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ค าน า 
 
  คณะมนุษยศาสตร์ ด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรามค าแหง คือ 1) สร้างและกระจาย
โอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประชาชน ในลักษณะการศึกษาเพ่ือปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 2) ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายใน 3) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพ และกระจายโอกาสทางการศึกษา 4) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือพัฒนาองค์กร และสร้างทุนทางปัญญาของชาติ 5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตาม
แนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา            
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นอันจะ
น าไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
 
 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (1กรกฎาคม 2557 - 30 
มิถุนายน 2558) จัดท าขึ้น เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของคณะฯ ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การด าเนินงานของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ซึ่งปรากฏในคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง รายงานประเมินตนเองฉบับนี้
เสร็จสมบูรณ์ด้วยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายของคณะฯ หากคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา มีข ้อเสนอแนะใด ๆ  ต ่อการด า เน ินงานและการจ ัดท ารายงานการประเม ินตนเอง              
คณะมนุษยศาสตร์ขอน้อมรับค าแนะน า เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป ด้วยความขอบคุณ
ยิ่ง 
                                                                         
                                                                       
 

                                                                      
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ  เชษฐสุมน) 
                            คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 อาคารที่ท าการคณะฯ หลังแรกเคยใช้เป็นอาคารในงานแสดงสินค้า
นานาชาติแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ต่อมามหาวิทยาลัยรามค าแหงได้อนุมัติให้สร้างอาคารถาวรขึ้นใหม่ 
วางศิลาฤกษ์ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาศน์) ต่อมาได้เลื่อน     
สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ด้วยสาเหตุดังกล่าวบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ จึงพร้อมใจ
กันถือว่าวันที่ 28 กันยายน เป็นวันมนุษยศาสตร์ 
 ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์ ได้บริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2541 
โดยได้ด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยรามค าแหง อันได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
จัดบริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้มีการวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
 ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์ ได้ปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง ๔ ประการของ
มหาวิทยาลัย คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์อย่าง
รวดเร็วจวบจนปัจจุบันนี้ คณะมนุษยศาสตร์ได้เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท การพัฒนา
ของคณะมนุษยศาสตร์ยังก้าวหน้าต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิชาการในการจัดการเรียนการสอนที่ให้
ความส าคัญกับการสอนด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรม การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม การสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 
 จากวันที่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งบัณฑิตจากคณะมนุษยศาสตร์ ได้พิสูจน์ให้สังคมยอมรับและประจักษ์ในคุณภาพว่ามีความรู้ ความสามารถ 
ความวิริยะอุตสาหะและมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพที่ได้ศึกษา ตลอดจนมีจิตส านึกที่ดีต่อสถาบันที่ให้โอกาส
ทางการศึกษา สมกับวิสัยทัศน์ของคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทยที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ทางด้าน
ภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือสร้างสรรค์สังคมไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ในปีการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตร์ ได้ประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสรุปผลได้
ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการประเมินตนเอง  
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ  4.00  (ระดับ ดี)    
จุดเด่น 
   - 
จุดที่ควรพัฒนา 
  1.   อาจารย์ประจ าหลักสูตรบางหลักสูตรมีจ านวนไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  2.   คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                ระดับปริญญาโทที่ต้องมีผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 3.   ควรมีระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บ มคอ. และสะดวกในการตรวจสอบ 

 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ  3.41  (ระดับ พอใช้)    
จุดเด่น 
   - 
จุดที่ควรพัฒนา 

จ านวนงานวิจัยน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนของอาจารย์ประจ า ซึ่งส่งผลให้จ านวนเงินสนับสนุน 
 วิจัย/อาจารย์ก็มีน้อย และบทความวิจัยที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  
 น้อยไปด้วย 

 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ  5   (ระดับ ดีมาก)    
จุดเด่น 

มีโครงการบริการวิชาการที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหลายโครงการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
    - 
 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4  เท่ากับ  5  (ระดับ ดีมาก)    
จุดเด่น 

 มีโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับองค์ความรู้ของแต่ละหลักสูตร
ของคณะ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 

 



 
 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ  5   (ระดับ  ดีมาก)    
จุดเด่น 
            บุคลากรทั้งในระดับหลักสูตรและระดับงานให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและพันธกิจของคณะ รวมทั้งการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
   - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

         คะแนนการประเมินระดับคณะตามเกณฑ์  สกอ. อยู่ในระดับ ดี  ได้คะแนนเฉลี่ย  4.18 
 



 
 

บทท่ี  1 
บทน า 

 
ชื่อหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ที่ตั้ง  ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
ประวัติความเป็นมา   
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงจัดตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
รามค าแหง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 40 อาคารที่ท าการของคณะ
มนุษยศาสตร์ หลังแรกเคยใช้เป็นอาคารในงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2511 ต่อมา
มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้อนุมัติให้สร้างอาคารถาวรขึ้นใหม่ วางศิลาฤกษ์ในวันที่ 28 กันยายน 2516 โดย
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาศน์) (สมณะศักดิ์ในขณะนั้น ซึ่งต่อมาได้เลื่อนสมณะศักดิ์เป็นสมเด็จพระอริยวง
ศาคตญาณ) อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์จึงได้พร้อมใจกันถือว่า วันที่ 28 กันยายนเป็นวัน
คณะมนุษยศาสตร์ เมื่ออาคารของคณะฯ สร้างแล้วเสร็จจึงท าพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2517 โดย
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธี เริ่มแรกคณะมนุษยศาสตร์
เปิดสอน 5 สาขา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 เปิดสอนวิชาภาษาเยอรมัน และในปี พ.ศ. 
2532 คณะมนุษยศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตร และเปิดสอนสาขาวิชาปรัชญาเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งสาขา ปัจจุบัน  
คณะฯ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีรวม 14 สาขา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาไทย  
สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาประวัติศาสตร์  สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยว  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สาขาวิชา
ภาษารัสเซีย สาขาวิชาภาษาสเปน  สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชา
วัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 5 สาขา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาไทยศึกษา สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร และสาขาการแปล  
 
ปรัชญา และปณิธาน   
 ปรัชญา   คือ   เปิดโอกาสให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ 
 ปณิธาน   คือ   มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
ตามแผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  พ.ศ. 2557  ก าหนดไว้ดังนี้ 

 

  วิสัยทัศน์ 
คณะมนุษยศาสตร์เป็นตลาดวิชาที่จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน พัฒนาพันธกิจทางวิชาการให้เป็นที่

ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน และสร้างสรรค์สังคมไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 



 
 

 พันธกิจ 
         1. สร้างและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประชาชน ในลักษณะการศึกษาเพ่ือปวงชนรวมทั้ง
ประชากรในภูมิภาคอาเซียน 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในคณะมนุษยศาสตร์ 
เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและ
การกระจายโอกาสทางการศึกษา 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือพัฒนาองค์กรและสร้างทุนทางปัญญาของชาติ 
  5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
   

เป้าประสงค์  
   เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด คณะมนุษยศาสตร์จึงได้ก าหนด
เป้าประสงค์ท้ังหมด 6 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1  ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  เป้าประสงค์ท่ี 2  ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  เป้าประสงค์ท่ี  3  ผู้รับบริการทกุกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานเพ่ือการศึกษา 
  เป้าประสงค์ท่ี 4  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
  เป้าประสงค์ท่ี 5  ผู้รับบริการในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ได้รับบริการทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  เป้าประสงค์ท่ี 6  ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 
 

รายช่ือผู้บริหารของหน่วยงาน 
 คณบดีผู้บริหารสูงสุดของคณะ ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งวาระละ 4 ปี หัวหน้า
ภาควิชาได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งวาระละ 4  ปี 
  

ผู้บริหารระดับคณะ 
 

1. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  (2 ส.ค. 53-1 ส.ค. 57) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  รักษาราชการแทน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (2 ส.ค.-30 ก.ย. 57) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. แก้วตา ผู้พัฒนพงษ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร ์(1 ต.ค.-30 ต.ค. 57) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ  เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (1 พ.ย. 57-ปัจจุบัน) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาวดี  กุศลรอด รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิ  อินทโกสุม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพิน  ก าปั่นทอง รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์  ระเบียบโลก รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ 
10. อาจารย์สิริกมล  สิริสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 



 
 

ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา/หัวหน้าภาควิชา 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อญัชลี โตพ่ึงพงศ์ ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา 
2. อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 
3. อาจารย์ ดร. นพธร ปัจจัยคุณธรรม หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

(22 ม.ค. 56 -30 เม.ย. 58) 
3. อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

(22 เม.ย. 58 - ปัจจุบัน)  
4. อาจารย์จีรพล  เกตุจุมพล หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์  
5. อาจารย์ ดร. ภีมศักดิ์  เอ้งฉ้วน หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณห์นิภา  ทาสุคนธ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม้  สงวนสกุล หัวหน้าภาควิชาปรัชญา 
8. อาจารย์อัญชลา  โภชนสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 
ผู้บริหารในส านักงานเลขานุการคณะ 
1. นางสาวราตรี  พงษ์สุวรรณ หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ 
2. นางสาวมิ่งขวัญ  เสืองามเอ่ียม หัวหน้างานบริหารและธุรการ 
3. นางสุกัญญา  ชินกูล หัวหน้างานคลังและพัสดุ 
4. นางกรรณิการ์  บูรศิริรักษ์ หัวหน้างานบริการการศึกษา 
5. นางชนัญชิตา  ปรีดีสนิท หัวหน้างานนโยบายและแผน 
6. นางพิมลสิริ  เลิศธนาไพจิตร          หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
ส านักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ 1. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัรามค าแหง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2518 ลงใน            

ราชกิจจานุเบกษา ฉบบัพิเศษหน้า 13 - 14เล่ม 92 ตอนที่ 159 วันที่ 14 สิงหาคม 2518 
 2. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การแบ่งส่วนราชการในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2518 

ลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้า 13 เล่ม 92 ตอนที่ 174 วันที่ 29 สิงหาคม 2518 
 3. หนังสือทบวงมหาวิทยาลยั ที ่ทม 0202/ 13227 เร่ือง การแบ่งส่วนราชการในส านักงานเลขานุการคณะ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 

2530 
 4. หนังสือทบวงมหาวิทยาลยั ที ่ทม 0202/ 1517 เร่ือง การแบ่งส่วนราชการในส านักงานเลขานุการคณะ ลงวันที่ 19 มกราคม 2533 
 5. มติสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง ครั้งที่ 4/ 2548 วาระที ่4.4 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม  2548 

* มติสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง วาระที ่4.1 ครั้งที่ 1/ 2534 เมื่อวันที่  28 มกราคม 2534 
** มติ ทปม. วาระที่ 3.7 ครั้งที่ 1/ 2538 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2538 

*** มติสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง วาระที ่4.9 ครั้งที่ 10/ 2548  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548 
 6. แบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน 

 
 

เลขานุการคณะ 
 

หัวหน้าภาควชิาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 
 

หัวหน้าภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
 

หัวหน้าภาควชิาประวัติศาสตร ์
 

หัวหน้าภาควชิาบรรณารักษศาสตร์ 
 

หัวหน้าภาควชิาภาษาตะวันตก 
 

หัวหน้าภาควชิาปรัชญา 
 

หัวหน้าภาควชิาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 

ศูนย์ส่งเสริมการแปล* 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
 

ส านักงานบัณฑิตศึกษา6 

งานบริหารและธุรการ 
 

งานคลังและพัสด ุ
 

งานบริการการศึกษา 
 

งานนโยบายและแผน 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา*** 
 

หัวหน้าหน่วยสารบรรณ 
 

หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าท่ี 
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานท่ี 
และยานพาหนะ 
 

หัวหน้าหน่วยผลิตเอกสาร 
 

หัวหน้าหน่วยการเงิน 
และบัญชี 
หัวหน้าหน่วยพัสดุ 
 

หัวหน้าหน่วยทะเบียน 
และประเมินผลการศึกษา 
 

หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา 
 

หัวหน้าหน่วยส่งเสริม 
พัฒนาทางวิชาการ 
หัวหน้าหน่วยโสตทัศน ศึกษา 

หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์แผน 
และงบประมาณ*** 
หัวหน้าหน่วยวิจัยสถาบัน 
และสารสนเทศ*** 
 

หัวหน้าหน่วยวิเทศ
สัมพันธ์*** 
 

หัวหน้าหน่วยแผนและ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา*** 
 

หัวหน้าหน่วยประเมิน 
คุณภาพการศึกษา*** 
 

ศูนย์เกาหลีศึกษา** 
 



 
 

โครงสร้างการบริหารราชการ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ     มติสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง 

                               มติ ทปม. 

                               แบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน 

 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
 

คณะกรรมการประจ า
คณะ 

 
  ส านักงานบณัฑิตศึกษา 

 
รองคณบด ี

 

เลขานุการคณะ 
 

หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 
 

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
 

หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ 
 

หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
 

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก 
 

หัวหน้าภาควิชาปรัชญา 
 

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 

 ศูนย์ส่งเสริมการแปล 

หัวหน้างาน 
บริหารและธุรการ 

 

หัวหน้างาน 
คลังและพัสด ุ

 

หัวหน้างาน 
บริการการศึกษา 

 

หัวหน้างาน 
นโยบายและแผน 

 

  หัวหน้างานประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

 
หัวหน้าหน่วยสารบรรณ 
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ 
และยานพาหนะ 
 

หัวหน้าหน่วยผลิตเอกสาร 
 

หัวหน้าหน่วยการเงิน 
และบัญชี 
หัวหน้าหน่วยพัสดุ 
 

หัวหน้าหน่วยทะเบียน 
และประเมินผลการศึกษา 
 

หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา 
 

หัวหน้าหน่วยส่งเสริม 
พัฒนาทางวิชาการ 
 

หัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา 

 หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์แผน 
และงบประมาณ 

 หัวหน้าหน่วยวิจัยสถาบัน 
และสารสนเทศ 
 

 หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์ 
 

 หัวหน้าหน่วยแผนและ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 หัวหน้าหน่วยประเมิน 
คุณภาพการศึกษา 
 

 ศูนย์เกาหลีศึกษา 
 



 
 

การแบ่งส่วนราชการ 
  คณะมนุษยศาสตร์  แบ่งส่วนราชการ ตามโครงสร้าง ดังนี้ 
 1.  ส านักงานเลขานุการ มีจ านวน 5 งาน ดังนี้ 
        1.1  งานบริหารและธุรการ   
        1.2  งานคลังและพัสดุ   
        1.3  งานบริการการศึกษา 
        1.4  งานนโยบายและแผน 
        1.5  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.  ภาควิชา มีจ านวน 7 ภาควิชา และ 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
       2.1  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
       2.2  ภาควิชาปรัชญา 
       2.3  ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
       2.4  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
       2.5  ภาควิชาภาษาตะวันตก 
       2.6  ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 
       2.7  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
        2.8  สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
 
ศูนย์ส่งเสริมการแปล 
 มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับดูแลและจัดการทั่วไปให้ศูนย์ฯ  ด าเนินงานไปตาม
วัตถุประสงค์ จัดให้มีสถานที่ ส านักงานและอุปกรณ์ในการด าเนินงาน พิจารณาคัดเลือกงานเขียนที่มีคุณภาพ 
ที่สมควรสนับสนุนให้มีการแปล ติดต่อขอลิขสิทธิ์ จัดหาผู้แปล และผู้ตรวจอ่านที่เหมาะสม จัดพิมพ์เผยแพร่
ผลงานแปลที่สมบูรณ์แล้ว ดูแลประสานงานในกรณีที่มีผู้มาใช้บริการ ตรวจสอบบัญชี เอกสาร เงินสดและ
ทรัพย์สินของศูนย์ให้ถูกต้องครบถ้วน เสนองบดุล และรายงานการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะทุก ๆ    
6 เดือน ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของศูนย์ฯ และแนวปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ ตลอดจน
ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

ศูนย์เกาหลีศึกษา 
ศูนย์เกาหลีศึกษามีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาด้านต่างๆ เกี่ยวกับประเทศเกาหลี

อย่างละเอียดลึกซึ้ง ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เหตุการณ์ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เป็นศูนย์ ค้นคว้า วิจัย ช่วยการเรียนการสอนแก่นักศึกษาใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน สร้างองค์ความรู้ทางด้านเกาหลีศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้
ด้านเกาหลีศึกษากับสถาบันและแหล่งวิทยาการทั้งในและต่างประเทศ 
 

ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
 ส านักงานบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาซึ่งปัจจุบันมี 5 สาขาวิชา  ได้แก่ 
 1.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 2.  สาขาวิชาไทยศึกษา 

3.  สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ 



 
 

  4.  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
 5.  สาขาวิชาการแปล 
 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 
 คณะมนุษยศาสตร์จัดการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยรามค าแหงก าหนด คือ  
 1.  การศึกษาแบบทวิภาค (Semester System) คือ แบ่งเวลาการศึกษาในปีการศึกษา ออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ คือ ภาคเรียนที่ 1 (First Semester) และภาคเรียนที่ 2 (Second Semester) และภาคฤดูร้อน 
(Summer Session)  
 2.  การเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary System) คือ ภาควิชา/สาขาใดที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับวิชาการในสาขาวิชาใดก็จะอ านวยการเรียนการสอน/วิจัย ในสาขาวิชานั้น ๆ ให้แก่นักศึกษาทั้ง
ภายในคณะ และต่างคณะ 
 3.  การเรียนการสอนแบ่งเป็นกระบวนวิชา (Course) ซึ่งมีท้ังการบรรยายปกติ การเรียนในห้อง 
ปฏิบัติการภาษา การศึกษานอกสถานที่ และการฝึกอบรม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะกระบวนวิชา นั้น ๆ  
 
 ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท  
 
ระดับปริญญาตรี 
 คณะมนุษยศาสตร์จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก จ านวน 14 สาขาวิชา   
และ วิชาโท 22 สาขาวิชา  ดังนี้ 
 1. หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกมี 14 สาขาวิชา คือ 
     1.1  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
     1.2  สาขาวิชาภาษาไทย   
     1.3  สาขาวิชาภาษาจีน  
     1.4  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
     1.5  สาขาวิชาประวัติศาสตร์   
     1.6  สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยว   
     1.7  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  
     1.8  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
     1.9  สาขาวิชาภาษาเยอรมัน  
     1.10 สาขาวิชาภาษารัสเซีย  
     1.11 สาขาวิชาภาษาสเปน   
     1.12 สาขาวิชาปรัชญา  
     1.13 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
     1.14 สาขาวชิาวฒันธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 
 
 
 
 



 
 

  2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชาโทมี 22 สาขาวิชา คือ 
     2.1 สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษทั่วไป 
     2.2 สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 
     2.3 สาขาวิชาโทภาษาไทย 
     2.4 สาขาวิชาโทภาษาศาสตร์ 
     2.5 สาขาวิชาโทวรรณคดี 
     2.6 สาขาวิชาโทภาษาจีน 
     2.7 สาขาวิชาโทภาษาญี่ปุ่น 
    2.8 สาขาวิชาโทภาษาบาลีและสันสกฤต 
    2.9 สาขาวิชาโทคติชนวิทยา 
    2.10 สาขาวิชาโทภาษามลายู       
    2.11 สาขาวิชาโทภาษาอาหรับ      
    2.12 สาขาวิชาโทประวัติศาสตร์              
    2.13 สาขาวิชาโทประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว          
    2.14 สาขาวิชาโทสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    
    2.15 สาขาวิชาโทภาษาฝรั่งเศส         
    2.16 สาขาวิชาโทภาษาเยอรมัน   
    2.17 สาขาวิชาโทภาษารัสเซีย    
    2.18 สาขาวิชาโทภาษาสเปน 
    2.19 สาขาวิชาโทภาษากรีก 
    2.20 สาขาวิชาโทปรัชญา 
    2.21 สาขาวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
    2.22 สาขาวิชาโทวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว  

 
ระดับปริญญาโท 
 คณะมนุษยศาสตร์จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  5  สาขาวิชา คือ  
 1.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (แผน ก และแผน ข) 
 2.  สาขาวิชาภาษาไทยศึกษา (แผน ก และแผน ข) 
 3.  สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ (แผน ก และแผน ข) 
 4.  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (แผน ก และแผน ข) 
 5.  สาขาวิชาการแปล  (แผน ก และแผน ข และ การศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
 

ระดับปริญญาเอก 
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดสอนโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ จ านวน 1 สาขา คือ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา) (จัดการเรียนการสอนโดยโครงการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง)   
 



 
 

ตารางท่ี 1 หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ 

คณะวิชา 
หลักสูตร ปีการศึกษาที ่

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ระยะ 
เวลาการ 
ศึกษา หลักสูตร ป. ตรี ป. โท 

ป. 
เอก 

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      
วิชาเอก - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    พ.ศ. 2555 4 ปี 

 
14 สาขาวิชา - สาขาวิชาภาษาไทย    พ.ศ. 2555 4 ปี 

 
 - สาขาวิชาภาษาจีน 

 
   พ.ศ. 2555 4 ปี 

 
 - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น    พ.ศ. 2555 

(หลักสูตรใหม่) 
4 ปี 

 
 - สาขาวิชาประวัติศาสตร ์

 
   พ.ศ. 2555 4 ปี 

 
 - สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการ 

  ท่องเที่ยว 
   พ.ศ. 2555 4 ป ี

 - สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ 
  บรรณารักษศาสตร ์

   พ.ศ. 2555 4 ปี 

 - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 

 - สาขาวิชาภาษาเยอรมัน    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 

 - สาขาวิชาภาษารสัเซีย    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 

 - สาขาวิชาภาษาสเปน    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 

 - สาขาวิชาปรัชญา    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 

 - สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 

 - สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 คณะ
วิชา 

หลักสูตร ปีการศึกษาท่ี
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ระยะ 
เวลาการ 
ศึกษา หลักสูตร ป. ตรี ป. โท ป. เอก 

คณะมนุษยศาสตร์ -  ภาษาอังกฤษท่ัวไป    พ.ศ. 2555 4 ปี 
วิชาโท -  ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน    พ.ศ. 2555 4 ปี 

22 สาขาวิชา -  วรรณคดีอังกฤษ    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 -  ภาษาศาสตร ์    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 -  ภาษาไทย    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 -  ภาษาจีน    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 -  ภาษาญี่ปุ่น    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 -  ภาษาบาลีและสันสกฤต    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 -  คติชนวิทยา    พ.ศ.2555 4 ปี 
 -  ภาษามลาย ู    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 -  ภาษาอาหรับ    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 -  ประวัติศาสตร ์    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 -  ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 -  สารสนเทศศาสตร์และ 

