริหารองคกร และการ
ทํางาน (5.2-7.9) 

สังคมศาสตร ปการศึกษา 
2562  
5.2-7.4 คาเปาหมาย
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2562 
5.2-7.5 บทบาทหนาที่
เจาหนาที่สายสนับสนุนใน
เรื่องประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
5.2-7.6 การ Cross 
check ประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ ของ
หนวยงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  
5.2-7.7 ภาพถายหอง
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ของคณะฯ 
5.2-7.8 รายชื่อ
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย 
5.2-7.9 ตัวอยางวาระการ
ประชุม/รายงานการ
ประชุม ที่เกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
5 คะแนน 7 ขอ 5 คะแนน 4 คะแนน 
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ตัวบงชี้ที่ 5.3  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้   กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน  

ในรอบปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการตามระบบกํากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีผลการดําเนินงานเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการ
กํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรใหเปนไป
ตามองคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี
บทบาทหนาที่ในการกํากับ และสนับสนุนการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ดังนี้  
มีระบบเสริมหนุน  
     1. คณะมีการจัดตั้ งกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร (5.3-1.1)  
     2. มีห องดํ าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาสําหรับจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา และแหลงขอมูลที่
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา (5.3-
1.2) และเจาหนาที่ประกันคุณภาพ เพื่อให
คําปรึกษา และชวยเหลือ สนับสนุนขอมูล
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (5.4-1.3) 
     3 . มี การจัดทํ าคู มื อประกันคุณ ภาพ
การศึ กษา ของคณ ะมนุ ษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เพื่อมอบใหกับสาขาวิชาเพื่อใช
ในการศึกษาทําความเขาใจการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา (5.3-1.4) 
     4. คณะดําเนินการจัดทําแนวทางการ
เขียนรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
(SAR) เพื่อใหหลักสูตรสามารถดําเนินงาน
จัดทํา SAR ไดชัดเจนยิ่งขึ้น (5.3-1.5) 
     5. คณะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ และหลักสูตร (5.2-1.6) 
     6. คณะมีการจัดทําขอมูลตางๆดานการ

5.3-1.1 กําหนดเวลาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
5.3-1.2 ภาพถายหอง
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ 
5.3-1.3 Job Description 
ของนาวสาวชมพูนุช สอนสา 
ที่ระบุวามีหนาที่ดูแลงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  
5.3-1.4 เลมคูมือประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2562 
5.3-1.5 แนวทางการเขียน 
SAR ระดับหลักสูตร 
5.3-1.6 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา แสดงใน
สวนงบประมาณที่จัดสรร
เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปงบประมาณ 
2563 
5.3-1.7 Print out หนา
เว็บไซตของคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
5.3-1.8 คาเปาหมายการ
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
บริหารงานคณะและแบบฟอรมตางๆ     ใน
เว็บไซตของคณะ เพื่อใหหลักสูตรไดนําไปใช
ประโยชน (5.3-1.7) 
     7. คณะมีการจัดทําคาเปาหมายในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (5.3-1.8)  
     8 . ค ณ ะ มี ก า ร กํ า ห น ด ป ฏิ ทิ น ก า ร
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร (5.3-1.9)     
     สวนกลไก การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ใหกับหลักสูตร ในปการศึกษา 
2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี
กลไกและดําเนินตามกลไกดังนี้ 
     1. จัดทํ าตารางกําหนดกิจกรรมงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ป
การศึกษา 2561 (5.3-1.10) 
     2. หลักสูตรจัดทบทวนระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา (5.3-1.11) 
โด ยค ณ ะมี แ บ บ ฟ อ ร ม ก ารท บ ท วน ให
ดําเนินการ 
     3. คณะมีการประชุมและแจงขาวสารการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอยาง
ตอเนื่อง โดยใหสาขาวิชาตางๆ ดําเนินงาน 
รวมทั้งปรับปรุงการดําเนินงานระดับหลักสูตร 
(5.3-1.12) 
     4. หลักสูตรมีการจัดทําแผนปรับปรุง
คุณภาพ (Improvement) ภายหลังการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาเสร็จสิ้น   ซึ่งในการ
ตรวจประเมินปการศึกษา 2561 เสร็จสิ้น ทุก
หลักสูตรมีการจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ 
สําหรับดําเนินการในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา2562 (5.4-1.13) 
     5. คณะดําเนินการตรวจประเมิน Cross 
check ใหกับหลักสูตร และมีการบันทึกผล
การตรวจ Cross check เพื่อสําหรับติดตาม 
การดําเนินงาน  (5.3-1.14) 

ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 
2559 
5.3-1.9 ปฏิทินประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร 
5.3-1.10 ตารางกําหนด
กิจกรรมงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 
2562  
5.3-1.11 แบบฟอรมการ
ทบทวนระบบและกลไก
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรป 2562 
5.3-1.12 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  
5.3-1.13 Improvement 
plan ปการศึกษา 2562 
ปงบประมาณ 2563 ระดับ
หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
5.3-1.14 รายงานผลCross 
check ระดับหลักสูตร 
5.3-1.15 รายชื่ออาจารย
ตัวแทนแตละหลักสูตร ที่เขา
รวมการอบรมประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  
5.3 -1.16 แบบฟอรมการ
เสนอรายชื่อกรรมการ
ผูตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ที่
คณะดําเนินการจัดทําขึ้น 
5.3-1.17 คําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
     6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสง
คณาจารยในทุกหลักสูตร เขาอบรมประกัน
คุณภาพการศึกษา (5.3-1.15) 
     7. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
มีกลไกในการช วยหลักสูตร สําหรับการ
กําหนดกรรมการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร โดยทําหนาที่ใน
การให ข อมู ล  และรวบรวมขอมู ล ให กั บ
มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะมีแบบฟอรมใหหลักสูตร
ดําเนินการที่งายตอระบบการบริหารจัดการ 
(5.3-1.16) และมหาวิทยาลัยก็นําขอมูลไป 
จัดทําคําสั่งผูตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร (5.3-1.17) 
     จ ากที่ ก ล าวม า  จะ เห็ น ได ว า  คณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีทั้งระบบ
และกลไก การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการกํากับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และสงผล
ให การประกันคุณ ภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ในปการศึกษา 2562 มีผลการ
ดําเนินงานภาพรวมดีขึ้น 

พรรณี แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 
2562 

2. มีคณะกรรมการกํากบั 
ติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามระบบท่ีกําหนดใน
ขอ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมี
ก ารกํ ากั บ ติ ดตาม งานป ระกั น คุณ ภ าพ
หลักสูตรดังนี้  
     การกํากับ ติดตาม โดย คณะกรรมการ
บริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(5.3-2.1) ซึ่งจะมีหนาที่ในการกํากับ ติดตาม
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร     
     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได
นําการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2562 รายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 
มิถุนายน 2563 ในวาระเพ่ือทราบ (5.3-2.2) 
     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

5.3-2.1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
5.4-2.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที3่/2563 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2563 
5.3-2.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 30 ตุลาคม 25632 
5.3-2.4 รายงานการประชุม
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
หลักสูตร ป 2562 รายงานตอคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณา ในวาระเพื่อพิจารณา 
ทุกภาคการศึกษา ดังนี้ 
     ภาคการศึกษาที่ 1/2562 รายงานตอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 
2562 วาระเพื่อพิจารณาที่ 5.4 รายงานผล
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่  1/2562 
(5.3-2.3) 
     ภาคการศึกษาที่ 2/2562 รายงานตอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2563 วาระเพื่ อพิ จารณ าในประเด็นค า
เปาหมายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ปการศึกษา  2563 ขอเสนอแนะตอ
การพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร (5.3-
2.4) 

คณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการ
จัดสรรทรัพยากรเพือ่สนับสนุนการดําเนินงาน
ของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามหลักการ 4 M 
ดังนี้  
     1 . Man (คน ) มี การแบ งบ าทหน าที่
เจาหนาที่สายสนับสนุนของสํานักงานคณบดี
คณ ะม นุ ษ ยศ าสต ร ฯ  ให ช ว ย ดู แล ก าร
ดําเนินงานของแตละสาขาวิชา เนื่องดวยคณะ
ไมมีบุคลากรสายสนับสนุนมากพอที่จะใหไป
สังกัดหลักสูตรโดยตรง จึงกําหนดบทบาท
หนาที่สําหับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่แต
ละคน (5.3-3.1) 
     2 . Money (งบ ป ระม าณ ) ใน แต ล ะ
ป งบป ระมาณ  คณ ะมนุ ษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนั บ สนุ นการดํ า เนิ น งานบริห ารระดั บ
หลักสูตรและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ ไดแก  ระดับหลักสูตร มีการ