   บรรณารักษศาสตร ์
   พ.ศ. 2555 4 ปี 

 -  ภาษาฝรั่งเศส    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 -  ภาษาเยอรมัน    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 -  ภาษารัสเซยี    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 -  ภาษาสเปน    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 -  ภาษากรีก    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 -  ปรัชญา    พ.ศ. 2555 4 ปี 
 -  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    พ.ศ. 2555 4 ปี 

โครงการพิเศษ -  วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว    พ.ศ. 2555 4 ป ี
 

คณะมนุษยศาสตร์หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 
 

 

-  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ 
   สื่อสาร 

   พ.ศ. 2555 2 ปี 

-  สาขาวิชาไทยศึกษา    พ.ศ. 2555 2 ปี 
 -  สาขาวิชาภาษาเยอรมันใน ฐานะ 

   ภาษาต่างประเทศ 
   พ.ศ. 2555 2 ปี 

 -  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    พ.ศ. 2555 2 ปี 
 - สาขาวิชาการแปล    พ.ศ. 2557 2 ปี 

 

คณะมนุษยศาสตร์ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  
 ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (สังคมวิทยา)      พ.ศ. 2555 2 ปี 

 
 
 
 
 



 
 

จ านวนกระบวนวิชาบรรยาย 
 

ในปีการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตร์จัดการบรรยายในระดับปริญญาตรีภาค 1/2557 จ านวน 
480 วิชา ภาค 2/2557 จ านวน 485 วิชา ระดับปริญญาโท ภาค 1/2557  จ านวน 37 วิชา ภาค 2/2557 จ านวน 
26 วิชา และระดับปริญญาเอก ภาค 1/2557 จ านวน 3 วิชา ภาค 2/2557 จ านวน 2 วิชา ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2  กระบวนวิชาบรรยายระดับปริญญาตรี จ าแนกตามภาควิชาฯ 
ภาควิชา 1/2557 2/2557 

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 58 57 
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 132 133 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ 46 44 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 26 31 
ภาควิชาภาษาตะวันตก 119 125 
ภาควิชาปรัชญา 29 29 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 46 42 
โครงการพิเศษสาขาวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 24 24 

รวม 480 485 
 

  
ตารางที่ 3  กระบวนวิชาบรรยายระดับปริญญาโท  

สาขาวิชา 1/2557 2/2557 
-  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 9 6 
-  สาขาวิชาไทยศึกษา 11 5 
-  สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ 9 6 
-  สาขาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4 3 
-  สาขาวิชาการแปล 4 6 

รวม 37 26 
 

  
ตารางที่ 4  กระบวนวิชาบรรยายระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชา 1/2557 2/2557 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3 2 

รวม 3 2 
 
นักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2557  คณะมนุษยศาสตร์ มีนักศึกษาใหม่ จ านวน 5,037 คน มีนักศึกษาที่มี
สถานภาพรวมทั้งสิ้น  25,769 คน  ดังตารางที่ 5 - 6 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 5 จ านวนนักศึกษาใหม่  
คณะ/ระดับปริญญา จ านวนนักศึกษาใหม่ (คน) 

คณะมนุษยศาสตร์  
   ระดับปริญญาตรี 4,815 
   ระดับปริญญาตรี  (ภาคพิเศษ)    97 
     ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษวัฒนธรรมฯ)    62 
   ระดับปริญญาโท  ภาคพิเศษ    59 
  ระดับปริญญาเอก    4 

รวมทั้งสิ้น                     5,037 
  

 
ตารางที่ 6 จ านวนนักศึกษาที่มีสถานภาพทั้งหมด  

คณะ/ระดับปริญญา จ านวนนักศึกษาทั้งหมด (คน) 
คณะมนุษยศาสตร์  
     ระดับปริญญาตรี 
           ภาคปกติ 

 
                   25,304 

           ภาคพิเศษ 327 
           โครงการพิเศษวัฒนธรรมฯ 184 
    ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 185     
       ระดับปริญญาเอก   39 

รวมทั้งสิ้น                   25,769 
 
 
อาจารย์ และบุคลากร 
 ในปีการศึกษา 2557  คณะมนุษยศาสตร์  มีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น จ านวน 117 คน (ลาศึกษาต่อเต็ม
เวลา จ านวน 3 คน)  มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 63 คน แยกตามภาควิชา คุณวุฒิการศึกษา และ
ต าแหน่งทางวิชาการ ดังตาราง 7 - 8 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางท่ี 7  จ านวนอาจารย์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา  
 

ภาควิชา 
ศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
อาจารย์ 

รวม 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ  
และภาษาศาสตร์ 

- - - - 7 2 - 3 1 1 3 2 19 

ภาควิชาภาษาไทย - 
และภาษาตะวันออก 

- - 1 - 5 - - 3 5 2 10.5* 4.5* 31 

ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ 

- - - - 3 - - - - - 7 1 11 

ภาควิชาบรรณารักษ 
ศาสตร์  

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

ภาควิชาภาษา
ตะวันตก 

- - - - 3 4 - 2 7 - 16 3 35 

ภาควิชาปรัชญา - - - - 2 2 - 1 - - 2 - 7 
ภาควิชาสังคมวิทยา- 
และมานุษยวิทยา 

- - - - 1 2 - - 1 - 4 1 9 

รวม - - 1 - 21 11 - 9 15 3 44.5* 12.5* 117 
 

 

วุฒิการศึกษา 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อาจารย์ 3 2.56 44.5 38.03 12.5 10.68 60 51.28 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - 9 7.69 15 12.82 24 20.51 
รองศาสตราจารย์ - - 21 17.95 11 9.40 32 27.35 

ศาสตราจารย์ - - - - 1 0.85 1 0.85 

หมายเหตุ   ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 8  จ านวนเจา้หน้าที่แยกตามคณุวุฒิการศกึษา   
 

ชื่อต าแหน่ง 

วุฒิการศึกษา 

ต่ า
กว่

าม
ัธย

ม 

มัธ
ยม

ศึก
ษา

/
ปว

ช.
 

ปว
ส.

/
อน

ุปร
ิญ

ญ
า 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

รว
ม 

นักวิชาการศึกษา - - - 6 9 - 15 
นักวิชาการพัสดุ - - - 1 - - 1 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - - - 1 3 - 4 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - - - 12 5 - 17 
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและ
บัญชี 

- - - - - - - 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี - - - - 2 - 2 
บุคลากร - - - - 3 - 3 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร - 3 1 3 - - 7 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา - - - 2 - - 2 
นักวิชาการช่างศิลป์ - 1 - - - - 1 
พนักงานสถานที่ - 1 - - - - 1 
พนักงานขบัรถยนต์ 1 2 - - - - 3 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป - 5 - - - - - 
คนงาน - - - - - - - 
ผู้ช่วยช่างทั่วไป - 2 - - - - 2 

รวม 1 14 1 25 22 - 63 

หมายเหตุ   ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สถานที่ตั้งและอาคารสถานที่ 
อาคารที่ท าการของ คณะมนุษยศาสตร์มี 3 หลัง ได้แก่ อาคาร 1 (HOB 1)  และ อาคาร 2  (HOB 2) 

และ อาคารศรีจุฬาลักษณ์ มีรายละเอียดการใช้งานดังนี้ 
 

อาคาร (HOB 1)   รายละเอียด 
ชั้นที่ 1 หน่วยทะเบียน หน่วยอาคารสถานที่ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ หน่วย

กิจการนักศึกษา หน่วยผลิตเอกสาร โครงการพเิศษวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 
ชั้นที่ 2 งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน หน่วยสารบรรณ  ภาควิชาสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา  และงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ชั้นที่ 3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องประชุม 
ชั้นที่ 4 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 
ชั้นที่ 5 ภาควิชาปรัชญา  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 

อาคาร (HOB 2)  
ชั้นที่ 1 ส านักงานคณบดี รองคณบดี  โครงการพิเศษ  ศูนย์การแปล 
ชั้นที่ 2 บัณฑิตศึกษา และห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ 
ชั้นที่ 3 ภาควิชาภาษาตะวันตก 
ชั้นที่ 4 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
ชั้นที่ 5 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

อาคารศรีจุฬาลักษณ์ 
(SLB) 

 

ชั้นที่ 1 ห้องโถงว่าง 
ชั้นที่ 2 ห้องเรียน / ห้อง Lab ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นที่ 3 ห้องเรียน 
ชั้นที่ 4 ห้องเรียน 
ชั้นที่ 5 ว่าง (มีโครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง) 
ชั้นที่ 6 ห้องเรียน 
ชั้นที่ 7 ห้องพักอาจารย์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งบประมาณ 
คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับงบประมาณ โดยจ าแนกตามแผนงาน  ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 9 - 10  
 

ตารางท่ี 9  การจัดสรรงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์  ปีงบประมาณ 2558 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ก.แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 
      การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร ์

 
63,521,400 

 
- 

 
34,929,600 

 
1,846,000 

ข.แผนงานบริการทางวิชาการแกส่งัคม 
      งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 
- 

 
- 

 
50,000 

 
- 

ค. แผนงานอนุรักษ์ส่งเสริมและพฒันาศาสนา ศลิปะ  
   และวัฒนธรรม 
        งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

50,000 

 
 
- 

จ. แผนงานวิจัย 
       งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

 
- 

 
- 

 
200,000 

 
- 

ฉ. แผนงานสนับสนุนวิชาการ 
       งานสนับสนุนวิชาการ 

 
- 

 
- 

 
50,000 

 
- 

รวม 63,521,400 - 35,279,600 1,846,000 
 

หมายเหตุ :    งบด าเนินงาน   =   เงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  ค่าจ้างชั่วคราว  ค่าตอบแทน  ใช้สอย ค่าวัสดุ 
             เงินอุดหนุนกิจกรรม/โครงการ และค่าสาธารณูปโภค 

        งบลงทุน         =   ค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
 
ตารางท่ี 10 การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2558 งบคลังและงบรายได้ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

                หมวดรายจ่าย 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

จ านวนเงิน  จ านวนเงิน  
1.  เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 43,764,100  4,751,000  
2.  ค่าจ้างชั่วคราว 2,471,100  11,952,600  
3.  ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ -  12,750,000  
4.  เงินอุดหนุน 17,286,200  826,000  
5.  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง -  1,846,000  
6.  งบรายจ่ายอื่น ๆ -  5,000,000  

รวม 63,521,400  37,125,600  

หมายเหตุ   ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน 2558 

 
   

 



สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา และเป้าหมายส าคัญในปีปัจจุบัน    
ผลการประเมินปี 2556 

(เนื้อหาตามองค์ประกอบใหม่) 
การปรับปรุง เป้าหมาย (ปี 2557) ระยะเวลาด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
1. ควรมีแผนพัฒนาอาจารย์ให้ขอก าหนด 
   ต าแหน่งทางวิชาการและมีระบบการ 
   ติดตาม 
 
 
 
2. คณะยังไม่สามารถบริหารจัดการระบบ 
   การจัดเก็บ มคอ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
3. บุคลากรขาดความเข้าใจรายละเอียดการ 
   จัดท า มคอ.3, 5 และ 7 ท าให้การจัดท า 
   เอกสารไมส่ะท้อนความส าเร็จในการ 
   จัดการเรียนการสอนและไมส่ามารถน ามา 
   พัฒนาได้ตามเปา้หมาย 
 
 
 
4. การจัดโครงการ/กจิกรรมพัฒนานักศึกษา 
   ควรจัดให้สอดคล้องกับคุณลักษณะตาม 
   กรอบมาตรฐาน 

 
1. คณะฯได้จดัท าแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการประจ าปีงบประมาณ 2558 โดย
ก าหนดค่าเป้าหมายการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการของคณะฯ  
 
 
2. ในปีการศึกษา 2557 มีประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ ในระดับหลักสูตรคณะฯ ก าหนดให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ
ก ากับติดตามการจัดท า มคอ.3 มคอ.5 และ
มคอ.7 ให้เป็นไปตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ี  ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
3. คณะส่งคณาจารย์ประจ าหลักสตูรไป
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียน  
มคอ.7 รูปแบบใหม ่
 
 
 
 
 
  4. ในปีการศึกษา 2557 คณะฯจัดท าแผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยน าผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบ TQF เป็นตัวตั้งใน
การจัดท ากิจกรรม 

 
1. ให้คณาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการปีละ 2 คน 
 
 
 
 
2. ในระดับปริญญาตรีมี 14 หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท 5 หลักสู ตร  ทุก
หลักสูตรมี มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 
ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา  
 
 
 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท า มคอ. อย่างถูกต้อง  
 
 
 
 
 
4. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ร้อยละ 80 มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ครบท้ัง 5 ด้าน 

 
ปีงบประมาณ 2558 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 2557  
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 2557 
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 2557 
 
 
 

 
1. มีอาจารย์ยื่นขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2557 
จ านวน 6 คน ได้รับอนุมตัิแต่งตัง้
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน อยู่
ในระหว่างการพิจารณาของผู้ทรง 
คุณวุฒิจ านวน 3 คน 
2.หลักสูตร ในระดับปรญิญาตรีมี  
มคอ. ครบทุกหลักสูตร 14 หลักสูตร 
ระดับปริญญาโทมีหลักสตูรที่มี 
มคอ. ครบ 5 หลักสตูร และน าขึ้น
เว็บไซต์ 
(www.reportqa.ru.ac.th) 
 
 
3. อาจารย์บางส่วนมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท า มคอ. แต่ยัง
ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
คณาจารย์ในเรื่องดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถ
เขียน มคอ.7 รูปแบบใหม่ได้ทุก
หลักสูตร 
4. ในปีการศึกษา 2557 มีการจัด
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ร วม  1 2 
โครงการ ซึ่งตอบสนองมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ครบ
ทั้ง 5 ด้าน 

 

 



 
 

  

ผลการประเมินปี 2556 
(เนื้อหาตามองค์ประกอบใหม่) 

การปรับปรุง เป้าหมาย (ปี 2557) ระยะเวลาด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
1. จ านวนงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ 
   รับรองคุณภาพยังมจี านวนไมม่าก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ขาดการติดตามและประเมินผลการวิจัย 

 
1. -คณะฯ ส่งเสริมให้ตีพิมพ์บทความวิจัย
และบทความวิชาการในวารสารที่อยู่ ใน
ระบบฐานข้อมูลของ TCI นอกจากนี้ คณะฯ 
กระตุ้นให้อาจารย์ผลิตต าราและท าวิจัยเพื่อ
สามารถน ามาขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 
-มีการจัดอบรบเกี่ยวกับการวิจัย 2 เรื่อง
เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ด้านการหาแหล่งทุน
วิ จั ยและออกแบบงานวิ จั ยและ เสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯ 
 
2. คณะกรรมการวิชาการและวิจัยได้จัดท า
แผนด าเนินงานประจ าปีการศึกษาด้านการ
วิจัย เพื่อก ากับและติดตามงานวิจัยตั้งแต่
การยื่นเสนอขอทุนวิจัย การรายงานผล
ความคืบหน้าของการท าวิจัยที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว ในปีการศึกษา 2557 คณะฯ 
ก าลังด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศ  
เพื่อบริหารงานวิชาการ งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
 

 
1. - งานวิจัยจ านวน 3 เรื่อง  
    - ต าราที่ผ่านการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 3 เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงาน
วิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้
แล้วเสร็จ 
 

 
ปีการศึกษา 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 2557 

 
1.ในปีการศึกษา 2557 มีบทความ
วิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ ใน
ระบบฐานข้อมูลของ TCI จ านวน 
1 2  เ รื่ อ ง  มี ต า ร า ที่ ผ่ า น ก า ร
พิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวน 3 เรื่อง 
 
 
 
 
 
2.-คณะกรรมการวจิัยได้มีการ
ประชุมก ากับตดิตามงานวิจัย  
- จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
- 

- 
 

คณะฯ มีแผนการจัดโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม และมีโครงการรว่มกับ
มหาวิทยาลยั 

ปีการศึกษา 2557 คณะฯ ไดด้ าเนินการจัดโครงการ
บริการวิชาการแกส่ังคม จ านวน 8 
โครงการและโครงการร่วมกับ
มหาวิทยาลยั จ านวน 4 โครงการ 

 

 



 
 

 

 

ผลการประเมินป ี2556 การปรับปรุง เป้าหมาย (ปี 2557) ระยะเวลาด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ 
                    วัฒนธรรม 
ขาดการน าผลประเมินโครงการไปพิจารณา
ในการพัฒนากิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

 
 
คณะฯ น าผลการประเมินโครงการไป
ปรับปรุงโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่จัดขึ้นใน ปีการศึกษา 2557 
 

 
 
จัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่น าผลการประเมินในปี 
2556 มาปรับใช้จ านวน 1 โครงการ 

 
 
ปีการศึกษา 2557 

 
 
คณะน า ผลกา รประ เ มิ นและ
ข้อเสนอแนะของโครงการบริการ
ท า ง วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม เ รื่ อ ง 
“อยุธยาศึกษา” มาปรับปรุงใน
กา รจั ด โ ค ร ง ก า ร  “ย้ อ นร อย
อยุธยา” ในภาษารัสเซีย ภาษา
ฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษา
สเปนซึ่งจัดในวันที่  21 มีนาคม 
2558 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
คณะฯ ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ใน 
ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อคณะ คอื การวิจัย 
 

คณะฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
จั ดการความรู้ แ ล ะ ได้ มี ก า รแบ่ งกลุ่ ม
เป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม คือด้านการเรียนการ
สอนและด้านการวิจัย โดยก าหนดให้แต่ละ
ด้านมีตัวแทนจากภาควิชาทุกภาค 
 

คณะฯ ก าหนดการจัดการความรู้ด้าน
การเรียนการสอน 1 โครงการและด้าน
วิจัย 1 โครงการ 

ปีการศึกษา 2557 คณะฯ ด าเนินการการอบรมใน
โครงการที่มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้น 
ระหว่ า งวันที่  10 -11 มีนาคม 
2 5 58  แ ล ะ ค ณ ะ ฯ  ไ ด้ น า ม า
ด าเนินการด้านการจัดการความรู้ 
เรื่อง “เทคนิคการสอน” และ 
“แหล่งเงินทุนและวิธีการสมัครทุน
วิจัยในและต่างประเทศ” 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

บทที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

องค์ประกอบที่ 1   การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม    
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ ์
ผลการด าเนินงาน 
  ในปีการศึกษา 2557 คณะเปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 19 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาตรี 14 หลักสูตร ปริญญาโท 5 หลักสูตร มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
ผ่านเกณฑ์ก ากับมาตรฐานหลักสูตร จ านวน 13 หลักสูตร และมีหลักสูตรปริญญาตรีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน 1 หลักสูตร ส าหรับหลักสูตรปริญญาโทที่ผ่านเกณฑ์ก ากับ
มาตรฐานจ านวน 2 หลักสูตร และไม่ผ่านเกณฑ์ก ากับมาตรฐานจ านวน 3 หลักสูตร มีผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเท่ากับ 1.71 ดังนี้ 
(หลักสูตรปริญญาโท ขออนุมัติปิดหลักสูตรจ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ภาค 1/2558)  

ข้อมูล คะแนนประเมินหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5) 
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1.82 
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย  2.15 
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจีน 1.50 
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาญี่ปุ่น 2.78 (ไม่ผ่าน) 
  5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 2.23 
  6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยว 1.80 
  7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 1.98 
  8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 2.56 
  9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน  3.05 
10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษารัสเซีย  1.68 
11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาสเปน 3.38 
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา  2.37 
13. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1.33 



 
 

ข้อมูล คะแนนประเมินหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5) 
14. หลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 1.71 
15. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 0.60 (ไม่ผ่าน) 
16. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาไทยศึกษา 0.89 (ไม่ผ่าน) 
17. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการแปล 2.04 
18. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ 2.87 
19. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1.67 (ไม่ผ่าน) 
    ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 32.47 
   จ านวนหลักสูตร  19 
   ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตร 1.71 

 

หลักฐาน 
   1.  มษ 1.1.1.1 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
   2.  มษ 1.1.1.2 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย  
   3.  มษ 1.1.1.3 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจีน 
   4.  มษ 1.1.1.4 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาญี่ปุ่น 
   5.  มษ 1.1.1.5 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
   6.  มษ 1.1.1.6 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยว 
   7.  มษ 1.1.1.7 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
   8.  มษ 1.1.1.8 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
   9.  มษ 1.1.1.9 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน  
 10.  มษ 1.1.1.10 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษารัสเซีย  
 11.  มษ 1.1.1.11 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาสเปน 
 12.  มษ 1.1.1.12 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา  
 13.  มษ 1.1.1.13 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
 14.  มษ 1.1.1.14 ผลการประเมินหลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
 15.   มษ 1.1.1.15 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 



 
 

 16.   มษ 1.1.1.16 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาไทยศึกษา 
 17.   มษ 1.1.1.17 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการแปล 
 18.   มษ 1.1.1.18 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ  
 19.   มษ 1.1.1.19 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 
เกณฑ์การประเมิน   
           ค่าเฉลีย่ของระดับคณุภาพของทุกหลักสตูรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรการค านวณ 

                
คะแนนที่ได้  = 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้น 
               มาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนัน้ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

 
เป้าหมาย.............19...หลักสตูร................. ท าได้..........15...หลักสูตร.............    บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป......17..หลกัสูตร...... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .…….....1.71.........คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
 1 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ 

ปริญญาเอก 
 
 
 
 
 
 

ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตร์มีอาจารย์ทั้งหมด 117 คน มีวุฒิ
ปริญญาเอก 39.5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.76 เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็น
มหาวิทยาลัยกลุ่ม ข ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 คือ ร้อยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้นเมื่อค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ 
วุฒิปริญญาเอก = 4.22 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมที่ลาศึกษาต่อ.....117.....คน 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก..............39.5......คน 
3.  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ..........................3.......คน 
4. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก.....33.76... 39.5 x 100  = 33.76 
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สูตรการค านวณ 
  ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก   33.76  X  5  =  4.22  
                                                                  40 

มษ.1.2.1.1 อาจารย์ประจ าคณะ 
ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