5.3-3.1 Job description
เจาหนาที่คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  
5.3-3.2 แผนงบประมาณ
ปงบประมาณ 2563 แสดง
ในสวนที่ระบุวา สนับสนุน
การบริหารจัดการระดับ
สาขาวิชาและหนวยงาน  
5.3-3.3 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
คณะ ปงบประมาณ 2563 
5.3-3.4 ภาพถายหอง
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
5.3-3.5 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและ
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
จัดสรรงบประมาณรายได  สนับสนุนการ
บริหารงานของหลักสูตร (5.3-3.2) สวนของ
คณะ มีการตั้งงบประมาณในสวนของการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ไว
ชัดเจน สําหรับการบริหารจัดการงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภาพรวมของคณะ (5.3-
3.3) 
     3. Material (อุปกรณ ,เครื่องมือ) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทําหนาที่เปน
ศูนยกลางการดําเนินงานของทุกหลักสูตร ทั้ง
เรื่องการเรียนการสอน งานประกันคุณภาพ
การศึกษา และงานบริหารจัดการ โดยเฉพาะ
ในสวนของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมีการทําหองประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อใหบริการแกหลักสูตรตางๆ สําหรับการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (5.3-
3.4) 
     4. Management การบริห ารจัดการ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ยึด
หลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม ดังนั้นการ
จั ด ตั้ งค ณ ะก รรม ก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ
การศึกษาระดับคณะ จะใหตัวแทนจากทุก
หลักสูตร เขามารวมเปนกรรมการดําเนินงาน 
(5 .3-3 .5) เพื่ อ ได เรียนรู  และรับรู ข อมู ล
ขาวสารงานประกันคุณภาพการศึกษา แสดง
ความคิดเห็น และรวมบริหารระบบงาน
ป ระกั น คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ าร ว ม กั น ทั้ ง
กระบวนการ 

สังคมศาสตร 

4. มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามกําหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินใหกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณา 

     ในปการศึกษา 2562 ซึ่งถือเปนปที่  6  
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
     ซึ่งทางคณะไดดําเนินการสนับสนุนการ
ดําเนินงานใหหลักสูตรทั้ง 9 หลักสูตร (ป.ตรี 
8 หลักสูตร ป .เอก 1 หลักสูตร) รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสู ตร ประจํ าป การศึกษา 2562 ใน
ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2563 

5.3-4.1 คําสั่ง
คณะกรรมการผูตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี 
5.3-4.2 เอกสารสรุปผลการ
ตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ซึ่ ง กํ า ห น ด วั น  เ ว ล า  ส ถ า น ที่  แ ล ะ
คณ ะกรรมการต รวจป ระ เมิ น คุณ ภ าพ
ก า ร ศึ ก ษ า  เป น ไป ต าม ป ร ะ ก าศ ข อ ง
มหาวิทยาลัย (5.3-4.1) 
     เมื่ อ ก ารป ระ เมิ น ผล เส ร็ จ สิ้ น เป น ที่
เรียบรอยแลว ซึ่งมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ตามแบบรายงาน
ผลการประเมินของคณะกรรมการของแตละ
หลักสูตร (5.3-4.2) และคณะไดนําขอมูลมา
สรุปตามองคประกอบที่ 1ตัวบงชี้ 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (5.3-4.3)  
     หลังจากนั้น คณะนําผลการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2562 รายงานผลไปให
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาในกา
ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2563 (5.3-4.4) 

ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 
2562 ของทุกหลักสูตร  
5.3-4.3 เอกสารสรุปผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม ตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษา องคประกอบที่ 1 
ตัวบงชี้ 1.1 ระดับคณะ  
5.4-4.4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 
สิงหาคม 2563 

5. นําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
ประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรใหมคีุณภาพดีข้ึน
อยางตอเนื่อง 

     จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา
2562 ให กับคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดพิจารณา 
เมื่อการประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 
แลว ไดนํารางแผนปรับปรุงคุณภาพ ของทุก
หลักสูตร เขารายงานตอคณะกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อพิจารณาใหความคิดเห็น 
และขอเสนอแนะเพิ่มเติม คณะกรรมการไดมี
การใหขอเสนอแนะ แตละหลักสูตร นําไป
ปรับปรุงสําหรับปการศึกษา 2563 โดย
ขอเสนอแนะแตละหลักสูตร สรุปในวาระการ
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํ า ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (5.3-5.1) 
     จากนั้นคณะไดดําเนินการใหหลักสูตร         
นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
ค ณ ะ ไป จั ด ทํ า แ ผ น ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ าพ 
(Improvement plan) ระดั บ ห ลั ก สู ต รป
การศึกษา 2563  (5.3-5.2)  
     อยางไรก็ตามคณะมีการดําเนินการจัดทํา

5.3-5.1 สรุปวาระการ
ประชุมคณะกรรมกรรมการ
ประจําคณะฯ (ขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจํา
คณะ)  
5.3-5.2 แผนปรับปรุง
คุณภาพระดับหลักสูตร 
ป 2563 
5.3-5.3 ตารางสรุปผล
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
2562 ทุกหลักสูตร  
5.3-5.4 ตารางสรุปผล
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน บริหารจัดการ
หลักสตูรโดยรวม ป
การศึกษา 2562 
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เกณฑการประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
แผนพัฒนาคุณภาพ โดยนําผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษามาวิเคราะห และ
นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
คณะ และกรรมการผูตรวจประเมินฯ ไป
จัดทําแนวทางการพัฒนา ซึ่งผลของการตรวจ
ป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ าภ าย ใน  ป
การศึกษา 2562 ก็เปนผลมาจากการนําผล
ตรวจประเมินฯ เมื่อป 2561 มาจัดทําแผน
ปรับปรุงคุณภาพ และนํามาดําเนินการในป
การศึกษา 2562  ส งผลใหการประเมิน
คุณภาพการศึกษาใน ปการศึกษา 2562 ของ
ทุกหลักสูตร ยังคงผานเกณฑประเมิน 3.01 
คะแนน (5.3-5.3) และผลคะแนนบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม อยูที่ 3.91 คะแนน 
ในปการศึกษา 2562 ซึ่งเทียบกับปการศึกษา 
2561 มีคะแนน 3.76 ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้น (5.3-5.4) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพ
ทุกหลักสูตรผานองคประกอบ
ที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

     จากเกณฑของ สกอ. ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ที่กําหนดให
ทุ กหลั กสู ต รมี ผ ลการป ระเมิ น คุณ ภ าพ
การศึกษา ผานองคประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐาน ซึ่งหลักสูตรทั้ง 9 หลักสูตรของ
คณะมนุษยศาสตรฯ ไดดําเนินการปฏิบัติผาน
ตามเกณฑขององคประกอบที่ 1 (5.3-6.1) 

5.3-6.1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2562 

 
การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
5 คะแนน 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 
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องคประกอบที่ 6 ดานอัตลักษณของบัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 6.1   การดําเนินการสงเสริมและพัฒนาทักษะ ความคิดเชิงระบบ PDCA  
   สอดคลองกับบริบทหรืออัตลักษณของแตละคณะ  
ชนิดของตัวบงชี้   ผลลัพธ 
เกณฑการประเมิน ในระดับคณะสามารถคิดคะแนนได โดยการแปลงคารอยละของโครงการที่นักศึกษา
ดําเนินการตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 มีคาเทากับรอยละ 80 ขึ้น
ไป 
สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณคารอยละของโครงการที่นักศึกษาดําเนินการตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

=  
จํานวนโครงการที่นักศึกษาดําเนินการตาม PDCA 

จํานวนโครงการของนักศึกษาทั้งหมด 
 
 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได  = 
รอยละของโครงการที่นักศึกษาดําเนินการตาม PDCA 

คารอยละที่ไดคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน :  
 ในปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาทักษะ 
ความคิดเชิงระบบ PDCA สอดคลองกับบริบท หรืออัตลักษณของแตละคณะ หลักสูตรจํานวน 10 โครงการ 
จากจํานวนโครงการของนักศึกษาทั้งหมด 10 โครงการ ดังนี้ 

ชื่อโครงการ 
ดําเนินการตาม 

PDCA 
ไมดําเนินการตาม 

PDCA 
1.โครงการปฐมนิ เทศนักศึกษาชั้นปที  1 ประจําป
การศึกษา 2562 “บานหลังใหม หัวใจ HUSO” 