              *นับจ านวนอาจารย์ประจ าตามปีการศึกษา นับทั้งปฏิบัติการงานและลาศึกษาต่อ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลงคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40  ขึ้นไป      33.76 x 5 = 4.22 
                                                                                                                                        40 
เป้าหมาย...........ร้อยละ...25.................... ท าได.้.......ร้อยละ...33.76............   บรรลุเป้าหมาย        ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป......ร้อยละ...35........ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……....4.22..........คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
 1 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ในปีการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตร์ มีคณาจารย์ทั้งสิ้น 117 คน มีอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 57 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ 1 คน รองศาสตราจารย์ 32 คน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48.72 เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็น
มหาวิทยาลัยกลุ่ม ข ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ก าหนดให้เป็นค่าคะแนน 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้นเมื่อค านวณค่าร้อยละของอาจารย์
ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจึง = 4.06 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมที่ลาศึกษาต่อ..........117.....คน 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์...............1.....คน 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์.......32.....คน 
4. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์......24...คน 
5. รวมจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ......57..คน 
6.  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ...................................3...คน 
7. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ....48.72..        57 x 100 = 48.72       
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สูตรการค านวณ 
    ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  48.72 X  5  = 4.06   
                                                                              60 

มษ.1.2.1.1 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
วุฒิปริญญาเอกและด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

*นับจ านวนอาจารย์ประจ าตามปีการศึกษา นับทั้งปฏิบัติการงานและลาศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เกณฑ์การประเมิน     
              โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 

     เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
                 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารยร์วมกัน ที่ก าหนดให้เปน็คะแนนเต็ม   
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
เป้าหมาย..........ร้อยละ....40..................... ท าได.้.......ร้อยละ...48.72...........    บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป.....ร้อยละ...50......... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……....4.06..........คะแนน (เต็ม 5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4    จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า        
ผลการด าเนินงาน  (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์) 

ข้อมูล จ านวน 
1. ค่า FTES  (ดูได้จากสูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า) 
           - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ                    
             (FTES ระดับปริญญาตรี + (2 FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
 

 
2. ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ)  
3. แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน     (คะแนน)                                  

 

ผลการด าเนินงาน  (ทุกคณะที่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร)์ 
ข้อมูล จ านวน 

1. ค่า FTES ระดับบัณฑิตศึกษา   (ดูได้จากสูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า) 
           - กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                     
           - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ                    
           - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

 
 
 

25 : 1 
2. ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ) - 
3. แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน     (คะแนน)                                 - 

หลักฐาน 
1) มษ.1.4.1.1 จ านวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน 

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้รับการยกเว้นไม่ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ระดับคณะจาก สกอ. ตามหนังสือที่ ศธ 0506(3)/7554 ลงวันที่ 13 ก.ค. 58 
  

เกณฑ์การประเมิน   (ปัจจัยน าเข้า) 
ค านวณหาค่าความแตกต่างระหวางจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐานและน ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่

ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไมเ่กินร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5 
ค่าความแตกตา่งทั้งด้านสงูกวา่หรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตัง้แต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 



 
 

ค่าความแตกตา่งทั้งด้านสงูกวา่หรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตัง้แต่ร้อยละ 10.01 และไมเ่กินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบญัญัติไตรยางศต์ามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของ
หลักสูตรนั้นๆ 

 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
1) ค านวณคา่หนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรยีนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละ

รายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวมหลงัจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสรจ็ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 
SCH = ∑nici 
เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

ci = จ านวนหนวยกิตของวิชาที่ i 
2. ค านวณคา่ FTES โดยใช้สตูรค านวณดังนี ้

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)   = 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งป ี

จ านวนหนวยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 8:1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20:1 
4. สถาปัตย์กรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ป่าไมแ้ละประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร ์บัญช ีการจัดการ การทอ่งเที่ยว เศรษฐศาสตร ์ 25:1 
7. นิติศาสตร ์ 50:1 

 

 

 



 
 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
8. ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร ์วิจิตรศิลป์และประยุกตศิลป ์ 8:1 
10. สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์ 25:1 

 
สูตรการค านวณ 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

 

2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
   2.1  ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ 10  คิดเป็น 5 คะแนน 
   2.2  ค่าร้อยละเกินร้อยละ  20    คิดเป็น 0 คะแนน 
    2.3 ค่าร้อยละตั้งแต่ 10.01  และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนที่ได้  = 
(20 – ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 1) 

X 5 
10 

 
เป้าหมาย.......ไม่เกินร้อยละ...10...... ท าได้....ร้อยละ.....-........     บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป...ไม่เกินร้อยละ..10... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……...-...........คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 
 
 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง  -  สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
X 100 

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้

ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
   คณะฯ มีหน่วยแนะแนวท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาใน
ด้านการลงทะเบียนตลอดจนแนะแนวการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษา 
โดยให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ ณ อาคาร 1 ชั้น 1 
ห้องแนะแนวการศึกษา 
   นอกจากนี้ในแต่ละหลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าใน
หลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรโดยแบ่ง
ตามรหัสประจ าตัวนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าทุกภาคการศึกษา อาจารย์ประจ าในหลักสูตรจะ
จัดตารางเวลาให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาสัปดาห์ละ  
5 ชั่วโมง และติดประกาศให้นักศึกษาทราบตารางเวลา ณ บอร์ด
ประจ าภาควิชาฯ  
    ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 คณะฯ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ของคณะและภาควิชา เพ่ือให้ความรู้และข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใน
ฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา อีกทั้งยังให้ความรู้เรื่อง
การปรับตัวและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  
   ในการปฐมนิ เทศมีการชี้ แจงให้นักศึกษาใหม่ทราบว่ า
มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
นักศึกษาสามารถมาเข้าเรียน หรือศึกษาด้วยตนเองได้  ห้องเรียน
ในระดับชั้นปีที่ ๑ จะอยู่ที่วิทยาเขตบางนา นักศึกษาที่มาเรียน
สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมวิชาการต่างๆ ของคณะ   
 

มษ.1.5.1.1 
 

บันทึ กข้ อความนักศึ กษาที่ ม ารั บ
บริการจากงานบริการการศึกษา
(หน่วยแนะแนวฯ และหน่วยทะเบียน) 

 

มษ.1.5.1.2 
 
 

ตารางอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ที่แบ่งตามรหั ส
ประจ าตัวของนักศึกษา 

มษ.1.5.1.3 
 

ตารางเวลาการให้ค าปรึกษาของ
คณาจารย์แก่นักศึกษา 

มษ.1.5.1.4  โครงการปฐมนิเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2557 

มษ.1.5.1.5 
 

คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2557 
 

 

 



 
 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
 

 

มีการแนะน ารุ่นพ่ีรุ่นน้องในการปฐมนิเทศ ให้รุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง มี
การให้เวลาแก่รุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จในการเรียนอธิบาย
วิธีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการแนะน าเรื่อง
หอพักท่ีมหาวิทยาลัยให้การรับรอง เช่น หอพักติดดาว 

   

 2 
 
 

มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

    คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ได้ระบุหน่วยงานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่ให้การบริการแก่นักศึกษา เช่น ส านักบริการทาง
วิชาการและประเมินผล (สวป.) สถาบันคอมพิวเตอร์ ส านัก
เทคโนโลยีการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง งานแพทย์และอนามัย    
    ในส่วนของคณะมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ งานบริการ
การศึกษาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน การขอใบรับรอง
ต่างๆ การแจ้งจบ รวมทั้งผลสอบ 
     ส่วนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรของ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คณะฯ มีหน่วยงาน
บริการการศึกษาและภาควิชาฯ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
ทราบถึงกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรเป็นระยะตลอดปีการศึกษา 
เช่น การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของสถาน
เอกอัครราชทูตต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีบอร์ดถาวรที่ประชาสัมพันธ์
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาซึ่งเมื่อคณะฯ ได้รับข้อมูลจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แล้วจะน ามาประกาศ
ให้นักศึกษาทราบผ่านทางบอร์ดและเว็บไซต์ของคณะฯ บาง
หลักสูตรยังมีการประกาศข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งงานต่างๆ ผ่านสื่อ
ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของสาขาวิชาภาษาสเปน ส าหรับสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นมีการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาเกี่ยวกับแหล่งงานนอกเวลา
และมีนักศึกษาฝึกงานนอกเวลา 

มษ.1.5.1.5 
 

คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2557 

 

มษ.1.5.2.1 
 

รูปถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
และกิจกรรมต่างๆ  

มษ.1.5.2.2  
 
 

แผ่นพับจากสถานเอกอัครราชทูต 
“European Languages Café” และ
อีเมล์เทศกาลภาพยนตร์ 

มษ.1.5.2.3 ส าเนาตัวอย่างเว็บไซต์สาขาวิชาฯ 
มษ.1.5.2.4 รายชื่อนักศึกษาฝึกงานเต็มเวลาและ

นอกเวลา 

 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน

เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
     คณะฯ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการสมัครหางานให้แก่นักศึกษาที่
ก าลังจะส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาชั้นปีการศึกษาอ่ืนที่สนใจ 
โดยจัดกิจกรรม“ท าอย่างไร พิชิตใจนายจ้าง”และ“เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาและบัณฑิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ใน
ตลาดแรงงาน AEC” เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เทคนิค
ในการสมัครงานตามรายงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2558 
     นอกจากนี้ คณะฯ ยังสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรเชิญบัณฑิต
รุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จในการท างานมาให้ความรู้และเล่า
ประสบการณ์การท างานในวิชาชีพเพ่ือให้นักศึกษามองเห็น
แนวทางในการเตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงาน เช่น 
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาสเปนเชิญรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จใน
สาขาวิชาชีพที่ใช้ภาษาสเปนด้านการท่องเที่ยวและล่ามมาพบปะ
พูดคุยกับนักศึกษาปี 3 และปี 4  

มษ.1.5.3.1 รายงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2558 

 

มษ.1.5.3.2 โครงการปัจฉิมนิเทศ “ท าอย่างไรพิชิต
ใจนายจ้าง” 

มษ.1.5.3.3 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
และบัณฑิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
ในตลาดแรงงาน AEC 

มษ.1.5.3.4 จดหมายเชิญวิทยากรจากภายนอก 

4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไมต่่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

   คณะฯ ด าเนินการประเมินคณุภาพของการจัดกิจกรรมและ
ให้บริการแก่นักศึกษา ได้แก่  
   - ผลการประเมินด้านการให้ค าปรึกษาวชิาการ = 3.69  
   - ผลการประเมินด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชพี = 4.21                 
   - ผลประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศ “ท าอย่างไร พิชิตใจนายจ้าง”    
= 3.88  
   - ผลประเมินโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและบัณฑิต 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ในตลาดแรงงาน AEC = 4.51 
   - ผลประเมินนักศึกษาที่มารบัฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ = 4.56 

มษ.1.5.4.1 ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ของงานบริการการศึกษาหน่วยทะเบียน 

 

มษ.1.5.4.2 ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 

มษ.1.5.4.3 ผลประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศ 
“ท าอย่างไรพิชิตใจนายจ้าง” 

มษ.1.5.4.4 ผลประเมินนักศึกษาที่มารับฟัง
ประสบการณ์จากรุ่นพ่ี 

 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุ ง

พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่ง
ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

   จากการน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาวิเคราะห์  โครงการที่
ได้รับผลประเมินน้อยที่สุด 2 โครงการจึงน ามาปรับปรุงดังนี้   
 1. ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของงานบริการ
ศึกษา  พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย 3.69 มีข้อเสนอแนะใน
แบบสอบถามคือ 
-  ควรปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณหน้าห้องทะเบียน  
- ติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ  เพ่ิมช่องทาง
ในการติดต่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในนักศึกษาทราบ  
คณะจึงได้มีการปรับปรุงเพ่ิมช่องทางสื่อสารเนื่องจากนักศึกษาติ
ติงว่าการติดต่อทางโทรศัพท์ท าได้ยาก  คณะจึงอนุมัติให้ซื้อ
ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง  เพ่ือให้นักศึกษา
ติดต่อคณะได้สะดวกและงานบริการการศึกษาได้จัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ที่ให้ข้อมูลการบริการแก่นักศึกษาเพ่ิมขึ้น   
- นอกจากนี้ยังมีการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิชาที่มี   
E- Leaning  และจัดสอบ E- Testing 
2. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศ “ท า
อย่างไร พิชิตใจนายจ้าง”  คือให้เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ของ
โครงการผ่าน www.ru.ac.th นั้น จะได้ด าเนินการต่อไปใน
โครงการอื่นๆ   
    คณะได้ปรับปรุงการให้บริการและการให้ข้อมูลโดยจัดท าคู่มือ
การให้บริการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และประชาชน เพ่ือให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้าว่าขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแต่
ละงานใช้ระยะเวลาเท่าไร เพ่ือให้เป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษาผู้มารับบริการ 

มษ.1.5.5.1 
 

คู่มือการให้บริการนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และประชาชน  

 

มษ.1.6.5.2 มติ กปค. วาระท่ี 5.1 ครั้งที่ 4/58 
ลวท 26 กุมภาพันธ์ 2558 “เรื่องการ
พิจารณางบประมาณค่าติดตั้งระบบ
โทรศัพท์” 

 

 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่ เป็นประโยชน์ในการ

ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
    คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการอบรมการพัฒนาทักษะ
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในอาชีพ เพ่ือให้ศิษย์เก่าที่มาอบรมด้าน
เทคนิคการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ในการท างานและสามารถ
สื่อสารภายนอกได้ดียิ่งขึ้น ผลค่าเฉลี่ย  = 4.33 
    นอกจากนี้ มีการติดบอร์ดให้ข้อมูลแก่ศิษย์เก่า  เช่น “การปั้น
นักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม ครั้งที่ 5” ซึ่งเป็นการประกวดการ
จัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ ส าหรับศิษย์เก่าที่ประกอบอาชีพ
ภัณฑารักษ์ เป็นต้น 

มษ.1.5.6.1 
 

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะ
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในอาชีพ 

 

มษ.1.5.6.2 บอร์ดข้อมูลศิษย์เก่า 

 
 
 

 เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2  ข้อ มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
 
เป้าหมาย..............5....ข้อ........................ ท าได้...............6....ข้อ..............     บรรลุเป้าหมาย     ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป........6...ข้อ........... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……....5.........คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน

ภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

  คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
โดยมีนักศึกษาชมรมฯ ร่ วมเป็นคณะกรรมการ              
ฝ่ายกิจการนักศึกษา และมีการประชุมร่วมกันใน          
การจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 
2557  

มษ.1.6.1.1 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 91/2557 เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 
2557 

 

มษ.1.6.1.2 แผนการด าเนินงานกิจการนักศึกษา     
มษ.1.6.1.3 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 22 ธ.ค.57 
วาระที่ 3 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ครั้งที่ 2/2557 
ลงวันที่ 19 มี.ค.58 วาระที่ 1 เรื่อง แผนการ
ด าเนินงานกิจการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2557 

 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่ งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบ 
ด้วย (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะ 
ทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   คณะฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ครบถ้วน         
5 ประการ ครบถ้วนตามกิจกรรมดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
   1.1 โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2557 
   1.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม: จริยธรรมพิธีไหว้ครู
ประจ าปีการศึกษา 2557 
   1.3 โครงงานภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
   1.4 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย
และญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว ครั้งที่ 4 

มษ.1.6.1.2 แผนการด าเนินงานกิจการนักศึกษา   
 
มษ.1.6.2.2/1 
 

  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่            
ปีการศึกษา 2557 

มษ.1.6.2.2/2 
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม: จริยธรรมพิธีไหว้ครู
ประจ าปีการศึกษา 2557 

มษ1.6.2.2/3 โครงงานภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 

มษ.1.6.2.2/4 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย
และญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว ครั้งที่ 4 

 
 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
2 

(ต่อ) 
ใ นแผนกา ร จั ด กิ จ ก ร รม พัฒนานั กศึ กษ า            
ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบ 
ด้วย (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้               
(3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ด้านความรู้  
    2.1 โครงงานพัฒนาสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน    
    2.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2557 
3. ด้านทักษะทางปัญญา :  
   3.1 โครงการพัฒนาวิชาการ  สู่ความเป็นอาเซียน 
ปีการศึกษา 2557 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
   ความรับผิดชอบ :  
    4.1 โครงงานเทเบิ้ลเทนนิสสัมพันธ์เครือข่าย 
    4.2 โครงการเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน 
“การฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร” 
ครั้งที่ 1 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร   
    และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1  โครงการกิจกรรมทางวิชาการ “การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคสังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้” 
    5.2  โครงงานนศ.เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
    5.3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้
เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
เพ่ือประมวลผลข้อมูลการวิจัย 

 
มษ.1.6.2.2/5 

ด้านความรู้ 
โครงงานพัฒนาสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน 

 

มษ.1.6.2.2/6 
 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2557 

 
มษ.1.6.2.2/7 
 

ด้านทักษะทางปัญญา 
โครงการพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นอาเซียน         
ปีการศึกษา 2557       

 
 
มษ.1.6.2.2/8 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
โครงงานเทเบิ้ลเทนนิสสัมพันธ์เครือข่าย 

มษ.1.6.2.2/9 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
“การฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
สื่อสาร” ครั้งที่ 1 

 
 
มษ..1.6..2..2/10 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการกิจกรรมทางวิชาการ “การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุค
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” 

มษ.1.6.2.2/11 
 

โครงงานนศ.เรื่อง สถิติ เ พ่ือการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 

มษ.1.6.2.2/12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้น
ในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
เพ่ือประมวลผลข้อมูลการวิจัย 

 
 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน

คุณภาพแก่นักศึกษา 
    คณะฯ ได้จัดโครงการมนุษยศาสตร์รวมใจรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมและประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับนักศึกษา 
เพ่ือให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพฯ แก่
นักศึกษา ซึ่งในส่วนของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษามีผลการประเมิน
ระดับ มาก  คะแนนเฉลี่ย = 4.17 

มษ.1.6.3.1 
 

โครงการมนุษยศาสตร์รวมใจรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการประกันคุณภาพฯ 
ส าหรับนักศกึษา 

 

4 ทุกกิจกรรมที่ด า เนินการมีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน  
ครั้งต่อไป 

    คณะฯ จัดกิจกรรมและมีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลประเมินปรับปรุง การ
ด าเนินงานครั้งต่อไป โดยจะสรุปผลการด าเนินโดยรวมและ
การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. โครงงานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ (3.98) 

มีวัตถุประสงค์ คือ  
  - ได้รับขวัญและก าลังใจ  (4.24) 
  - มีความพึงพอใจโดยรวม (3.98) 
    บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อ   
แนวทางการปรับปรุง คือ ระดมบุคลากรสายวิชาการเพ่ือผูก
ข้อมือนักศึกษาใหม่     
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม: จริยธรรมพิธีไหว้ครู (4.45)  
    มีวัตถุประสงค์  คือ 

- ได้ความรู้ความเข้าใจพิธีไหว้ครู (4.47) 
- อนุรักษ์ประเพณีไทย (4.47) 
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ (4.55) 

แนวทางการปรับปรุง คือ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในชั้น
เรียนมากขึ้น และจัดพิธีไหว้ครูทุกปี 

มษ.1.6.4.1 ผลประเมินโครงการและการปรับปรุง 
 

 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
4 

(ต่อ) 
 3. โครงงานภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (4.16) 

    มีวัตถุประสงค์  คือ 
   - ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดท านิทรรศการ (4.31) 
   - พัฒนานศให้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  (4.29) 
   - น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (4.17) 
4. โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยและ ญี่ปุ่น  
   กับ ม.ฮิเมจิดกเคียว ครั้งที่ 4 (3.78)  มีวัตถุประสงค์  คือ 
   - แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (4.09) 
   - เป็นแรงจูงใจให้ นศ สนใจภาษาญี่ปุ่น (4.01) 
แนวทางปรับปรุง จัดกิจกรรมประเภทอ่ืนที่ช่วยพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น และพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น  
5. โครงงานพัฒนาสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน (4.73) 
   มีวัตถุประสงค ์ คือ 
  - ฝึกให้ นศ จัดเรียงหมวดหมู่หนังสือต่างๆ เช่น   
   ระบบดิวอี้ (4.77) 
แนวทางปรับปรุง ควรศึกษาความรู้ภาคทฤษฎี คือ ระบบดิวอ้ี 
ให้มากขึ้นก่อนน าไปประยุกต์ใช้ 
6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (3.81) มีวัตถุประสงค์ คือ  
   - เข้าใจระบบการเรียนการสอนและการให้บริการต่างๆ  
    ของคณะ (4.02) 
  - สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตการเป็นนักศึกษา (4.14) 
แนวทางการปรับปรุง ให้จัดท าเอกสารเรื่องทุนการศึกษา   

   

 

 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
4 

(ต่อ) 
 7. โครงการพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นอาเซียน ปีการศึกษา 2557  

   (รวมคะแนนทุกภาษาแล้วหารเฉลี่ยทุกโครงการได้ = 4.28) 
   มีวัตถุประสงค์ คือ  
   - ให้ตระหนักถึงความเป็นประชาคมอาเซียน 
   - ให้มีความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (แต่ละภาษา)  
แนวทางการปรับปรุง ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน  
ควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง  
8. โครงงานเทเบิ้ลเทนนิสสัมพันธ์เครือข่าย (4.28) 
   มีวัตถุประสงค์ คือ 
  - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่นักศึกษา (4.59) 
  - เพ่ือการสร้างความสามัคคี มีน้ าใจเป็นนักกีฬา (4.59) 
ข้อเสนอแนะ ความเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมให้เหมาะสมมากขึ้น 
9. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน “การฝึก 
   อบรมภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสาร” ครั้งที่ 1 (4.26)     
   มีวัตถุประสงค์ คือ  
  - ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (4.00) 
  - เตรียมความพร้อมศักยภาพด้านภาษาเพ่ือเข้าสู่ตลาด แรงงาน 
    ที่มีความเป็นสากล (3.59)  
  - เพ่ือให้ นศ สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษา อาเซียน  
    ได้อย่างถูกต้อง  (4.47)  
แนวทางการปรับปรุง ให้มี internet ในห้องเรียนเพ่ือน าเสนอ 
presentation  

   

 

 

 
 
 



 
 

 
ข้อ 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 

4 
(ต่อ) 