  

2.โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึ ง
ประสงค : ปจฉิมนิเทศ 

  

3.โครงการพัฒนาศักยภาพผู นํ านั กศึกษา คณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  

4.โค ร ง ก า ร พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ด า น กี ฬ า  ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  

5.โครงการพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาดานการประกันคุณภาพ ประจําป
งบประมาณ 2563 

  

6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร : การเสียสละดวยจิตสาธารณะ รุน 2 

  

7.โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม : ทําบุญตักบาตรวัน
ปใหม 2563 

  

X 100 

X 5 
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การคํานวณ 
 1. คํานวณคารอยละของอาจารยของโครงการที่นักศึกษาดําเนินการตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ 
(PDCA) 

8 
X 100 = 80 

10 
 
 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

80 
X 5 = 5 

80 
การประเมินตนเอง  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

 
หลักฐานอางอิง: 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1 สรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที 1 ประจําปการศึกษา 2562 “บานหลังใหม 
หัวใจ HUSO” 

6.1-2 สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
6.1-3 สรุปผลโครงการพัฒนานักศึกษาดานกีฬา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
6.1-4 สรุปผลโครงการพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร กิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานการ

ประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ 2563 
6.1-5 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : การเสียสละดวยจิตสาธารณะ รุน 2 
6.1-6 สรุปผลโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม : ทําบุญตักบาตรวันปใหม 2563 
6.1-7 สรุปผลโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาพัฒนาศักยภาพความเปนผูประกอบการ เพิ่ม

โอกาสและทางเลือก รุนที่ 2 
6.1-8 สรุปผลโครงการเตรียมความพรอมสู เสนทางราชการสําหรับศิษย เกา “ความรู

ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ครั้งที่ 2” 

8.โครงการพัฒนานักศึกษาดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม : แหเทียน 

  

9.โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาพัฒนาศักยภาพ
ความเปนผูประกอบการ เพิ่มโอกาสและทางเลือก รุน
ที่ 2 

  

10.โครงการเตรียมความพรอมสู เสนทางราชการ
สําหรับศิษยเกา “ความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
ครั้งที่ 2” 

  

รวม 8 2 
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สวนที่ 3  
สรุปผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
จากผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เมื่อประเมินโดยใชมาตรฐานการ

อุดมศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งประกอบดวยมาตรฐาน 5 ดาน รวมกับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ซึ่งประกอบดวยมาตรฐาน 5 ดาน และอิงกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ตามที่กําหนด 
ในรอบปการศึกษา 2562 มีผลการประเมินสรุปได ดังนี ้

 
ผลการประเมินรายตัวบงชี้  

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 3.85 35.16 9  3.91 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 
2.87  

(รอยละ 23) 
16 63.5 รอยละ 25.20  3.15 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 
2.08  

(รอยละ 25) 
23 63.5 รอยละ 36.22 3.01 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 1.4 5   6 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 1.5 5   6 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 1.6 3   3 ขอ 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 1.7 3   4 ขอ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 1.8 3 0 9 รอยละ 0 0 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 5   7 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 3 1,544,750 63.5 24,326.77 4.86 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 
4 

(รอยละ 16) 
18.00 63.5 รอยละ 28.35 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 
2.5 

(รอยละ 10) 
2 4 รอยละ 50 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที ่3.1 5   5 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที ่3.2 5 2 3 รอยละ 66.6 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 5   4 ขอ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 3   2 ขอ 2 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 5   6 ขอ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 5   5 ขอ 5 คะแนน 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 5 5 5 รอยละ 100 5 คะแนน 

เฉลีย่คะแนนรวมทุก
ตัวบงชี้ของทุก

องคประกอบ 
3.96 คะแนน 

 
4.05 คะแนน 

 
ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ 

องคประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดําเนนิงานตองปรบัปรุงเรงดวน 

1..51-2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนนิงานระดบัพอใช 

3.51-4.50 การดําเนนิงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

I P O คะแนนเฉลี่ย  

1 3.08 4.25 1.95 3.38 พอใช 
2 4.86 5.00 5.00 4.97 ดีมาก 
3 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
4 - 4.00 - 4.00 ดี 
5 - 3.67 - 3.67 ดี 
6 - - 5.00 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมิน 3.67 4.20 3.98 4.05 ด ี
 

 
 
 