 10.โครงการกิจกรรมทางวิชาการ “การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ 
    สื่อสารในยุคสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” (4.60)    
    มีวัตถุประสงค์ คือ  
   - ให้ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.62) 
   - น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4.52) 
แนวทางปรับปรุง ประสานกับสถาบันคอมพิวเตอร์เพื่อจัดหาสถานที่
ฝึกอบรมที่เหมาะสม 
11. โครงงานนักศึกษา เรื่อง สถิติเพ่ือการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา (3.67) 
   - รู้จักและเลือกใช้แนวทางสถิตที่ถูกต้องเหมาะแก่การวิจัย (4.17) 
   - น าความรู้ไปปรับใช้ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล (4.20) 
แนวทางการปรับปรุง ควรให้มีจัดทุกปี 
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นในการใช้ 
     โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูล 
     การวิจัย (4.32)  มีวัตถุประสงค์ คือ 
   - เพ่ือให้ได้รับความรู้ในการประมวลข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  
     (3.91) 
   - เตรยีมข้อมูลเพ่ือการประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป (3.94) 
   - สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยตนเอง (3.62) 
ข้อเสนอแนะ ควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง และควรขยายเวลาอบรม
เป็น 2-3 วัน เพ่ือฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น 
หมายเหตุ ผลการประเมินโดยรวมของแต่ละโครงการ มีการประเมิน 
ผลความพึงพอใจด้านอ่ืนๆ ด้วย 

   

 

 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
4 

(ต่อ) 
     โครงการที่คณะหรือสาขาวิชาจัดอย่างต่อเนื่องนั้น ได้มีการน า

ผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในการด าเนินงานในปี
ต่อมา เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาขอให้มีการ
จัดเป็นประจ าทุกปี เนื่องจากเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจใน
การศึกษา ส าหรับโครงการเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นในการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ฯ” นักศึกษาเสนอแนะให้
จัดโครงการทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางหลักสูตรสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาได้จัดโครงการตั้งแต่ ปี 2555-2557 
     ส่วนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2556       
และ ปีการศึกษา 2557 โดยอบรมภาษาเพ่ือนบ้าน คือ ภาษา 
AEC จากการประเมินผล ปรากฏว่า นักศึกษาให้ความสนใจ
อบรมภาษาเกาหลีและจีนมากกว่า ซึ่งจะได้น าข้อมูลไปพิจารณา
ในการจัดโครงการครั้งต่อไป 
      ส าหรับโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยและ 
ญี่ปุ่นกับ ม.ฮิเมจิดกเคียวนั้น ในการจัดกิจกรรม 3 ปีแรก เป็น
การจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันระหว่าง
นักศึกษา 2 มหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆ 
ระหว่างนักศึกษา แต่ในปี 2557 อาจารย์ผู้จัดโครงการได้ทบทวน
แล้วเห็นว่าเพ่ือให้นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น รู้จักธุรกิจ ไทยที่
เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น จึงได้จัดทัศนศึกษาไปที่ส านักงาน
บริษัทบ้านหญิงกรุ๊ป 
     โครงการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่  ขณะนี้ คณะได้น า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงโดยการจัดบอร์ดทุนการศึกษา 

   

 
 
 
 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
    คณะกรรมการกิจการนักศึกษาได้เสนอผลการประเมินแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเข้าที่ประชุม กปค. เพ่ือพิจารณา 

มษ.1.6.5.1 ประเมินแผนด้านกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปี 2557 

 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 12/2558 
วันที่ 30 มิ.ย.58 วาระที่ 4.6 เรื่อง  
ขอรายงานผลการประเมินแผนด้าน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประจ า         
ปีการศึกษา 2557 

6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

    คณะกรรมการกิจการนักศึกษาพิจารณากิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัด
ตลอดปีการศึกษา 2557 แล้ว เห็นว่าในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่คณะต้องด าเนินการ
จัดให้แก่นักศึกษาตามล าดับความส าคัญ คือ 
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  
- โครงการปัจฉิมนิเทศ 
- โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพ 
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย ตามที่ได้  
  ลงนามใน MOU 

 - โครงการพฒันานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศกึษา 5 ดา้น 
- โครงการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

มษ.1.6.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 
14 กรกฏาคม 2558 วาระที่ 3 เรื่อง 
แผนด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

เกณฑ์การประเมิน (ข้อ)  (กระบวนการ)  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2  ข้อ มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
 

 

เป้าหมาย...............5....ข้อ...................... ท าได้...............6/4....ข้อ.............   บรรลุเป้าหมาย         ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป..........6....ขอ้........... 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์…...5../3.....คะแนน (เต็ม 5) 

 

 



 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

  คณะมนุษยศาสตร์มีนโยบายจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิชาการ วิจัย 
และงานสร้างสรรค์ของบุคลากร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 
   คณะกรรมการวิจัยร่วมกันพิจารณารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์และสรร
หาผู้พัฒนาระบบฯ เพ่ือใช้ติดตามผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
บุคลากร โดยเฉพาะผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
ติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจาก
งบประมาณด้านการวิจัยที่คณะได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
   คณะกรรมการวิจัยได้ร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศฯ เวอร์ชั่นทดลอง  
   และได้แจ้งให้ผู้พัฒนาระบบน าข้อเสนอแนะไปแก้ไขระบบจนเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ 
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการเริ่มด าเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบแล้ว โดย
เริ่มจากข้อมูลในระหว่างปีการศึกษา 2557 

ระบบจัดการฐานข้อมูลวิชาการ/วิจัย คณะมนุษยศาสตร์ เป็นระบบ
สารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ ของ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ระบบดังกล่าวประกอบด้วยฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ
และผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากรจ านวน 6 ฐานข้อมูล ได้แก่ 

1. ฐานข้อมูลโครงการวิจัย 
2. ฐานข้อมูลรายงานวิจัย 
3. ฐานข้อมูลบทความวิจัย 
4. ฐานข้อมูลบทความวิชาการ 

มษ. 2.1.1.1 แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 
2557 ของคณะกรรมการวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์ 

 

มษ. 2.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2558 วาระท่ี 4.7 เรื่อง การจัดท า
ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงาน
วิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ 

มษ. 2.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฎาคม 
2558 วาระท่ี 3.1 เรื่อง การประเมิน
แผนการด าเนินงานคณะกรรมการ
วิจัย ประจ าปีการศึกษา 2557 

มษ. 2.1.1.4 http://husongserm02/db_ 
research 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
5. ฐานข้อมูลบทความน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
6. ฐานข้อมูลงานสร้างสรรค์ 
ในการบริหารจัดการผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ของ

คณะ ผู้บริหารสามารถเรียกรายงานสรุปจากระบบได้ 5 รูปแบบ ได้แก่ 
1. รายงานสรุปตามประเภทของฐานข้อมูล (ประเภทของผลงาน) เพ่ือให้

ระบบแสดงจ านวนผลงานแต่ละประเภทของบุคลากร 
2. รายงานสรุปตามปีงบประมาณ เพ่ือให้ระบบแสดงจ านวนโครงการวิจัยที่

ด าเนินการในปีงบประมาณนั้น 
3. รายงานสรุปตามปีการศึกษา เพ่ือให้ระบบแสดงจ านวนรายงานวิจัย 

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความน าเสนอในที่ประชุม รวมทั้งแสดงค่า
น้ าหนักของรวมของผลงานแต่ละประเภทในแต่ละปีการศึกษา 

4. รายงานสรุปตามปีที่พิมพ์ เพ่ือให้ระบบแสดงจ านวนผลงานสร้างสรรค์ 
ได้แก่ ต ารา หนังสือ งานประพันธ์ และงานสร้างสรรค์อ่ืนๆ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ปีนั้นๆ รวมทั้งแสดงค่าน้ าหนักของรวมของผลงานแต่ละประเภท 

5. รายงานสรุปตามหลักสูตร เพ่ือให้ระบบแสดงจ านวนโครงการวิจัย 
รายงานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความน าเสนอในที่ประชุม ของ
บุคลากรในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 14 หลักสูตรของคณะ และแสดงค่าน้ าหนักของ
รวมของผลงานแต่ละประเภท โดยแยกตามปี พ.ศ. 

นอกจากนี้ ผู้บริหารยังสามารถติดตามการผลิตผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย 
และผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากรโดยสืบค้นในฐานข้อมูลทั้ง 6 ฐาน โดยค้นจาก 

- ปีงบประมาณ เพ่ือรับทราบจ านวนโครงการวิจัยในปีงบประมาณนั้นๆ 
- ชื่อผู้วิจัย เพ่ือรับทราบว่าผู้วิจัยคนดังกล่าวผลิตผลงานวิชาการด้านใด 

จ านวนเท่าใด 
- ชื่อผลงาน เพ่ือรับทราบเกี่ยวกับเจ้าของผลงาน ประเภทของผลงาน การ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ฯลฯ 
- หลักสูตร เพ่ือรับทราบว่าหลักสูตรนั้นๆ มีจ านวนผลงานวิชาการด้าน
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ใดบ้าง จ านวนเท่าใด 

- ค าส าคัญของงานวิจัย เพ่ือรับทราบว่าคณะมีผลงานเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ 
จ านวนเท่าใด ฯลฯ 

ฐานข้อมูลแต่ละฐานจะรายงานข้อมูลของผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และ
ผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

1. ฐานข้อมูลโครงการวิจัย 
ผู้บริหารจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยซึ่งอยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ โดยระบบจะรายงานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ได้แก่  ชื่อ-
นามสกุลของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย , สัดส่วนของการมีส่วนร่วม, ชื่อโครงการวิจัย, 
หลักสูตรที่ผู้วิจัยสังกัด, ปีที่อนุมัติงบประมาณ, ลักษณะของโครงการ (โครงการใหม่ 
หรือ โครงการต่อเนื่อง), สถานะของโครงการ (อยู่ระหว่างรออนุมัติ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ถอนเรื่อง ฯลฯ), แหล่งทุนวิจัย, จ านวนเงินวิจัย, การเบิกจ่ายทุนวิจัย เป็น
ต้น  ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จจะถูกเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลรายงาน
วิจัยได้อีกด้วย 

2. ฐานข้อมูลรายงานวิจัย 
ผู้บริหารจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายงานวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ โดย

ระบบจะรายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายงานวิจัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลของ
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย, สัดส่วนของการมีส่วนร่วม, ชื่อรายงานวิจัย, หลักสูตรที่ผู้วิจัย
สังกัด, ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่, ส านักพิมพ์, ลิขสิทธิ์, การอ้างอิง (citation) ตลอดจน
หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ด้วย 

3. ฐานข้อมูลบทความวิจัย 
ผู้บริหารจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 

โดยระบบจะรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบทความวิจัยนั้นๆ ในด้านต่างๆ ได้แก่  ชื่อ-
นามสกุลของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย , สัดส่วนของการมีส่วนร่วม, ชื่อบทความวิจัย, 
หลักสูตรที่ผู้วิจัยสังกัด, ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่, วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่, ค่าน้ าหนักของ
บทความ, ลิขสิทธิ์, การอ้างอิง (citation) เป็นต้น 
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4. ฐานข้อมูลบทความวิชาการ 

ผู้บริหารจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
โดยระบบจะรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบทความวิชาการนั้นๆ ในด้านต่างๆ ได้แก่  ชื่อ-
นามสกุลของผู้เขียนและผู้เขียนร่วม , สัดส่วนของการมีส่วนร่วม, ชื่อบทความ, 
หลักสูตรที่ผู้วิจัยสังกัด, ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่, วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่, ค่าน้ าหนักของ
บทความ, ลิขสิทธิ์, การอ้างอิง (citation) เป็นต้น 

5. ฐานข้อมูลบทความน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
ผู้บริหารจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบทความที่มีการน าเสนอในที่ประชุม

วิชาการและมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องการประชุม (proceedings) โดย
ระบบจะรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบทความวิชาการนั้นๆ ในด้านต่างๆ ได้แก่  ชื่อ-
นามสกุลของผู้เขียนและผู้เขียนร่วม , สัดส่วนของการมีส่วนร่วม, ชื่อบทความ, 
หลักสูตรที่ผู้วิจัยสังกัด, รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม เช่น ปีที่จัดการประชุม ชื่อ
การประชุม, ค่าน้ าหนักของบทความ, ลิขสิทธิ์, การอ้างอิง (citation) เป็นต้น 

6. ฐานข้อมูลงานสร้างสรรค์ 
ผู้บริหารจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ โดยระบบจะรายงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ดังกล่าว ในด้านต่างๆ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลของเจ้าของ
ผลงานและผู้ร่วมงาน, สัดส่วนของการมีส่วนร่วม, ชื่อผลงาน, ประเภทของผลงาน 
(ต ารา หนังสือ งานแปล งานประพันธ์ ฯลฯ) , หลักสูตรที่ผู้วิจัยสังกัด, ข้อมูลการ
ตีพิมพ์เผยแพร่, ค่าน้ าหนักของผลงาน, ลิขสิทธิ์ เป็นต้น 
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2 สนับสนุนพันธกิจดา้นการวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี ้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้อง

ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เคร่ืองมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนนุการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทร
โนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่นการจัดประชุมวชิาการ 
การจัดแสดงงานสรา้งสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือ 

    ศาสตราจารย์รับเชิญ    
    (visiting professor) 

   คณะมนุษยศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญของพันธกิจด้านการวิจัยและด าเนินการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยโดยก าหนดเป็น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “การพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และพัฒนา” ในแผนปฏิบัติราชการคณะฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58) ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมายของ
จ านวนโครงการทุนวิจัยไว้ที่ 7 ทุน และจ านวนบทความวิจัยและบทความวิชาการท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าไว้ที่ร้อยละ 15 
คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการเพ่ือด าเนินการตามตัวบ่งชี้ด้านการวิจัยของแผนปฏิบัติราชการของ
คณะมนุษยศาสตร์ และท าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าท่ีปรึกษาด้านการวิจัยแก่บุคลากร
ของคณะฯ  
   คณะกรรมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ เพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนดในแผน 
   คณะกรรมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าปรึกษาด้านการ
วิจัยได้ร่วมกันพิจารณาและให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงแบบเสนอโครงการวิจัย วจ. 1 
และ วจ. 1.1 ของคณาจารย์ผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับคณะจ านวน 3 คน 
ได้แก่ อ. ดร. สมชาย เซ็มมี  อ. ดุสิตา ปริญญาพล และ อ. ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์ 

มษ. 2.1.2.1 แผนปฏบิัติราชการประจ าปี คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

มษ. 2.1.2.2 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 92/2557 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์ 

มษ. 2.1.1.1 แผนการด าเนนิงานประจ าปีการศึกษา 
2557 ของคณะกรรมการวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์ 

มษ. 2.1.2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 
คร้ังที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม 2558 
วาระที่ 3.1 และวาระที่ 3.2 เร่ือง 
ทุนอุดหนุนแบบเสนอโครงการวิจัย ของ 
อ. ดร. สมชาย เซ็มมี และ อ. ดุสิตา 
ปริญญาพล 

มษ. 2.1.2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 
คร้ังที่ 2/2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2558 วาระที่ 4.2 เร่ือง ทุนอุดหนุนแบบ
เสนอโครงการวิจัย ของ อ. ประเสริฐ 
เย็นประสิทธิ์ (คร้ังที่ 1) 

มษ. 2.1.2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 
คร้ังที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฎาคม 
2558 วาระที่ 3.7 เร่ือง ทุนอุดหนุนแบบ
เสนอโครงการวิจัย ของ อ. ประเสริฐ 
เย็นประสิทธิ์ (คร้ังที่ 2) 
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    คณะมนุษยศาสตร์มีห้องสมุดคณะซึ่งเป็นแห่งสืบค้นข้อมูลของคณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้บุคลากรของคณะยังสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศของ
หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวิชาการต่างๆ อีกด้วย 
   คณะฯ ได้มอบหมายให้หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุคคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2557 ผลการ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของห้องสมุดคณะฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(4.22) และพบว่ามีผู้เข้าใช้บริการมากที่สุดในช่วงเวลา 8.30 - 12.00 นอกจากนี้ยัง มี
ความต้องการบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย นิตยสารและวารสารเพิ่มเติม  
คณะกรรมการวิจัยจึงได้เสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมกรรมการคณะฯ เพ่ือจัด
เจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงเช้าเพิ่ม และอนุมัติงบประมาณจัดซื้อวารสารเพิ่มเติม 
    กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่คณะฯ ได้ด าเนินการในปีการศึกษา 2557 ได้แก่ 
1. โครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการและวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 โดยมีคณาจารย์ของคณะ
น าเสนอผลงานจ านวน 7 เรื่อง และนักวิชาการและวิจัยจากภายนอกร่วมเสนอ
ผลงานจ านวน 3 เรื่อง  ผลการประเมินโครงการพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึง
พอใจโครงการฯ ในภาพรวมในระดับมาก (4.06) และต้องการให้จัดโครงการฯ 
อย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
ระยะเวลาในการน าเสนอบทความ ภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอ  ซึ่งควรมี
ภาษาอังกฤษด้วยหากเป็นไปได้  คณะกรรมการผู้จัดโครงการฯ ได้น า
ข้อเสนอแนะจากการประเมินมาจัดโครงการฯ ในปีการศึกษา 2558 โดยเพิ่ม
เวลาในการน าเสนอบทความให้มากข้ึน และจัดให้มีการเสนอผลงานสร้างสรรค์
ภาษาอังกฤษด้วย 

2. ศาสตราจารย์อาคันตะกุ: คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้เชิญ ศ. ดร. Hermann Funk จากมหาวิทยาลัย
ฟรีดิช-ชิลเลอร์ เมืองเยนา ประเทศสหพันธ์รัฐเยอรมนี มาเป็นวิทยากรในการ
สัมมนาและจัดอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษาในหัวข้อ  

มษ. 2.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฎาคม 
2558 วาระท่ี 3.1 เรื่อง การประเมิน
แผนการด าเนินงานคณะกรรมการ
วิจัย ปีการศึกษา 2557 

มษ. 1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 
13/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 
วาระท่ี 5.9 เรื่อง รายงานผลการ
ประเมินการให้บริการห้องสมุดคณะ
มนุษยศาสตร์และขออนุม ติงบประ 
มาณจัดซื้อสื่อสารสนเทศเพ่ิมเติม 

มษ. 2.1.2.7 โครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งที่ 8 วันที่ 24 กันยายน 2557 

มษ. 2.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฎาคม 
2558 วาระท่ี 3.1 เรื่อง การประเมิน
แผนการด าเนินงานคณะ 
กรรมการวิจัย ปีการศึกษา 2557 

มษ. 1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 
13/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 
วาระท่ี 5.8 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ
ประชุมเสนอผลงานวิชาการและวิจัย 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
- Wortschatzdidaktik 
- Aktuelle Entwicklungen in der Literaturdidaktik 
- Prinzipien des handlungsorientierten Unterrichts 
ระหว่างวันที่ 1 - 11 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรมตามบันทึกความ
ตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามค าแหงกับมหาวิทยาลัยฟรีดิช-ชิล
เลอร์ ประเทศสหพันธ์รัฐเยอรมนีทีม่ีการลงนามในเดือนสิงหาคม 2557  
นอกจากนี้ ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับภาควิชา
ภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก และภาควิชา
ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ ได้เชิญ รศ. ดร. อภิสิทธิ์ วราเอกสิริ จากสถาบัน
ภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ ประเทศฝรั่งเศส มาเป็นวิทยากรใน
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาวิชาการเรื่อง “การเรียนการสอน
ภาษาและวรรณคดีไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ” เพ่ือให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ
ร่วมกับคณาจารย์ของคณะ   ผลการประเมินโครงการพบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการจ านวนมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีความพึงพอใจโครงการใน
ภาพรวมในระดับมาก (3.91) ตลอดจนต้องการให้มีการจัดโครงการในลักษณะนี้
อย่างต่อเนื่องโดยเชิญวิทยากรจากสถาบันอื่นๆ มาบรรยายด้วย ซึ่ง
คณะกรรมการผู้จัดโครงการได้รายงานผลการประเมินแก่ที่ประชุมกรรมการ
ประจ าคณะรับทราบ และบรรจุโครงการวิทยากรอาคันตุกะไว้ในแผนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2558 

ครั้งที่ 9 
มษ. 1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 
18/2557วันที่ 18 กันยายน 2557 
วาระท่ี 4.2 เรื่อง ขออนุมัติงบประ 
มาณจัดเลี้ยงต้อนรับศาสตราจารย์
อาคันตุกะ และ โครงการความเป็น
หุ้นส่วนและความร่วมมือทางวิชาการ 
(Germanistische Intstitutpart-
nerschaft หรือ GIP) ภายใต้กรอบ
บันทึกความตกลงทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยรามค าแหงและ
มหาวิทยาลัยฟรีดริช ชิลเลอร์ แห่ง
เมืองเยนา สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ปีงบประมาณ 2558 

มษ. 2.1.2.10 บันทึกความตกลงทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยรามค าแหงกับ
มหาวิทยาลัยฟรีดิช-ชิลเลอร์ ประเทศ
สหพันธ์รัฐเยอรมนี 

มษ. 2.1.2.11 โครงการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมและ
พัฒนาวิชาการเร่ือง “การเรียนการสอน
ภาษาและวรรณคดีไทยส าหรับผู้เรียน
ชาวตา่งชาต”ิ วันที่ 27 เมษายน 2558 

มษ. 2.1.2.12 แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 
2558 ของคณะกรรมการวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์ 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
  งานนโยบายและแผนของคณะฯ ได้จัดท ารายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน 
รายงานผลการด าเนินงานในพันธกิจที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “การพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และพัฒนา” โดยคณะมีโครงการวิจัยที่ได้รับทุน 
7 โครงการ และจ านวนบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าไว้ที่ร้อยละ 12.85    เพ่ือให้มีการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัยให้เป็นไปตามแผน โดย
คณะฯ มอบหมายให้คณะกรรมการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ 
   คณะกรรมการวิจัยได้ท าการประเมินแผนการด าเนินงานเป็นระยะ และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพ่ือ
บริหารงานวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรค์ การปรับปรุงการให้บริการห้องสมุด
คณะมนุษยศาสตร์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และได้น าผล
การประเมินการด าเนินงานมาจัดท าแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการวิจัย ปี
การศึกษา 2558 ด้วย 

มษ. 1.5.3.1 รายงานแผนปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 9 เดือน 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

 
มษ. 2.1.2.14 รายงานการประชุมของคณะกรรม 

การวิจัย ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2558 (วาระท่ี 4.5 เรื่อง 
การติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินงานของคณะกรรม 
การวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2557) 

มษ. 2.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฎาคม 
2558 วาระท่ี 3.1 เรื่อง การประเมิน
แผนการด าเนินงานคณะกรรมกาวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

มษ. 2.1.2.15 รายงานแผนและผลการด าเนินงาน
ตามแผนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการวิจัย ประจ าปี
การศึกษา 2557 

มษ. 2.1.2.12 แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 
2558 ของคณะกรรมการวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์ 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
3 จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุน

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2558 
  คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 เพ่ือ
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2558 (1 
ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58) จ านวน 200,000 บาทเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยของบุคลากร 
    คณะได้มอบหมายให้คณะกรรมการวิจัยเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบเสนอ
โครงการวิจัยของบุคลากรตาม “ประกาศมหาวิทยาลัยรามค าแหง เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ. 2552” และ “คู่มือและ
ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556” 
คณะกรรมการวิจัยได้พิจารณาเห็นชอบโครงการวิจัยของคณาจารย์ 3 คนแล้ว ได้แก่ 
1. อ. ดร. สมชาย เซ็มมี จ านวนเงิน 66,504 บาท 
2. อ. ดุสิตา ปริญญาพล จ านวนเงิน 66,504 บาท 
3. อ. ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์ จ านวนเงิน 66,504 บาท 
และน าเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาต่อที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ซ่ึง
เป็นผู้ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการโดยอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัยที่คณะฯ ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรของคณะฯ 
นอกจากนี้ คณะฯ ยังสนับสนุนให้บุคลากรขอรบัทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกคณะ 
และมีอาจารย์ของคณะได้รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 3 คน ได้แก่ 
1. ผศ. ดร. ประภาส พาวินันท์ จ านวนเงิน 207,750 บาท 
2. อ. ณัฐวรรณ ชั่งใจ จ านวนเงิน 69,840 บาท 
3. อ. ดร. ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ์ จ านวนเงิน 83,742 บาท 
และได้จากแหล่งทุนภายนอก คือ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 
   - อ. ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกุูล จ านวนเงิน 80,000 บาท 

มษ. 2.1.2.1 แผนปฏิบัติราชการคณะ
มนุษยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

 

มษ. 2.1.3.1 คู่มือและขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากงบรายได้ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 

มษ. 2.1.2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งท่ี 
1/2558 วันท่ี 22 มกราคม 2558 วาระท่ี 3.1 
และวาระท่ี 3.2 เรื่อง ทุนอุดหนุนแบบเสนอ
โครงการวิจัย ของ อ. ดร. สมชาย เซ็มมี และ 
อ. ดุสิตา ปริญญาพล 

มษ. 2.1.2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งท่ี 
3/2558 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 วาระท่ี 
3.7 เรื่อง ทุนอุดหนุนแบบเสนอโครงการวิจัย 
ของ อ. ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์ 

มษ. 1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 30 
เมษายน 2558 วาระท่ี 5.2 (อ.ดุสิตา ปริญญา
พล) 

มษ. 1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 9/2558 วันท่ี 14 
พฤษภาคม 2558 วาระท่ี 4.2 (อ. ดร. สมชาย 
เซ็มมี) 

มษ. 1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 13/2558 วันท่ี 16 
กรกฎาคม 2558 วาระท่ี 5.7 (อ. ประเสริฐ 
เย็นประสิทธิ์) 

มษ. 1.5.3.1 รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
 
   ในการติดตามผลการด าเนินงาน หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการน าเสนอ
รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยของผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 และการขอขยายเวลาการวิจัยของผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2557 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยซึ่งประธานได้
รายงานให้ที่ประชุมกรรมการประจ าคณะรับทราบเป็นล าดับต่อไป 

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 
9 เดือน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

มษ. 2.1.3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวจัิย คร้ัง
ที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม 2558 วาระที่ 
3.4 เรื่อง การรายงานความกา้วหน้าการวิจัย
เรื่อง “การวเิคราะห์นวนิยายจากการสัมผัส
เรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นไทยในฐานะวรรณกรรม
วิจัย” โดย ผศ. ดร. สายวรุณ น้อยนิมิตร 

มษ. 2.1.3.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวจัิย คร้ัง
ที่ 5/2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วาระที่ 
3.1 - 3.7 เรื่อง การขอขยายเวลาการวิจัย
คร้ังที่ 1 ของผู้วิจัย 5 คน ที่ได้รับทนุอุดหนุน
การวิจัยระดับคณะ ประจ าปีงบประมาณ 
2557 

มษ. 1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะมนุษยศาสตร์ คร้ังที่ 25/2557 วันที่ 18 
ธันวาคม 2557 วาระที่ 5.5 – 5.9 และคร้งที ่
11/2558 วันที่ 16 มิถุนายน 2558 วาระที่ 
5.2 เรื่อง ขอขยายเวลาการวิจัย คร้ังที่ 1 

มษ. 2.1.3.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวจัิย คร้ังที่ 
3/2558 วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 วาระที่ 
3.3 - 3.6 ขอขยายเวลาการวิจัย คร้ังที่ 2 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะมนุษยศาสตร์ คร้ังที่ 11/2558 วันที่ 16 
มิถุนายน 2558 วาระที่ 4.3 และคร้ังที่ 
14/2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 วาระที่ 
4.2 - 4.5 เร่ือง ขอขยายเวลาการวิจัย คร้ังที่ 2 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 มีผู้วิจัยขอขยายเวลาการวิจัยเป็นจ านวนมาก 
คณะกรรมการวิจัยจึงร่วมกันก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาจัดล าดับการเห็นชอบแบบ
เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดย
พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จตามก าหนดเวลาในการเห็นชอบ
แบบเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน 

มษ. 2.1.3.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย 
ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 22 มกราคม 2558 
วาระที่ 4.1 แผนงานวิจัย ปีการศกึษา 
2557 

ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 
    คณะกรรมการวิจัยได้วางแผนการเสนอของบประมาณสนับ 
สนุนด้านการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2559 จากมหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนสิงหาคม 2558 โดยได้น าผลการประเมินการด าเนินงานจากปีงบประมาณ 
2557 มาใช้ในการก าหนดกรอบการพิจารณาเห็นชอบทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2559 คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการด าเนินการวิจัยให้
แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาในการเห็นชอบแบบเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน 
  
    คณะกรรมการมอบหมายให้หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการท าบันทึก
ข้อความเวียนแจ้งไปยังทุกภาควิชาเพ่ือเชิญชวนให้บุคลากรส่งแบบเสนอโครงการวิจัย 
(วจ. 1 และ วจ. 1.1) ภายในวนัที่ 30 มิถุนายน 2558 เพ่ือให้คณะกรรมการวิจัย
พิจารณาจัดล าดับโครงการและเสนอเข้าแผนปฏิบัติราชการของคณะ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ภายในเดือนสิงหาคม 2558 ทั้งนี้ มีผู้ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย
แล้ว 1 คน ทั้งนี้  คณะกรรมการวิจัยเห็นควรขยายเวลาเปิดรับแบบเสนอ
โครงการวิจัยจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เพ่ิอให้บุคลากรมีเวลาจัดท าแบบเสนอ
โครงการเพิ่มเติมเข้ามาอีก และแจ้งกรรมการประจ าคณะเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์ทราบ 

มษ. 2.1.1.1 แผนการด าเนินงานประจ าปีการศกึษา 
2557 ของคณะกรรมการวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร ์

มษ. 2.1.3.11  บันทึกข้อความลงวันที่ 23 มกราคม 
2558 เรื่อง ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2559 

มษ. 1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังที ่
13/2558 วันที่ 16 กรกฏาคม 2558 
วาระที่ 5.10 เร่ือง การขยายเวลายื่น
แบบเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับคณะ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

    คณะกรรมการวิจัยได้จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่งาน
วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยก าหนดจัดโครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการ
และวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 และคณะกรรมการวารสาร 

มษ. 2.1.1.1 แผนการด าเนินงานของคณะกรรม 
การวิจัย ปีการศึกษา 2557 

 
 

 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
การประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้วางแผนการจัดท าวารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีละ 2 
ฉบับ เพื่อเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ 
    คณะมนุษยศาสตร์ได้อนุมัติงบประมาณจ านวน 25,600 บาท เพื่อจัดโครงการ
ประชุมเสนอผลงานวิชาการและวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 โดยมีคณาจารย์ของคณะน าเสนอผลงานจ านวน 7 เรื่อง 
   คณะมนุษยศาสตร์ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยรามค าแหงในวงเงิน 
199,250 บาท ให้คณะกรรมการวารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ด าเนินการ
จัดท าวารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ เพ่ือเป็นช่องทางในการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิชาการและวิจัยของบุคลากร วารสารดังกล่าวมีก าหนดออกเป็นประจ าปีละ 
2 ฉบับ และได้รับการจัดให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้
ร่วมกับศูนย์ TCI พัฒนาเว็บไซต์ “วารสารรามค าแหงฉบับมนุษยศาสตร์” ซึ่งเป็น
วารสารออนไลน์ อันเป็นการด าเนินการตามเกณฑ์ของสกอ. เพื่อให้วารสารได้รับการ
จัดให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 และยังได้เผยแพร่วารสารฯ ในรูปของ e-
Journal บนเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์ด้วย 
    คณะกรรมการวารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจวารสารฯ ทั้งสองฉบับ ผลการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ  พึง
พอใจวารสารฯ ในภาพรวมในระดับมาก (4.41) โดยมีความพึงพอใจในความ
สม่ าเสมอ (ออกตรงเวลา) มากท่ีสุด และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงการพิมพ์
ภาพประกอบให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพราะเมื่อพิมพ์ออกมาเป็นภาพขาว-ด า  
ท าให้ภาพไม่ชัดเจน คณะผู้จัดท าวารสารฯ มีแผนการปรับปรุงโดยจะน าบทความมา
ลงในวารสารฯ ฉบับออนไลน์ผ่านฐานข้อมูล TCI ซึ่งจะท าให้ลงภาพสีให้มีความขัด
เจนเหมือนต้นฉบับ และจะปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้
รายงานให้คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบแล้ว 

มษ. 2.1.4.1 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 72/2557 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจดัโครงการประชุม
เสนอผลงานวิชาการและวิจัยสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ที่ 8 

มษ. 2.1.4.2 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 3/2557 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการวารสารรามค าแหง 
ฉบับมนุษยศาสตร ์พ.ศ. 2557 

มษ. 2.1.2.7 โครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการและ
วิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 8 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2557 

มษ. 2.1.4.3 บันทึกข้อความที่ ศธ 0518.04/ 2554 ลง
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การจัดท า
วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร ์

มษ. 2.1.4.4 วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษย 
ศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับท่ี 1 (ม.ค.-มิ.ย. 57) 
และฉบับท่ี 2 (ก.ค.-ธ.ค. 57) 

มษ. 2.1.4.5 เว็บไซต์วารสารรามค าแหง ฉบับ
มนุษยศาสตร์ (http://tci-thaijo. 
org/index.php/huru/index) 

มษ. 2.1.4.6 เว็บไซตค์ณะมนุษยศาสตร์ 
(http://www.human.ru.ac.th/index.p
hp/2013-08-29-03-06-53/44-2013-
08-29-03-00-17) 

มษ. 1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 13/2558 วันท่ี 
16 กรกฎาคม 2558 วาระที่ 5.11 เรื่อง 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร ์



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
   คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ได้อนุมัติงบประมาณจ านวน 30,600 บาท 
ให้บุคลากรของคณะฯ ไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ 
มหาวิทยาลัยฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2557 
จ านวน 4 คน ได้แก่ รศ. ภาคินี อัครมาส ผศ. ดร. อัญชลี โตพ่ึงพงศ์ Miss Michaela 
Zimmermann และ Miss Reiner Meissner   ทั้งนี้ คณะฯ ก าหนดให้ผู้ได้รับทุน
ต้องจัดท ารายงานผลการน าเสนอบทความต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
หลังกลับจากการไปเสนอบทความด้วย  นอกจากนี้ คณะฯ ยังสนับสนุนให้บุคลากร
ขอรับทุนจากคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามค าแหงเพ่ือไปเสนอ
ผลงานวิจัย ณ สถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ ประเทศสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส จ านวน 2 คน ได้แก่ ผศ. ดร. ศศิ อินทโกสุม และ อ. ธิษนา วีรเกียรติสุนทร   
ผู้รับทุนได้จัดท ารายงานผลการน าเสนอบทความต่อคณะกรรมการประจ าคณะและ
มหาวิทยาลัยแล้ว 

มษ. 1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 
16/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 
วาระท่ี 5.3 เรื่อง ขออนุมัติ
งบประมาณค่าเดินทางในการไป
ประชุมวิชาการนานาขาติ 

มษ. 1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 
2/2558 วันที่ 29 มกราคม 2559 
วาระท่ี 5.2 และ 5.5 เรื่อง ขออนุมัติ
ทุนเสนอบทความ ณ ต่างประเทศ
ของ ผศ. ดร. ศศิ อินทโกสุม และ อ. 
ธิษณา วีรเกียรติสุนทร 

มษ. 1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 
12/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 
วาระท่ี 4.2 - 4.3 เรื่อง ขอส่งรายงาน
การไปเสนอบทความ ณ ต่างประเทศ
ของ ผศ. ดร. ศศิ อินทโกสุม และ อ. 
ธิษณา วีรเกียรติสุนทร 

5 มีการพัฒนาสมรรถนะของ
อาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจ 
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานการวิจัยหรือ

    คณะกรรมการวิจัยวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยส าหรับปีการศึกษา 
2557 ในรูปของโครงการสัมมนาและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยจ านวน 
2 โครงการในเดือนเมษายนและเดือนมิถุนายน 2558 เพื่อให้คณาจารย์รับทราบแหล่งทุน
วิจัยและสามารถออกแบบงานวิจัยและเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้ง
จากงบรายได้ของมหาวิทยาลัยและจากแหล่งทุนภายนอก และมีแผนจัดบอร์ดยกย่อง
บุคลากรของคณะที่มีผลงานวิจัยในปีการศึกษา 2557 

มษ. 2.1.1.1 แผนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการวิจัย ปีการศึกษา 
2557 

 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
งานสร้างสรรค์ดีเด่น    คณะกรรมการวิจัยได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานโดยจัดโครงการพัฒนา

สมรรถนะนักวิจัยจ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการฯ เรื่อง “จะท าวิจัย หาทุนที่ไหนดี” เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เพ่ือให้

บุคลากรรับทราบแหล่ งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  ผลการประเมินโครงการพบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด และมีความพึงพอใจการจัดโครงการในภาพรวมในระดับมาก 
(4.30) โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
และควรจัดแบบเต็มวันเพื่อให้มีการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วย 

2. คณะกรรมการได้น าผลการประเมินโครงการฯ “จะท าวิจัย หาทุนที่ไหนดี” มา
ปรับปรุงการจัดโครงการที่ 2 คือ โครงการฯ เรื่อง “การเขียนแบบเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนตามแนวนโยบายของแหล่งทุนวิจัย” เมื่อวันที่ 
11 มิถุนายน 2558 โดยใช้เวลาเต็มวัน ภาคเช้าเป็นการบรรยายของวิทยากร 
และภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติเขียนหัวข้อวิจัย ค าถามวิจัยและวัตถุประสงค์การ
วิจัย  ผลการประเมินโครงการพบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ และมีความพึงพอใจโครงการในภาพรวมระดับมา (4.46) โดยเห็นว่าสามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติจริงมากที่สุด และมีข้อเสนอแนะให้จัดโครงการอย่าง
ต่อเนื่องโดยเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญสาขาประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ภาษาศาสตร์ มาให้ความรู้ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นช่วงที่บุคลากรมี
เวลาว่าง ซึ่งคณะกรรมการวิจัยได้น าผลการประเมินดังกล่าวมาจัดท าแผนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ปีการศึกษา 2558 

3. หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการได้จัดบอร์ดยกย่องบุคลากรของคณะที่มี
ผลงานวิจัยในปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 คน คือ อ. ธิษณา วีรเกียรติสุนทร 
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังให้แก่อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยให้กับคณะ 
นอกจากนี้  คณะมนุษยศาสตร์และงานบริการการศึกษาของคณะยังได้
ประชาสัมพันธ์และจัดบอร์ดยกย่อง ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นปูชนียบุคคลด้าน

มษ. 2.1.5.1 โครงการสัมมนาส่งเสริมสมรรถนะ
บุคลากรด้านการวิจัย เรื่อง “จะท า
วิจัย หาทุนที่ไหนดี” วันที่ 23 
เมษายน 2558 

 
มษ. 2.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

วิจัย ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 
กรกฎาคม 2558 วาระท่ี 3.1 เรื่อง 
การประเมินแผนการด าเนินงาน
คณะกรรมการวิจัย ประจ าปี
การศึกษา 2557 

มษ. 2.1.5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลการด้าน
การวิจัยเรื่อง “การเขียนแบบเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัย” 

 
 
 
มษ. 2.1.5.3 บอร์ดยกย่องนักวิจัย 
มษ. 2.1.5.4 มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ ฉบับที่ 

13/2558 วันที่ 1 สิงหาคม 2558 
มษ. 2.1.5.5 บอร์ดยกย่องปูชนียบุคคลด้าน

ภาษาไทย 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
ภาษาไทย เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปี 2558 ด้วย 

6 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ท าหน้าที่ประสานงานให้
นักวิจัยผู้ต้องการขอจดลิขสิทธิ์ผลงานยินยอมให้มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นผู้ยื่นค า
ขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ในนามมหาวิทยาลัยต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

มษ. 2.1.6.1 เอกสารระบุขั้นตอนการยื่นขอจด
ลิขสิทธิ์ 

มษ. 2.1.6.2 แบบฟอร์มให้ความยินยอม
มหาวิทยาลัยรามค าแหงยื่นค าขอแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์ 

มษ. 2.1.6.3 แบบ ลข 01 ค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 

 
 
เกณฑ์การประเมิน   (ข้อ)  กระบวนการ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2  ข้อ มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6  ข้อ 

 

เป้าหมาย...............6...ข้อ........................ ท าได้................6....ข้อ................    บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป..........6...ขอ้............. 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ ......5.......คะแนน (เต็ม 5) 

 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ผลการด าเนินงาน 

แหล่งเงินทุนสนับสนุน 
รวมเงินภายใน
และภายนอก 

จ านวน
อาจารย์ประจ า 
ปฏิบัติงานจริง 

จ านวน
นักวิจัยประจ า 

(ถ้ามี) 

จ านวนเงินสนับสนุนต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ประจ า (บาท/คน) 
ค่าคะแนนที่ได ้งบภายใน 

งบภายนอก 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

- 560,844.- 80,000 640,844  114 คน - 5,621.44 
 

1.12 

หลักฐาน 
  1. บันทึกขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ + สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย อ. ดุสิตา ปริญญาพล 
  2. บันทึกขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ + สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย อ. ดร. สมชาย  เซ็มมี 
  3. บันทึกขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ + สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย อ. ประเสริฐ  เย็นประสิทธิ์ 
  4. บันทึกขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ + สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย ผศ.ดร.ประภาส  พาวนิันท์ 
  5. บันทึกขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ + สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย อ. ณัฐวรรณ  ชั่งใจ 
  6. บันทึกขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ + สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย อ. ดร. ธีระนันท์  วชิัยดิษฐ 
  7. บันทึกขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ + สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย อ. ดร. รุ่งโรจน ์ ภิรมย์อนุกูล 
เกณฑ์การประเมิน   (ปัจจัยน าเข้า) 
   โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเปน็ 3 กลุ่มสาขาวิชา 
     กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น  คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
     กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
     กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 



 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ     = 
จ านวนเงินสนับสนุน งานวิจัยฯจากภายในและภายนอก     

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย                
    
  2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

               

เป้าหมาย........25,000 บาท............ ท าได้ .......5,621.44 บาท...........    บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป.......25,000 บาท..... 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์.......1.12........คะแนน (เต็ม 5) 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      คะแนนที่ได้     =   
  จ านวนเงินสนับสนุน งานวิจยัฯจากภายในและภายนอก        =      5,621.44        

X 5 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   =       25,000 

  640,844 
     114 



 
 

ตารางเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 

ล าดับ ชื่อเจ้าของงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ระยะเวลาในการท าวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ แหล่งงบประมาณและจ านวนเงิน 

ว/ด/ป 
เร่ิมต้น 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวม 
ระยะเวลา 

ภายใน (ระบุ) ภายนอก 
(ระบุ) งบแผ่นดิน งบรายได้ 

เงินสนับสนนุงานวิจัย 
1 อ.ดร.สมชาย เซ็มม ี อิทธิพลของนักวรรณกรรมกลุม่ดีวานท่ีมีต่อบทกวีอาหรับยุคใหม่

ของประเทศอียิปต ์
- - - - 66,504.- - 

2 อ.ดุสิตา ปริญญาพล การศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมญี่ปุน่จากพฤติกรรมของตัวละครเอก
ในหนังสือรวมเรื่องสั้น ชุด Onna no Inai Otokotachi ของ ฮารูกิ 
มูราคาม ิ

- - - - 66,504.- - 

3 อ.ประเสริฐ  เย็นประสิทธิ์ การเปรยีบเทียบการใช้ส านวนที่เกีย่วกับสัตว์ในภาษามลายูและ
ภาษาไทย 

- - - - 66,504.- - 

4. ผศ. ดร. ประภาส พาวินันท ์ แนวทางการจัดห้องสมดุในห้องเรยีนเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่าน
อย่างยั่งยืนของนักเรียน: กรณศีึกษาโรงเรยีนประถมศึกษาในเขต
อีสานใต ้
Guidelines for building classroom library to instill 
substantial reading culture of students: A case study of 
primary schools  in  South Isan  

- - 1 ปี - 207,750  - 

5. อ. ณัฐวรรณ ข่ังใจ ข้อบกพร่องของการใช้ภาษาเขียนตอบอัตนัยของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาไทยมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- - 1 ปี - 69,840.-  
 

- 

6. อ. ดร. ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ รูปแบบและคติความเช่ือจากศิลปกรรมในศาสนสถานจีน 4 มิ.ย. 58 3 มิ.ย. 58 1 ปี - 83,742.-  
 

- 

7. อ. ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล คติโลกศาสตร์ในพุทธศาสนาที่ใช้คมัภีรภ์าษาบาลเีพื่อเฉลมิพระ
เกียรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 

9 ม.ค. 58 29 ม.ค. 58 20 วัน - - 80,000.- 

                                                                                                                                                      - 560,844.- 80,000.- 

                                                                                                                  แหล่งงบประมาณภายในและภายนอก    = 640,844.- 

 



 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูล  ชิ้นงาน ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 
1. จ านวนผลงานทางวิชาการ    
- บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ 0.20 7 1.4 
- บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติหรือในวารสารทาง 
     วชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ย หลักเกณฑก์ารพิจารณา 
     วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเปน็ประกาศให้ 
     ทราบเปน็การทั่วไปและแจง้ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานทีไ่ด้รบัการจดอนุสทิธิบัตร 

0.40 9 3.60 

- บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 0.60 12 7.20 
- บทความวิจยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติทีไ่ม่อยูใ่นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  
    หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ  
    พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.   ทราบ 
    ภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยูใ่น Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่1 

0.80 - - 

-  บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตาม 
   ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
   ทางวชิาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร 
- ผลงานวชิาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้ับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พันธุ์สตัว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวชิาการแต่ไมไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 

1.00 
1.00 

 
 
 
 
 
 
 
3 
1 

 
 
 
 
 
 
 

3.00 
1.00 

2. ผลงานทางวิชาการที่คิดค่าน้ าหนักแล้ว  32 16.2 



 
 

ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

ข้อมูล 
 

ชิ้นงาน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
3. จ านวนผลงานสร้างสรรค์    
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 0.20 1 0.2 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 - - 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ 0.80 1 0.80 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน/นานาชาต ิ 1.00 2 2.00 

4.ผลงานสร้างสรรค์ทีค่ิดค่าน้ าหนักแล้ว  4 3.00 
 

ข้อมูล จ านวน ผลรวม 
1. จ านวนอาจารย์ประจ า 117  
   1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง  114 
   1.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ และลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ     3 
2. จ านวนนักวิจัยประจ า (ถ้ามี)   
   2.1 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง   
   2.2 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ    
3. รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (1)+(2) 117  
4. ผลงานวิจัยทางวิชาการท่ีคิดค่าน้ าหนักแล้ว  16.20 
5. ผลงานสร้างสรรค์ท่ีคิดค่าน้ าหนักแล้ว  3.0 
6. รวมผลงานที่คิดค่าน้ าหนัก (4)+(5)  19.20 
7. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย    (6/3)X100=(%)  
  (19.20 /117X100 = 16.41) 

 16.41 

 
     



 
 

เกณฑ์การประเมิน  (ผลผลิต) 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

         เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ไป 
 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
     1. ค านวณคา่ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยัตามสตูร 

 

      2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  คะแนนที่ได้ = 
    ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย              X 5   

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

เป้าหมาย ..........ร้อยละ...10........... ท าได้ ..........ร้อยละ...16.41.............    บรรลุเป้าหมาย     ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป........ร้อยละ 15......... 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์.....4.10.....คะแนน (เต็ม 5) 

 
 
 
 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย   
X 100 

         จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด                               

16.41x 5   = 4.10 
   20 

19.20 x 100  =  16.41 
     117 
   20 
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 มษ.2.3.1.8  ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
1. ค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ และต าราที่ใช้ในการยื่นขอต าแหน่ง ส าเนาปก กระบวนวิชา CHI 2101 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 โดย                      

อาจารย์ ดร. นพธร ปัจจัยคุณธรรม 
2. ค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ และต าราที่ใช้ในการยื่นขอต าแหน่ง ส าเนาปก กระบวนวิชา THA 3105 ศิลปะและกลวิธีการเขียน โดย                       

อาจารย์พรทิพย์ วนรัฐิกาล 
3.  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 12 มกราคม 2558 วาระท่ี 5.2 มีมติอนุมัติต ารา อ.ปรีดา เมธีภาคยางกูร  

                   ภาษาญี่ปุ่น 1 (JPN 1001) 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ 

          -  ส าเนาปกในของงานแปลวรรณกรรมเรื่อง จบเกม (Final del juego)  โดยผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. สว่างวนั ไตรเจริญวิวัฒน์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก Programa Sur  
             ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา 

-  จดหมายรับรองคุณภาพผลงานจากศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์  
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดในลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ online  

           - Pryce, Morgan A. (2014): “What Goes Around…” In The Big Chilli 9/2014, p. 53-55. 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

             1. Pryce, Morgan A. (2014): “The Gate” & “What Goes Around…” In AnettePoliiner (ed.): Monsoon Midnights. A short story Collection by the     
                Bangkok Women´s Writers Group. Bangkok: The BigChilli (e-book).f 
             2. Pryce, Morgan A. (2014): “The Naga”, in Rayne Hall (Hg.) Cogwheels. Ten Tales of Steampunk. Scimitar Press (UK.), p. 91-104. 

หมายเหตุ Pryce, Morgan A. เป็นนามปากกาของ อาจารย์ MIchaela Zimmerman  
 
มษ 2.3.1.9 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

  - Traore, Salifou (2014): Sprachvergleich im Kontext des Lehrens und Lernens fremder Sprachen. Zur Modellierung eines funktionalen 
Apparates als tertium comparationis. Frankfurt a.M. 
 
 
 
 

 



 
 

ตารางงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ล าดับ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ 
ชื่อแหล่งตีพิมพ์ 

(วารสารให้ระบุเล่มที่ และเลขหน้า) 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่    ค่าน้ าหนัก 

 
1 
 

บทความวิจัย 
อ.ดร. ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน Information Science as an Interdisciplinary 

Science 
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 38 หน้า 
95-109 

มกราคม-เมษายน 
2557 

0.60 

2. อ. ดร. ไพรริน สิมมา หน้าที่ของค าว่า “ซ่ึง” ในระดับปริจเฉท วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์  
ปีที่ 33  ฉบับที่ 1  หน้า 1 - 22 

มิถุนายน 2557 0.60 

3 รศ. เสาวภาคย์ วรลัคนากุล ลักษณะค าซ้ าในภาษาจีนแต้จิ๋ว วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์  
ปีที่ 33  ฉบับที่ 1  หน้า 122 - 142 

มิถุนายน 2557 0.60 

4 อ.ชนาพร พิทยาบูรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเปิดรับชมรายการละครวิทยุ
โทรทัศน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง 

วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์  
ปีที่ 33  ฉบับที่ 1  หน้า 109 - 121 

มิถุนายน 2557 0.60 

5 อ.ดร. ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 40 หน้า 
119-142 

กันยายน-ธันวาคม
2557 

0.60 
 

6 อ. ธิษณา วีรเกียรติสุนทร คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสกับความสัมพันธ์
ระหว่างฝรั่งเศส-สยาม ค.ศ. 1667-1685 

วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์  
ปีที่ 33  ฉบับที่ 2  หน้า 1 - 22 

ธันวาคม 2557 0.60 

7 รศ.ดร.สุธาวดี หนุนภักดี ความทุกข์ในรวมเรื่องสั้นชุด C’est égal ของ อโกตา           
ครีสตอฟ 

วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์  
ปีที่ 33  ฉบับที่ 2  หน้า 55 - 70 

ธันวาคม 2557 0.60 

8 Assoc.Prof. Dr. Achara  
Pengpanich 

Markedness and the Acquisition of English 
Conditionals by Ramkhamhaeng University Students 

วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์  
ปีที่ 33  ฉบับที่ 2  หน้า 71 - 98 

ธันวาคม 2557 0.60 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

ล าดับ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์ 
ชื่อแหล่งตีพิมพ์ 

(วารสารให้ระบุเล่มที่ และเลขหน้า) 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ ค่าน้ าหนัก 

9 
 
 
 

ผศ.ดร.ประภาส พาวินันท์ 
 
 
 

การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมเพ่ือเสริมสร้างความสนใจ
และพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ในจังหวัดบุรีรัมย์: กรณีศึกษาชาติพันธุ์ไทยกลาง ลาวอีสาน 
เขมรถิ่นไทย ส่วย และไทยโคราช 

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์          
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 หน้า 209 - 220  
(วารสารออนไลน์) 

ธันวาคม 2557 0.60 
 
 
 

            บทความวิชาการ  
10 ผศ.ดร. ศศิ อินทโกสุม การประเมินงานแปลในการเรียนการสอน วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์  

ปีที่ 33  ฉบับที่ 1  หน้า 23 - 50 
มิถุนายน 2557 0.60 

11 รศ.ดร. ธัญญรัตน์ ปาณะกุล 
 

การเดาความหมายศัพท์และข้อความจากบริบท วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์  
ปีที่ 33  ฉบับที่ 2  หน้า 39 - 54 

ธันวาคม 2557 0.60 

12 อ.ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล ประติมานวิทยาของรูปเคารพในสุคตาลัยศาสนสถาน
ประจ าอโรคยศาล 

วารสารเมืองโบราณ  
ปีที่ 40  ฉบับที่ 3  หน้า 108 - 121 

กันยายน 2557 0.60 

            งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
1 ผศ.ดร.สว่างวัน  

ไตรเจริญวิวัฒน์ 
จบเกม ส านักพิมพ์ผีเสื้อ กรุงเทพฯ พฤศจิกายน 2557 0.80 

 
หลักฐาน 

มษ. 2.3.1.1 วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 
มษ. 2.3.1.2 ส าเนาเอกสารวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 
มษ. 2.3.1.3 ส าเนาเอกสารวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 
มษ. 2.3.1.4 ส าเนาเอกสารวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 38  
มษ. 2.3.1.5 ส าเนาเอกสารวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 40 

 

 

 



 
 

องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่

สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ
เสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ

   คณะฯ มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
แก่สังคม ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการจัดท าแผนบริการวชิาการ
แก่สังคม โดยในแผนดังกล่าวได้ก าหนดตัวชี้วัดระดับความส าเรจ็
ของแผน ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับโครงการและน าเสนอ 
กปค. ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะได้พิจารณาอนุมัติแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่สังคม   
   แผนบริการวิชาการแก่สังคม คณะฯ ก าหนดให้มีการจัด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งหมด 8 โครงการ 
ตามปีการศึกษาดังนี้  
1. โครงการประกวดรางวัลวรรณกรรมรามค าแหง  
   ประจ าปีการศึกษา 2557 
2. โครงการส่งเสริมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ  
   โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและนักศึกษาเรื่อง  
  “Le francais, pourquoi pas ?”  
4. โครงการส่งเสริมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ส าหรับผู้สูงอายุ 
5. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารส าหรับ
ประชาชน 

มษ.3.1.1.1 
  

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 115/2557 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

 

มษ.1.5.3.1 รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผน 
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 และ2558 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มษ.3.1.1.2 แผนด าเนินงานการบริการวิชาการแก่
สังคม ปีการศึกษา 2557  

มษ.3.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1/58 วาระท่ี 
4.3 เรื่อง แผนด าเนินงานด้านบริการ
วิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2557 

มษ.3.1.1.4 โครงการประกวดรางวัลวรรณกรรม
รามค าแหง ประจ าปีการศึกษา 2557 

มษ.3.1.1.5 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ณ โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
1

(ต่อ) 
 6. โครงการบริการวิชาการให้แก่สังคมเรื่อง “100 ปี 

   ชาตกาล ฆูลิโอ กอร์ตาซาร์” 
7. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต 
   พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
8. โครงการบริการทางวิชาการ “อยุธยาศึกษา” 
นอกจากนี้คณะฯยังได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 4 โครงการดังนี้ 
1. โครงการการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมี 
   ชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน 
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง การพัฒนา 
     ทักษะการใช้ภาษาไทย/สารสนเทศและระบบการคิด 
     ของเด็กเพ่ือความเป็นผู้น าแห่งอนาคต 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง “การพัฒนา 
     ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับเด็ก 
ขาดโอกาสในเขตจังหวัดอุทัยธานี” 
4. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง “เรียนรู้ภาษา 
     กระเหรี่ยงเพ่ือลดช่องว่างในการสื่อสาร” 

มษ.3.1.1.6 
 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ 
นักศึกษาเรื่อง “Le francais, pourquoi 
pas ?” 

 

มษ.3.1.1.7 โครงการส่งเสริมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ 

มษ.3.1.1.8 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การสื่อสารส าหรับประชาชน 

มษ.3.1.1.9 โครงการบริการวิชาการให้แก่สังคมเรื่อง
“100 ปีชาตกาล ฆูลิโอ กอร์ตาซาร์” 

มษ.3.1.1.10 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

มษ.3.1.1.11 โครงการบริการทางวิชาการ “อยุธยา
ศึกษา” 

มษ.3.1.1.12 โครงการการส่งเสริมการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน 

มษ.3.1.1.13 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง 
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย/
สารสนเทศและระบบการคิดของเด็ก
เพ่ือความเป็นผู้น าแห่งอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
1

(ต่อ) 
  มษ.3.1.1.14 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง 

“การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารส าหรับเด็กขาดโอกาสใน
เขตจังหวัดอุทัยธานี” 

 

มษ.3.1.1.15 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง 
“เรียนรู้ภาษากระเหรี่ยงเพ่ือลดช่องว่าง
ในการสื่อสาร” 

2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มี
การจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน หรือสังคม 

 คณะฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริการวิชาการแก่
สังคมจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน สังคมและคณาจารย์ 

มษ.3.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1/58 
วาระที่ 4 เรื่องที่ 1-4 การก ากับติดตาม
ร า ย ง า น แ ผ น ฯ  แ ล ะ แ ผ น ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ 

 

มษ.3.1.2.1 แผนด าเนินงานของโครงการและการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ       
ปีการศึกษา 2557 

 

3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 
อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้
เปล่า 

   คณะฯ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นการ
บริการแบบให้เปล่า จ านวน 8 โครงการดังต่อไปนี้ 
1. โครงการประกวดรางวัลวรรณกรรมรามค าแหง  
   ประจ าปีการศึกษา 2557 
2. โครงการส่งเสริมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ  
   โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและนักศึกษาเรื่อง  
   “Le francais, pourquoi pas ?” 

มษ.3.1.1.4 โครงการประกวดรางวัลวรรณกรรม
รามค าแหง ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

มษ.3.1.1.5 โครงการส่งเสริมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ณ โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

มษ.3.1.1.6 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ
นักศึกษาเรื่อง “Le francais, 
pourquoi pas ?” 

 

 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
3

(ต่อ) 
 
 
 
 
 

 4. โครงการส่งเสริมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ส าหรับผู้สูงอายุ 
5. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
   ส าหรับประชาชน 
6. โครงการบริการวิชาการให้แก่สังคมเรื่อง “100 ปี 
   ชาตกาล ฆูลิโอ กอร์ตาซาร์” 
7. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต 
   พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
8. โครงการบริการทางวิชาการ “อยุธยาศึกษา” 
 

มษ.3.1.1.7 โครงการส่งเสริมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ 

 

มษ.3.1.1.8 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การสื่อสารส าหรับประชาชน 

มษ.3.1.1.9 โครงการบริการวิชาการให้แก่สังคมเรื่อง
“100 ปีชาตกาล ฆูลิโอ กอร์ตาซาร์” 

มษ.3.1.1.10 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

มษ.3.1.1.11 โครงการบริการทางวิชาการ“อยุธยาศึกษา” 
4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

    เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการบริการ
วิชาการสรุปผลประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน 
และเสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เพ่ือพิจารณา  โดยในแผนได้ก าหนดตัวบ่งชี้ไว้      
2 ตัวบ่งชี้  คือ  
    1. มีการด าเนินการโครงการตามแผนอย่างน้อย 
       ร้อยละ 80 
    2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตไม่ต่ ากว่า 3.51  
        ทุกโครงการ 
โครงการในแผนทั้ง 8 โครงการด าเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น
ร้อยละ 100 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ทุกโครงการเกิน 3.51  มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 8 โครงการ = 
4.15  

มษ.1.6.5.2 
 
 
 

ร าย ง านการประชุ ม  กปค . ครั้ ง ที่ 
12/2558 วันที่ 30 มิ.ย.58 วาระที่ 4.4 
“ขอรายงานผลการประ เมินแผน
ด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม      
ปีการศึกษา 2557” 

 

มษ.1.5.31 รายงานแผนปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 และ 2558 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผน

หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
คณะกรรมการบริการวิชาการน าผลประเมินความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชี้มาปรับปรุงแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ในปีการศึกษา 2558 โดยคณะกรรมการบริการวิชาการได้ 
ก าหนดโครงการส าหรับ ปีการศึกษา 2558 โดยเรียงล าดับ
ความส าคัญดังนี ้

- โครงการที่มี MOU 
- โครงการที่มีการจัดต่อเนื่องและมีผู้สนใจมาก 
- โครงการที่จัดในโอกาสส าคัญ 
- โครงการที่คณะจัดร่วมกับมหาวิทยาลัย 

มษ.3.1.1.3 
 
 
 

รายงานการประชุม คณะกรรมการ
บริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 3/2558
วันที่  25 มิถุนายน 2558 วาระที่  4 
เรื่องน าผลประเมินแผนด าเนินงาน
บริการวิชาการแก่สังคมปีการศึกษา 
2557 มาปรับปรุงแผนฯ ปี 2558 

 

มษ.3.1.5.1 MOU โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
เ พ่ือการสื่ อสารส าหรับประชาชน 
(ภาษารัสเซีย) 

6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม
ในระดับสถาบัน 

     คณะฯ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมกับ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดอุทัยธานี 4 โครงการ คือ  
1. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย/สารสนเทศ 
   และระบบการคิดของเด็กเพ่ือความเป็นผู้น าแห่งอนาคต 
2. โครงการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด              
   มีชีวิตเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน 
3. โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
   สื่อสารส าหรับเด็กขาดโอกาสในเขตจงัหวัดอุทัยธาน ี
4. โครงการเรียนรู้ภาษากระเหรี่ยงเพ่ือลดช่องว่างในการ 
   สื่อสาร 

มษ.3.1.1.12 โครงการการส่งเสริมการอ่านและพัฒนา 
ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ให้กับเด็กและเยาวชน 

 
 
 

มษ.3.1.1.13 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง 
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย/
สารสนเทศและระบบการคิดของเด็ก
เพ่ือความเป็นผู้น าแห่งอนาคต 

มษ.3.1.1.14 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง 
“การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารส าหรับเด็กขาดโอกาสใน
เขตจังหวัดอุทัยธานี” 

มษ.3.1.1.15 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง 
“เรียนรู้ภาษากระเหรี่ยงเพ่ือลดช่องว่าง
ในการสื่อสาร” 

 
 



 
 

เกณฑ์การประเมิน     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2  ข้อ มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6  ข้อ 

 

เป้าหมาย...............6...ข้อ........................ ท าได้................6....ข้อ................    บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป..........6...ขอ้............. 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ ......5.......คะแนน (เต็ม 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

องค์ประกอบที่ 4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ  
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
  คณะฯ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการเป็นผู้รับผิดชอบด้าน
การท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้  ยั ง ได้ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม เพ่ือก ากับดูแลงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยก าหนดกิจกรรมและโครงการต่างๆ  

มษ.4.1.1.1 ค า สั่ ง ค ณ ะม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ ที่            
1 1 2 / 2 5 5 7  เ รื่ อ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม 

 

2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ งจั ดสรร
งบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    คณะฯ ได้รับงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ใน
การจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนกลยุทธ์ 
ของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2558 เป็นเงิน 50,000 บาท 
และคณะได้น ามาจัดโครงการ 2 โครงการได้แก่  

- โครงการสองวัฒนธรรมบนสองฝั่งแสนแสบ ณบางกะปิ 
(32,190 บาท)  

- โครงการ “ย้อนรอยอยุธยาในภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาเยอรมัน และภาษาสเปน (17,810 บาท) 

    นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้จัดสรรเงินงบประมาณจากเงินทุนคณะฯ
เพ่ิมเติม เพ่ือจัดท าโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมส าหรับปี
การศึกษา 2557 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
ตามแผนฯ ดังกล่าวมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่สอดคล้องกับ
ลักษณะของโครงการแต่ละโครงการเพ่ิมอีก 7 โครงการ รวมโครงการ
ทั้งสิ้น 9 โครงการ  แบ่งเป็นงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 
3 โครงการ และประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 6 โครงการ  
    

มษ.4.1.2.1 แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปี 2557                        

 

มษ.4.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 1/2558 
วาระท่ี 4.1 ครั้งที่ 2/2558 
วาระท่ี 3 

มษ.4.1.2.3 โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนา จาก
พระพุทธรูป จ. บึงกาฬ 

มษ.4.1.2.4 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
การเสวนาทางวิชาการเรื่องการ
ถ่ายทอดภาษา วรรณกรรมและ
วัฒนธรรมไทยในต่างแดน 

มษ.4.1.2.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
น าพุทธธรรมมาใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน ภาค 1/2557 

 
 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
2

(ต่อ) 
     ใน ปีการศึกษา 2557 คณะฯ ได้ด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม รวม 9 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา จากพระพุทธรูป  
   จ. บึงกาฬ 
2. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติการเสวนาทางวิชาการเรื่องการ 
   ถ่ายทอดภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทยในต่างแดน 
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการน าพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน    
   ภาค 1/2557 
4. โครงการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาจากการ 
   สร้างพระพุทธรูป ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการน าพุทธธรรมมาใช้ในชวีิตประจ าวัน ภาค   
   2/2557 
6. โครงการสักวากลอนสด 
7. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมพัฒนาวิชาการ เรื่อง การเรียน 
   การสอนภาษาและวรรณคดีไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ 
8. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในหัวข้อ “ย้อนรอยอยุธยาใน 
   ภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน  และภาษาสเปน 
9. โครงการสองวัฒนธรรมบนสองฝั่งแสนแสบ  ณ  บางกะปิ 

มษ.4.1.2.6 โครงการเสริมสร้างศิลปะวัฒน- 
ธรรมทางพระพุทธศาสนาจาก
การสร้างพระพุทธรูป ณ  จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

 

มษ.4.1.2.7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
น าพุทธธรรมมาใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน ภาค 2/2557 

มษ.4.1.2.8 โครงการสักวากลอนสด 
มษ.4.1.2.9 
 

โครงการท านุบ ารุงศิลปะวัฒน- 
ธรรมพัฒนาวิชาการ เรื่อง การ
เรียนการสอนภาษาและวรรณคดี 
ไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ 

มษ.4.1.2.10 โครงการท านุบ ารุงศิลปะวัฒน- 
ธรรมในหัวข้อ “ย้อนรอยอยุธยา
ในภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาเยอรมัน และภาษาสเปน 

มษ.4.1.2.11 โครงการสองวัฒนธรรมบนสอง
ฝั่งแสนแสบ  ณ  บางกะปิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
3 ก ากับติดตามให้มกีารด าเนินงานตามแผน

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    คณะมนุษยศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการรับผิดชอบ
ก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงาน โดยโครงการที่
ด าเนินการแล้วได้มีการรายงานผลการด าเนินงานให้
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  
    โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 9 โครงการได้
ด าเนินการเสร็จทุกโครงการ 
 
 
 
 

มษ.4.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 2/2558 วาระที่ 3 
เรื่อง ก ากับติดตามด าเนินงานฯ 

 

มษ.4.1.3.1 มติ กปค.วาระที่ 5.5 ครั้งที่ 12/2558 เรื่อง
รายงานผลการประเมินแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปกีารศึกษา 2557 

มษ.4.1.2.3 โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา จากพระพุทธรูป         
จ. บึงกาฬ 

มษ.4.1.2.4 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติการเสวนา
ทางวิชาการเรื่องการถ่ายทอดภาษา 
วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทยในต่างแดน 

มษ.4.1.2.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการน าพุทธ
ธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ภาค 1/2557 

มษ.4.1.2.6 โครงการเสรมิสร้างศิลปะวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาจากการสร้างพระพุทธรูป 
ณ จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

มษ.4.1.2.7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการน าพุทธ
ธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ภาค 2/2557 

มษ.4.1.2.8 โครงการสักวากลอนสด 
มษ.4.1.2.9 โครงการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม

พัฒนาวิชาการ เรื่อง การเรียนการ
สอนภาษาและวรรณคดีไทยส าหรับ
ผู้เรียนชาวต่างชาติ 

 

 
 
 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
3

(ตอ) 
 
 
 
 

  มษ.4.1.2.10 โครงการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม
ในหัวข้อ “ย้อนรอยอยุธยาในภาษา
รัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน 
และภาษาสเปน 

 

มษ.4.1.2.11 โครงการสองวัฒนธรรมบนสองฝั่ง
แสนแสบ  ณ บางกะปิ 

4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

    เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมสรุปผลประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความ 
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ซึ่งก าหนดไว้ 2 ตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 1. การด าเนินการโครงการตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80  
 2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า 3.51 

โครงการในแผนทั้ง 9 โครงการด าเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 
100 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกโครงการเกิน 
3.51  มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 9 โครงการ = 4.35  

มษ.4.1.3.1 มติ กปค.วาระที่ 5.5 ครั้งที่ 12/2558 
เรื่องรายงานผลการประเมินแผน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 
2557 
 
 
 
 

 

5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

จากผลการประเมินในข้อ 4 ผลการประเมินโครงการต่างๆ ได้รับ
ผลในระดับมาก แต่คณะกรรมการฯ พบว่ามีการจัดโครงการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในต่างจังหวัด เช่น จังหวัดบึงกาฬ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฯ ซึ่งต้องเดินทางไกลจากมหาวิทยาลัยเพ่ือจัด
โครงการฯ ประกอบกับคณะฯได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพียงปีละ 50,000 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าคณะควรจัดโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโครงการหลัก 1 โครงการ ที่ทุก
หลักสูตรสามารถน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ อีกทั้ง
ควรจัดโครงการที่สัมพันธ์กับท้องถิ่นหรือชุมชนโดยรอบ และเน้น
วิถีชีวิต วัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิม จึง

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค.ครั้ งที่ 
12/2558 วาระที่ 5.5 เรื่องรายงาน
ผลการประเมินแผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 

 

มษ. 4.1.51 แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ปีการศึกษา 2558 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
ท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีประเด็นหลัก คือ 
“สองวัฒนธรรมบนสองฝั่งแสนแสบ ณ บางกะปิ” และจะท าแผน
ระยะยาวต่อเนื่องอีก 5 ปี คือ 2559-2563 
 

6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

    คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการเผยแพร่โครงการ/กิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์  

มษ.4.1.6.1 ภาพจากเว็บไซต์  

7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

-    

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  (กระบวนการ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2  ข้อ มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 - 7 ข้อ  

 

เป้าหมาย.................6...ข้อ.................... ท าได้..............6...ข้อ.......................    บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป........6...ข้อ.............. 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .....5.......คะแนน (เต็ม 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิ เคราะห์ 

SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน 
รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม ส ถาบั นและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตาม  ตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 

     คณะฯ โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนยังได้ระดมความคิด
ของบุคลากรของคณะเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-
2558) ของคณะฯ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งในแผนดังกล่าวได้มีการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่ อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและของมหาวิทย าลัยซึ่ ง เป็น
สถาบันอุดมศึกษาประเภทกลุ่ม ข ประเภทผลิตบัณฑิตปริญญาตรีและ
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ การเป็นมหาวิทยาลัย
แบบตลาดวิชาและน าแผนที่ได้เสนอต่อที่ประชุม กปค. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งไปยังกองแผนงาน เพื่อรวมบรวมแผนทุก
หน่วยงานน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  
     หลังจากนั้น คณะกรรมการนโยบายและแผนได้ถอดแผน 
ปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) มาเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2558 เพื่อเสนอกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 
    มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบงบประมาณให้แต่ละคณะทราบ แล้ว 
ให้คณะฯ แจ้งชื่อโครงการรูปแบบการจัดโครงการ เป้าหมาย  
รายละเอียดต่างๆ เพื่อรวมเป็นแผนฯ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ตัวบ่งชี้ 
และเป้าหมายในแผนฯ ของคณะฯ จึงสอดคล้องกับแผนฯ ของ 
มหาวิทยาลัย 

มษ.5.1.1.1 
 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

มษ.5.1.1.2 
 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ 2555 - 
2558) คณะมนุษยศาสตร์ 

มษ.5.1.1.3 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มษ.5.1.1.4 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มษ.5.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 คณะมนุษยศาสตร์ 

มษ.5.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตร์ 

มษ.5.1.1.7 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 148/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน           
คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557  

มษ.5.1.1.8 เอกสารงบประมาณรายรับ-รายจ่าย งบ
คลังและงบรายได้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
1

(ต่อ) 
      คณะด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และ

กรอบงบประมาณครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ด้านที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
   นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายและแผนก ากับติดตามการ 
ด าเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ในรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 9 เดือน  
เพ่ือน าผลการด าเนินงานมารายงานต่อที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ 
เพ่ือก าหนดแนวทางเร่งรัดให้ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุ 
เป้าหมายให้ด าเนินงานจนลุล่วงตัวบ่งชี้ในปีงบประมาณ 2558  
จ านวน 22 ตัวบ่งชี้ประเมินผลเมื่อครบไตรมาสที่ 3 บรรลุเป้าหมาย 
ทั้งสิ้น 17 ตัวบ่งชี้ ส าหรับตัวบ่งชี้อีก 5 ตัวเป็นตัวบ่งชี้ที่จะต้อง 
ด าเนินการให้ไตรมาสที่ 4 ได้แก่ จ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวน 
บัณฑิต ร้อยละของจ านวนบทความวิจัยระดับความพึงพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระดับความคิดเห็นในประโยชน์ที่ได้ต่อสังคม 
และชุมชน  
      ส่วนแผนกลยุทธ์ทางการเงินนั้น คณะฯ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ 
ทางการเงินที่สอดคล้องกับพันธกิจทุกด้าน และสอดคล้องกับแผน 
ปฏิบัติราชการ 4 ปีของคณะ และมีการถอดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
4 ปี มาเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 2558 ที ่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2558 ด้วยอีกท้ังยังม ี
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงิน ให้มีความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ โดยจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงินในระบบบัญชี  
3 มิติอันได้แก่ มิติหน่วยงาน มิติแผนงานและมิติกองทุน 

มษ.5.1.1.9 เอกสารงบประมาณรายรับ-รายจ่าย งบ
คลังและงบรายได้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร.  

 

มษ.5.1.1.10 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 
2556 - 2559 (พ.ศ. 2556 - 2559) 
คณะมนุษยศาสตร์  

มษ.5.1.1.11 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 102/2557 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและ
แผน 

มษ.5.1.1.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2558 วาระ
ที่ 3.2 เรื่อง จัดท าแผนปฏิบัตริาชการ
คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558  

มษ.5.1.1.13 แผนการปฏิบัติงานงานนโยบายและ
แผน คณะมนุษยศาสตร์ 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที ่13/2558 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 วาระท่ี 5.4 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดรอบ 9 เดือน 

 

 
 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
1

(ต่อ) 
 ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ

สะดวกต่อการควบคุมตรวจสอบ มีการรายงานรายรับ รายจ่าย 
งบคลัง งบรายได้ทุกไตรมาส คือ 
   - ไตรมาสแรกตั้งแต่ ต.ค. ถึง ธ.ค. 2557 
   - ไตรมาสสอง ตั้งแต่ ม.ค. ถึง มี.ค. 2558                                
   - ไตรมาสสาม ตั้งแต่ เม.ย. ถึง มิ.ย. 2558 

   

2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 

    กองแผนงานของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
วิเคราะห์ค านวณต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร และจะแจ้งผล
การวิ เคราะห์รายหลักสูตรให้คณะฯ ทราบหลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 2558 
    ในส่วนของคณะฯ ได้มีการวิ เคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยใน
ภาพรวมของคณะ  

มษ.5.1.2.1 เอกสารวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของ
คณะมนุษยศาสตร์  ปีงบประมาณ 
2557 

 

มษ.5.1.2.2 รายง านการวิ เ คร าะห์ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 
ปีงบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็น

ผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม 

คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ควบคุม ก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาก่อนส่งแผนบริหารความ
เสี่ยงของคณะต่อส านักบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
    ในแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2557 คณะ   มี
การวิเคราะห์สถานการณ์และระบุความเสี่ยง 4 ด้าน  ได้แก่ 
1. ด้านกลยุทธ์ 
2. ด้านการปฏิบัติงาน 
3. ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล 
4. ด้านทรัพยากร 
    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม ก ากับติดตาม
และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทุกไตรมาส   

เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2557 คณะได้รายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย โดยความเสี่ยงที่ยังมีนัยส าคัญที่ยังคง
เหลืออยู่และควบคุมต่อ คือ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  มีระดับความเสี่ยงสูงสุดของ 
 คณะ คือ  การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบางหลักสูตรไม่   
 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. เนื่องจากอาจารย์ . 
 ประจ าหลักสูตรมีจ านวนไม่ครบ 5 คน และอาจารย์ประจ า 
 หลักสูตรในระดับปริญญาโทไม่มีผลงานด้านวิจัย 
     คณะมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านนี้ คือ จัดท าแผนขอ
อัตราก าลังทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่จะลาศึกษาต่อเต็ม 

มษ.5.1.3.1 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 7/2558 
เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  

 

มษ.5.1.3.2 แผนบริหารความเสี่ยง   
มษ.5.1.3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

 
 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
3

(ต่อ) 

 
 
 
 
 

 เวลา กระตุ้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโทเร่งท าวิจัย
เพ่ือให้มีคุณสมบัติ่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในกรณีที่คณะรับ
ความเสี่ยงไม่ได้ ก็จะด าเนินการปิดหลักสูตรเพื่อปรับปรุงให้ได้
มาตรฐานก่อน  
    ผลการด าเนินงาน คณะได้รับการจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย(งบคลัง) ต าแหน่งอาจารย์จ านวน 1 อัตรา เพ่ือ
บรรจุอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาตรีสาขาภาษาญี่ปุ่น มี
อาจารย์หลักสูตรปริญญาโทสาขาไทยศึกษาได้รับทุนวิจัย 2 ท่าน 
ในปีการศึกษา 2557 คณะได้ด าเนินการปิดหลักสูตรปริญญาโท 2 
หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากร จัดเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง คือ
บุคลากรที่มีคุณสมบัติและเชี่ยวชาญเฉพาะงานลาออกกลางคัน
หรือย้ายหน่วยงาน เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุ นักวิชาการการเงินและ
บัญชี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เนื่องจากเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายปีท าให้ไม่มีความม่ันคงใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน  
   คณะมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านนี้คือ เร่งขออัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย(งบคลัง) สายสนับสนุนเพื่อบรรจุบุคลากร
ดังกล่าว ผลการด าเนินงาน คณะได้รับการจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย(งบคลัง) สายสนับสนุน จ านวน 10 อัตราใน 

   

 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
3

(ต่อ) 

 

 ปีงบประมาณ 2558 และได้เร่งรัดบรรจุบุคลากรที่มีคุณสมบัติตาม
ความต้องการของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว 
 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ที่มีความเสี่ยงระดับสูง คือ มีไวรัสใน
ระบบสารสนเทศของคณะ ท าให้ข้อมูลตต่างๆ สูญหาย  
   คณะมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง คือ ด าเนินการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ เพ่ือป้องกันการแทรกซึมของไวรัส 
นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สถาบัน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ไขปัญหา 

 
-  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ที่มีความเสี่ยงระดับสูง คือ กลยุทธ์ไม่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ท าให้ไม่
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย  
   คณะมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านนี้โดยจัดอบรมบุคลากร
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงการในแผนให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ ดังนั้นในการจัดท าแผนกลยุทธ์ครั้งต่อไป คณะจะต้อง
เชื่อมโยงองค์ความรู้ภายในคณะด้านภาษวัฒนธรรม และสังคมให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น 
ความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศอาเซียน 
   เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2558 คณะฯจะต้องส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงแก่ส านักบริหารความเสี่ยง 
พร้อมจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 ให้แก่
ส านักบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

   

 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
4 
 

บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถว้นทั้ง  10 ประการที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ผู้บริหารสูงสุดของคณะ คือ คณบดี โดยมีการบริหารงานใน
รูปแบบของคณะกรรมการประจ าคณะฯ (กปค.)  ซึ่งประกอบด้วย
คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าภาควิชาต่างๆ ทั้งหมด 
7 ภาควิชา และหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ เป็นผู้
บริหารงานคณะมนุษยศาสตร์   ในรูปแบบของการประชุมมีรอง 
คณบดีฝ่ายต่างๆ เช่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่าย
นโยบาย รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมด้วย 
โดยจัดให้มีการประชุม กปค. เดือนละสองครั้งเพ่ือบริหารก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานของคณะให้เป็นไปตามพันธกิจ และ
แผนปฏิบัติราชการ 
โดยมีค ารับรองปฏิบัติราชการเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน คณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ข้ออย่างครบถ้วน ดังจะเห็นได้จาก
การด าเนินงานต่อไปนี้ 
- หลักประสิทธิผล : ในการบริหารงานของคณะมีการใช้ตัวชี้วัด
ความส าเร็จโดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555 – 2558) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2557 รวมทั้งแผนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
     มีการก ากับควบคุมให้การด าเนินงานบรรลุผลตามตัวบ่งชี้   
ในปี 2557 คณะมีตัวบ่งชี้รวม 38 ตัวบ่งชี้ บรรลุเป้าหมาย 33 ตัว
บ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 86.84 จัด เป็นอันดับที่  26 (จาก 63 
หน่วยงาน) ของมหาวิทยาลัย  

มษ.5.1.4.1 
 

ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยรามค าแหงที่ 
41/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์  

 

มษ.5.1.4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มษ.1.6.5.2 
 
 

สรุปหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักประสิทธิผล 
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ก ป ค . ค รั้ ง ที่ 
16/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 วาระ
ที่ 4.2 เรื่องตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาปี 2557 ของ สกอ.และครั้งที่ 
21/2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 วาระ
ที่ 4.5 เรื่องรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดรอบ 12 เดือนฯ 

 
 
 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
4 

(ต่อ) 
 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในปีงบประมาณ 2558 มีจ านวน 22 

ตัวบ่งชี้ ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 บรรลุเป้าหมาย 17 ตัว
บ่งชี้  อีก 5 ตัวที่เหลือเป็นตัวบ่งชี้ที่จะท าแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 
เช่น จ านวนนักศึกษาแรกเข้า จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
   มีการควบคุมและการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ทั้งระดับคณะ
และมีการควบคุมการด าเนินงานของระดับหลักสูตร รวมทั้งมีผล
การด าเนินงานในองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานครบถ้วนทุกองค์ประกอบ 

มษ.1.6.5.2 
 

รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่  
13/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 
วาระท่ี 5.4 เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 9 เดือน 
 

 

- หลักประสิทธิภาพ : คณะได้บริหารงานและควบคุมการ
ด าเนินงานในพันธกิจต่างๆ ให้เป็นไปตามกระบวนการและแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีการบริหารจัดการให้ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือลด
ต้นทุนและเกิดประสิทธิภาพรวดเร็วขึ้น ได้แก่ การเวียนแจ้ง
เอกสารต่างๆ  การสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในคณะใช้สื่อ
อิเล็คทรอนิกส์ เช่น ไลน์ และอีเมล์  ซึ่งท าให้บุคลากรส่วนใหญ่
รับทราบข้อมูลต่างๆ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการประชุมเพ่ือ
แก้ปัญหาความล่าช้าของการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการต่างๆ เข้าสู่ที่ประชุมกรรมการคณะ โดยที่ประชุมมีมติให้
ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลและรายงานภายในสองสัปดาห์นับ
แต่วันที่โครงการเสร็จสิ้นลง 

 
มษ.5.1.4.3 
 

หลักประสิทธิภาพ 
เอกสารเวียนแจ้งข่าวสารบุคลากรผ่าน
ทาง e-mail และ Line  

มษ.1.6.5.2 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุม กปค ครั้งที่ 
24/2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557 
วาระท่ี  5.6 เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการต่างๆ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
4 

(ต่อ) 
 - หลักการตอบสนอง : คณะมีการตรวจติดตามการให้บริการแก่ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียด้านต่างๆ ดังนี้ มีการส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อประสิทธภาพการสอนของอาจารย์ทุกภาคการศึกษา  
ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของหน่วย
ทะเบียน รวมถึงการให้บริการค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต 
ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคณบดี และส ารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อน าไปปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานของคณะ ช่วยให้
คณะสามารถก าหนดรูปแบบและหัวข้อของกิจกรรมที่คณะจัด
ให้แก่นักศึกษาได้ตรงความต้องการมากข้ึน เช่น บุคคลภายนอก
ซึ่งรับบริการทางวิชาการเรื่อง “อยุธยาศึกษา” 
   ในปี 2556 เสนอให้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอยุธยามากขึ้น 
เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ คณะจึงจัดโครงการอยุธยาศึกษาอีกในปี 2557  โดย
ครั้งนี้ได้มีการลงนามใน MOU กับพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาด้วย 
 

 
มษ.1.6.5.2 
 

หลักการตอบสนอง 
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 21/2557 
วันที่ 31 ตุลาคม 2557 วาระที่ 4.5 เรื่อง
รายงานผลการด าเนนิงานตามตวัชี้วัดรอบ 
12 เดือนฯ 

 

มษ.5.1.4.4 
 

ตัวอย่างการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนรายวิชา  

มษ.1.5.4.1 
 

ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ของงานบริการการศึกษาหน่วยทะเบียน 

มษ.1.5.4.2 
 
 

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 

มษ.5.1.4.5 
 

ตัวอย่างการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

มษ.5.1.4.6 
 

รายงานผลการประเมินคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์ 

มษ.5.1.4.7 
 

 MOU ระหว่างภาควิชาประวัติศาสตร์
และพิพิธภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
4 

(ต่อ) 
 - หลักภาระความรับผิดชอบ : ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้รับบริการ รับเรื่องราวร้องเรียน น าปัญหาของผู้รับบริการ
(นักศึกษา) สู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะ 
ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาก ากับการด าเนินงาน
ของแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
เกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรได้รับการ
รับรองซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบหลักของคณะฯที่จะต้องคุ้มครอง
นักศึกษา   
     นอกจากนี้คณะยังแสดงความรับผิดชอบต่อบุคลากรในคณะ 
โดยส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ / 
วิชาชีพ อันจะน าไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน และการ
ท างาน คณะยังแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนภายนอกโดย
ให้บริการวิชาการแบบให้เปล่าทั้งต่อชุมชนในรั้วมหาวิทยาลัย 
ชุมชนโดยรอบ ตลอดจนเด็กขาดโอกาสในจังหวัดอุทัยธานี 

 
มษ.5.1.4.8 
 

หลักภาระความรับผิดชอบ 
ใบค าร้องเรียนของนักศึกษา            
(ตู้รับความคิดเห็น)  

 

มษ..5.2.1.6 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 2/57, 3/57 
และ 1-3/58 

มษ 5.1.6.7 แฟ้มการเข้าอบรมสัมมนาของบุคลากร 
มษ.3.1.1.14 
 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง 
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารส าหรับเด็กขาดโอกาสในเขต
จังหวัดอุทัยธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
4 

(ต่อ) 
   - หลักความโปร่งใส : ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรตรวจสอบ

การบริหารได้ และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เช่น การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนและผลการปฏิบัติ
ราชการในรอบปี ความคืบหน้าของโครงการ ผ่านจดหมายเวียน  
คณะฯ จัดท าบัญชีเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ใน
ลักษณะ 3 มิติ เพ่ือให้ตรวจสอบข้อมูลแต่ละมิติได้อย่างโปร่งใส 
และมีการรายงานรายรับ-รายจ่าย งบคลังและงบรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ให้ผู้บริหารและหัวหน้าภาคทุกภาควิชา
พิจารณา 
   นอกจากนี้ คณะฯ ก ากับให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลังและมหาวิทยาลัย 
   มีการประชุมบุคลากรทั้งคณะในหัวข้อ โครงการการประชุม
บุคลากร มษ. เพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการ
เรียนการสอนและประกันฯ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 57 

 
มษ.5.1.4.9 
 
 

หลักความโปร่งใส 
เอกสารการเวียนข่าวสารถึงบุคลากร 
เรื่อง การรับทราบแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ า ปีงบประมาณ 2557 

 

มษ.1.6.5.2 
 

ร าย ง านการประชุ ม  กปค . ครั้ ง ที่ 
23/2557 วาระท่ี 4.4 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 13/58 
วาระที่ 4.2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 
(เรื่องรายงานงบเบิกจ่าย) 

มษ.5.1.4.10 
 
 

โครงการการประชุมบุคลากร มษ. เพ่ือ
สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการ
จัดการเรียนการสอนและประกันฯ 

- หลักการมีส่วนร่วม : คณบดีเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
ด าเนินงานของคณะ เริ่มตั้งแต่การจัดท าแผน  โดยมีการสอบถาม
ความคิดเห็นและความสนใจของแต่ละภาควิชา/หลักสูตร ก่อนการ
จัดท าแผนของคณะ และมีการแต่งตั้งบุคลากรในคณะเป็นกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีการประชุมเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรับทราบ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะร่วมวางแผนด าเนินงาน 
รับผิดชอบ แก้ปัญหาและพัฒนางานในพันธกิจทั้ ง 4 ด้าน 
นอกจากนี้ คณะฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของคณะฯ เช่น นักศึกษาสามารถให้ข้อเสนอแนะ
ผ่านกล่องความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ 

 
มษ.2.1.2.2 
 

หลักการมีส่วนร่วม 
ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 92/2557 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 

 

มษ.5.1.4.11 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 103/2557 
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการวิชาการ 

มษ.5.1.3.1 
 
 

ค าสั่ งคณะมนุษยศาสตร์ที่  7/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

 
 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
4 

(ต่อ) 
 ได้แก่แบบประเมิน เว็บไซต์  ส าหรับโครงการบริการวิชาการให้แก่

สังคมซึ่งคณะจัดขึ้นนั้น ผู้รับบริการสามารถประเมินโครงการต่างๆ 
และให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งคณะฯ จะน าไปพัฒนาโครงการต่อไป ใน
ส่วนของผู้ใช้บัณฑิต คณะฯ จัดส่งแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตให้แก่
ผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือน าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร 
 

มษ.5.1.4.12 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 1/2558 เรื่อง 
มอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้
รองคณบดีปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนคณบด ี

 

มษ.5.1.4.13 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 104/2557 
เรื่ องแต่ งตั้ ง คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มษ. ปี 2557 

   - หลักการกระจายอ านาจ : มอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดี 
ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา มีการกระจายอ านาจให้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และมอบอ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการชุดต่างๆ 
ด าเนินการเรื่องที่มอบหมายให้ เช่น คณะกรรมการจัดท าแผน 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการวิชาการ  
คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 
 
 
 
 

 
มษ.2.1.2.2 
 

หลักการกระจายอ านาจ 
ค าสั่ งคณะมนุษยศาสตร์ที่  92/2557 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 

มษ.5.1.4.11 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 103/2557 
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการวิชาการ 

มษ.5.1.3.1 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 7/2558 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

มษ.5.1.4.13 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 104/2557 
เรื่ องแต่ งตั้ ง คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มษ. ปี 2557 

- หลักนิติธรรม : การด าเนินงานของคณะฯ ในรูปของคณะกรรมการชุด
ต่างๆ มีการพิจารณาเรื่องเพ่ือขออนุมัติตามล าดับ โดยใช้กฏระเบียบ 
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือความรอบคอบและเป็นธรรม ผู้บริหารเปิดโอกาสให้
บุคลากรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับหรือเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้
ในคณะ เช่น หลักเกณฑ์พิจารณาเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(ปมร. 1-3)  หรือกรณีพิจารณาการจ่ายเงินอุดหนุนบุคลากรที่อุทิศ
เวลาให้แก่ราชการ 

 
มษ.5.1.4.8 
 
 

หลักนิติธรรม 
รายงานการประชุมเรื่อง หลักเกณฑ์ 
พิจารณาเพ่ือประเมินผลการปฏบิัติราชการ  
ครั้งที่ 1/57 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค.ครั้งที่ 23/2557 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557วาระท่ี 5.1 
เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนบุคลากรที่อุทิศ
เวลาให้แก่ทางราชการฯ 

 
 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
4 

(ต่อ) 
 - หลักความเสมอภาค : บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ได้รับการ

ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ   
    ในการก าหนดคุณสมบัติต าแหน่งอาจารย์หรือบุคลากรสาย
สนับสนุนไม่มีการระบุเพศ เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา   
    ในการประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนบุคลากรสายวิชาการได้รับการ
ประเมินโดยใช้เกณฑ์การประเมินส าหรับสายวิชาการเท่าเทียมกัน  
    คณะฯ ส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้ารับ
การอบรม สัมมนาตามสายงานของแต่ละบุคคลโดยเท่าเทียมกัน 

 
มษ.1.6.5.2 
 
 
 
 

หลักความเสมอภาค 
ตัวอย่างการก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ 
ปรากฏในรายงานการประชุม กปค. ครั้ง
ที่ 11 /2558 วันที่ 16 มิถุนายน 2558 
วาระที่ 4.10 เกี่ยวกับคุณสมบัติคัดเลือก
อาจาย์ 

 

มษ.5.1.4.14 
 
 

ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ งบประมาณ
แผ่นดิน  

มษ.5.1.4.15 เกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน (ปมร.) 
มษ.5.1.4.16 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ 

สายสนับสนุน  
- หลักมุ่งเน้นฉันทามติ : จัดการประชุมกปค.เดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือ
พิจารณาการด าเนินงานต่างๆ ที่คณะต้องรับผิดชอบ ในการประชุม
คณบดีเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายหัวข้อที่เป็นประเด็น
ปัญหาและให้ทุกฝ่ายพิจารณาปัญหา เพ่ือน าไปสู่ความเห็นพ้อง
ต้องกันในหลายกรณีที่ต้องมีการตัดสินใจ คณบดีจะเชิญผู้เกี่ยวข้อง
มาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจและหา 
ข้อสรุปร่วมกัน เช่น การขออนุญาตใช้อาคาร  การซ่อมตู้โทรศัพท์ 
การซ่อมตู้เมนสวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ 
  คณะฯ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี 
ในด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งมีผลการประเมิน = 4.58 
นอกจากนี้ อธิการบดีประเมินผลการท างานของคณบดี ซึ่งมีผลการ
ประเมิน = 4.65 

 
มษ.1.6.5.2 
 

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ  (ตั้งแต่ กรกฎาคม 2557- 
มิถุนายน 2558)  

มษ.5.1.4.6 
 

รายงานผลการประเมินคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์ 

มษ.5.1.4.17 
 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี 
โดยอธิการบดี 

     
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ใน

ตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ 
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
 
 
 
 

  คณะฯ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนรับผิดชอบ
การจัดการความรู้ของคณะ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ และจัดประชุมเพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้และ
ประสบการณ์ของคณาจารย์ ตลอดจนจัดเก็บและน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยแบ่งประเด็นความรู้เป็น 2 ด้าน คือ ด้านการเรียน
การสอน และด้านการวิจัย          
   ในภาค 2 /2557 คณะฯ จะส่งบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม
เกี่ยวกับการจัดการความรู้โดยมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายได้ด าเนินการจัดการความรู้ในคณะ โดยแบ่ง
ประเด็นความรู้เป็น 2 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน โดย 
ก าหนดหัวข้อ คือ “เทคนิคการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
รามค าแหง” ส าหรับด้านการวิจัย ก าหนดประเด็นความรู้ คือ 
“ด้านแหล่งเงินทุนและวิธีการสมัครทุนวิจัย” 
  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนการจัดการความรู้ 
ดังนี้ 

- การค้นหาความรู ้  
- การสร้างและแสวงหาความรู้  
- การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
- การประมวลและกลั่นกรองความรู้  

     - การเข้าถึงความรู้โดยท าในรูปเอกสารและเผยแพร่ 

มษ.5.1.5.1 ค าสั่งแต่งตั้งที่ 111/2557 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ 

 

มษ.5.1.5.2 รายนามคณาจารย์จัดการความรู้ด้าน
เทคนิคการเรียนการสอน และรายนาม 
คณาจารย์จัดการความรู้ด้านแหล่ง
เงินทุนและวิธีการสมัครทุนวิจัย 

มษ.5.1.5.3 รายงานการประชุมการจัดการความรู้  
- ด้านเทคนิคการเรียนการสอน รวม 

5 ครั้ง 
- ด้านแหล่งเงินทุนและวิธีการสมัคร

ทุนวิจัย 4 ครั้ง 
มษ.5.1.5.4 คู่มือการจัดการความรู้ด้านเทคนิคการ

สอนและด้านแหล่งเงินทุนและวิธีการ
สมัครทุนวิจัย 1 เล่ม 
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    ส าหรับผลการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน มีอาจารย์

น าเทคนิคการเรียนการสอนที่ได้จากคู่มือฯ ไปปรับเทคนิคการ
เรียนการสอนใน มคอ. 3 โดยจะยกมาพอสังเขป เช่น กระบวน
วิชา SPN 4331 (Spanish Drama of the Golden Age) ได้น า
เทคนิคการจูงใจผู้เรียนไปใช้ คือ เปิดภาพยนตร์ที่น่าสนใจ โดย
เลือกตัดตอน 10-20 นาที โดยคัดเลือกบทละครยุคทองที่น าไป
แสดงภาพยนตร์มาให้นักศึกษาชมเพ่ือให้เห็นบรรยากาศละครยุค
ทอง และฝึกภาษาจากเจ้าของภาษา และกระบวนวิชา CHI 3102 
(Intermediate Chinese 2) ซึ่งได้น าหัวข้อใช้สื่อประกอบ
กิจกรรมในห้องเรียน คือ ใช้เพลงมาประกอบการเรียนการสอน 

ผลจากการจัดการความรู้ด้านวิจัยมีอาจารย์ยื่นแบบเสนอ
โครงการวิจัย 2 คน คือ อาจารย์ดร. ฐิติรัตน์ ภู่กาญจน์ เสนอ
หัวข้อ Thai Students´ Demotivation and Remotivation in 
EFL Writing Classes A Case Study of an Open-admission 
University และอาจารย์ศิริงาม แผลงชีพเสนอหัวข้อ “แนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการใช้สารสนเทศด้านสุขภาพส าหรับผู้สูง
วัย”  
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แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

  คณะฯ ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็น
ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารรับผิดชอบแผน
บริหารและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน 
   ในการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของ
คณะฯ คณะได้จัดท าแผนระยะยาว 4 ปี (พ.ศ. 2555-2559) และ
แผนรายปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งจัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ือทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียนอายุ
ราชการโดยน าผลวิเคราะห์อัตราก าลังฯ ของกองแผนงานมา
ประกอบในการจัดท าแผน        
    ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อปริญญาเอก 
จ านวน 8 คน โดยลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ จ านวน 
6 คน (ลาไม่เกิน 6 ช.ม./สัปดาห์ จ านวน 5 คน) และลาต่อในต่าง 
ประเทศจ านวน 2 คน (อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ส าเร็จ
การศึกษากลับมาปฏิบัติราชการเมื่อมิถุนายน 2558 แล้ว 1 คน)  
    มีอาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนา ดูงาน ฝึกอบรม จ านวน 113 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 2557 (ทั้งนี้ไม่นับอาจารย์ 2 คนที่
บรรจุน้อยกว่า 6 เดือน และไม่นับอาจายร์ที่ลาศึกษาต่อ และลา
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ) 
- มีอาจารย์ผ่านการพิจาณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 3 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ 
วนรัฐิกาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพธร ปัจจัยคุณธรรม และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา เมธีภาคยางกูร 

มษ.5.1.4.12 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 1/2558 
เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้รองคณบดีปฏิบัติหน้าที่
ราชการแทนคณบดี 

 

มษ.5.1.6.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ภาระงานอาจารย์ 

มษ.5.1.6.2 ข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก าลังสาย
วิชาการและสายสนับสนุนจากกองแผน 

มษ.5.1.4.16 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน  

มษ.5.1.6.3 
 

แบบรายงานการฝึกอบรมอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ 

มษ.5.1.6.4 
 

รายชื่อบุคลากรสายอาจารย์และสาย
สนับสนุน อบรม สัมมนา ดูงาน  

มษ.5.1.6.5 เอกสารข้อมูลบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ 
รอบปีการศึกษา 2557 

มษ.5.1.6.6 รายชื่ออาจารย์ที่ขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
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- อยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิในระดับ 
รองศาสตราจารย์ 1 คน และ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย จ านวน 7 คน เพ่ือ
สามารถน าผลวิจัยไปขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น  
  - อีกทั้งยังได้สนับสนุนให้อาจารย์น าเสนอบทความวิจัย/บทความ
วิชาการในระดับประเทศ -- คน และระดับต่างประเทศ จ านวน 6 คน 
 - กรณีอาจารย์ใหม่ อาจารย์ใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศจาก
มหาวิทยาลัยและได้รับการแนะน าการท างานจากกรรมการประจ า
คณะ และคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรที่
อาจารย์สังกัด 
   ในการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของ
คณะฯ  คณะได้จัดท าแผนระยะยาว 4 ปี (พ.ศ. 2555 -2559) 
และแผนรายปี  รวมทั้ง จัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ือทดแทน
บุคลากรที่จะเกษียนอายุราชการโดยน าผลวิเคราะห์อัตราก าลังฯ 
ของกองแผนงานมาประกอบในการจัดท าแผน   
    คณะฯ ได้ด าเนินการส ารวจความรู้ ทักษะ ความถนัด และ
หัวข้อการพัฒนาที่บุคลากรสายสนับสนุนต้องการจะพัฒนา
ตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
    ในปีการศึกษา 2557 บุคลากรสายสนับสนุนศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทและได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจ านวน 1 คน 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 คน ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 2 คน 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์  ครั้ งที่ 
12/2558 วันที่  30 มิถุนายน 2558 
วาระที่ 4.2-4.3 เรื่อง ขอส่งรายงาน
การไปเสนอบทความ ณ ต่างประเทศ 
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   บุคลากรสายสนุนได้รับการอบรม สัมมนา ดูงาน ในประเทศ จ านวน 63 

คน ในต่างประเทศ จ านวน  -  คน 
    ในปีงบประมาณ 2558 คณะฯ ได้รับการอนุมัติให้คัดเลือกบุคลากร
สายปฏิบัติการจ านวน 10 อัตรา และได้บรรจุแต่งตั้งครบทั้ง 10 อัตรา 

   

7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ
ที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

    คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ คณะได้
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และมีรองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์การด าเนินงานที่ สกอ. ก าหนด ซึ่งครอบคลุม
การด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน คือการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดแผน และก ากับติดตามการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ รวมทั้งประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ของคณะเพ่ือให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการ
ด าเนินงานที่รับผิดชอบตามภาระหน้าที่ปกติของหน่วยงานกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เช่น หน่วยการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบใน
การค านวณสัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และสัดส่วนอาจารย์ที่
มีต าแหน่งทางวิชาการ งานนโยบายและแผนเป็นผู้วิเคราะห์ปริมาณ
ภาระงานเพ่ือน าผลการวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาจัดอัตราก าลัง 
หน่วยบริการการศึกษารับผิดชอบในการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาใน
ด้านการลงทะเบียน รวมทั้งประเมินผลการให้การบริการ เป็นอาทิ 
มีระบบก ากับติดตามการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพภายใน 
คณะฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้   

มษ.5.1.4.13 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 104/2557 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึ กษาภาย ใน  คณะ
มนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

 

มษ.5.1.7.1 
 

แผนด าเนินงานรายองค์ประกอบ  ปี
การศึกษา 2557 

มษ.5.1.7.2 
 

บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายชื่ออบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัว
บ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ สกอ. ปีการศึกษา 2557 รุ่น
ที่ 2 วันที่ 8-9 ธ.ค. 57 

มษ.5.1.7.3 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายชื่ออาจารย์
อบรมโครงการอบรมผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 ก.ค. 58  
และครั้งที่ 2 วันที่ 9-10 ก.ค. 58 
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   ก. ในด้านการควบคุมคุณภาพ เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 สกอ. 

ได้ประกาศใช้เกณฑ์ใหม่  คณะจึงจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์และ
ตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2557 เพ่ือให้
บุคลากรเข้าใจเกณฑ์และเก็บข้อมูลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ใหม่  และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน มคอ. 7 
แบบใหม่” นอกจากนี้คณะยังจัดสรรบุคลากรสายอาจารย์ไปรับการ
อบรมเกี่ยวกับเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และส่งบุคลากร
สายอาจารย์อบรมเป็นผู้ประเมินด้วย 
    ข. ในด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการ 
ประชุมเพ่ือติดตามและก ากับดูแลตัวบ่งชี้ เช่น องค์ประกอบการก ากับ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้อ่ืนๆ ให้ได้รับการด าเนินการครบถ้วน หลังจาก
การประเมินคุณภาพระดับคณะ ภาค 1/2557 งานประกันคุณภาพ
สรุปผลการประเมินระดับคณะ ได้คะแนน 2.92 เป็นอันดับ 3 ของ
มหาวิทยาลัย และน าเสนอที่ประชุมกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  
    ค. ในด้านการประเมินคุณภาพ คณะประสานงานกับส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะและ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

มษ.5.1.7.4 ตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่อง
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 

 

มษ.5.1.7.5 โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าด้านการจัดการเรียนการสอน 
และการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 
18 ธันวาคม 2557 

มษ.5.1.7.6 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
”การจัดท า มคอ.7” วันที่ 9 
มิถุนายน 2558 

มษ.5.1.7.7 
 

บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายชื่ออาจารย์
เข้าอบรม “วิธีการเขียน มคอ.7” วันที่ 
16 มิถุนายน 2558 

มษ.5.1.7.8 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
ภาค 1/2557 

 

 

เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  (กระบวนการ) 
  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2  ข้อ มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 - 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7  ข้อ 

 

เป้าหมาย..............7...ข้อ...................... ท าได้.................7/6...ข้อ.................    บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป.........7...ข้อ.............. 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์.…….5/4...........คะแนน (เต็ม 5) 

 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน ผล 
1 มี ร ะบ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ใ น ก า ร ก า กั บ ก า ร

ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็ น ไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  คณะฯ มีระบบและกลไกการติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรตามมาตรฐานประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา 2557 สกอ. ได้ประกาศใช้คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาซึ่งเน้นการประกัน
คุณภาพฯ ระดับหลักสูตรเป็นครั้งแรก โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
หน้าที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทั้ง 
6 องค์ประกอบและ 13 ตัวบ่งชี้   
    ส านักประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยก าหนดเป็นนโยบายให้มี
การด าเนินการตรวจและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาปีละ 2 
ครั้ง โดยประเมินรอบแรกเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 1/2557 และรอบ
สองเม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา 2557    
   เพ่ือให้การประสานงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพประกอบด้วย 
หัวหน้าภาคท้ัง 7 และผู้อ านวยการบัณฑิตซึ่งดูแลหลักสุตรปริญญาโท 
แต่ในการ ประชุมทุกครั้ง งานประกันคุณภาพจะเชิญประธานประจ า
หลักสูตรหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย 
   คณะมีระบบและกลไก เพ่ือก ากับการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้    

มษ.5.1.4.13 
 
 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 104/2557 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
มนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

 

มษ.5.2.1.1 
 

คู่มือประกันคุณภาพภายในระดับ 
อุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557  

มษ.5.2.1.2 
 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ทั้ง 14 หลักสูตร
และรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิ ล ปศาสตร มหาบัณฑิ ต  ทั้ ง  5 
หลักสูตร 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะครั้งที่ 8/58 วาระที่ 4.3 
และครั้งที่ 13/58 วาระท่ี 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน  ผล 
   

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 
               

การให้ข้อมูล  การก ากับติดตาม  การรายงานผล 
          

จัดหาข้อมูลที่จ าเป็นต่อ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
 
- จัดส่งเอกสารแบบฟอร์มที่
เป็นประโยชน์ต่อการท า 
มคอ 7 
- จัดส่งข้อมูลที่จ าเป็นต่อ
การท า มคอ 7 เช่น 
จ านวนนศ /บัณฑิต 
 

 - ส ารวจอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรของทุกหลักสูตร
ให้มีจ านวนและคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  
- ขอรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อประสานงาน
กับงานประกันฯ 
- จัดท าตารางก าหนดเวลา
การส่ง มคอ 3, 5 และ 7 
- ก าหนดให้การท ามคอ 3 
และ 5เป็นภาระงานของ
อาจารย์และใช้เป็นเกณฑ์
ในการประเมินเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
- จัดประชุมหัวหนา้
ภาควิชาและตัวแทน
หลักสูตรเพื่อก ากับติดตาม
การด าเนินงาน 
 

 - เก็บรวบรวมมคอ. ใน
รูปแบบเอกสาร ซีดีและ
download ในระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
- จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับคณะปี
ละ 2 ฉบับ 

    
ให้ความรู้เกี่ยวกบัการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
- จัดประชุมชีแ้จงเกี่ยวกับ
ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพให้คณาจารย์ทกุ
หลักสูตร  
- จัดอบรมการเขียน มคอ 7 

   

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน  ผล 
1

(ต่อ) 
 โดยด าเนินการตลอดปีการศึกษา 2557 ดังต่อไปนี้ 

 1. ขอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งเป็นผู้ประสานงานกับงาน
ประกันคุณภาพของคณะ 
 2. เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจตรงกันทั้งคณะ ได้จัดให้มีการประชุม
ชี้แจงคณาจารย์ทุกหลักสูตรเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การด าเนินงาน 
ในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557   
  3. ส ารวจจ านวนอาจารย์หลักสูตรทุกหลักสูตรให้มีจ านวนและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  4. จัดท าตารางก าหนดเวลาส่ง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 อย่าง
ชัดเจนตามกรอบของ สกอ. 
  5. คณะก าหนดให้การท า มคอ.3 – มคอ.7 เป็นภาระงานของ
อาจารย์ และน าไปประเมินประกอบกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ปมร.) 
โดยระบุเป็นเกณฑ์ข้อแรก  
  6. จัดอบรมการเขียน มคอ.7 ตามรูปแบบใหม่ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 
2557 
  7. จัดประชุมกับหัวหน้าภาคและตัวแทนหลักสูตรเพื่อก ากับติดตาม
การจัดท าและร่าง มคอ. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ให้สอดคล้องกับ 
มคอ.2    
  8. เก็บรวบรวม มคอ. ต่างๆ ในรูปแบบเอกสาร  ซีดี และ download 
ลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
  9. เวียนแบบฟอร์มที่เป็นประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ใน
การจัดท า มคอ.7 ระดับหลักสูตร 

มษ.5.2.1.3 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 2/57, 
3/57 และ 1-3/58 

 

มษ.5.2.1.4 บันทึกข้อความ ตารางก าหนดส่ง
มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 

 

มษ.5.2.1.5 เกณฑ์ ปมร. ประจ าปีการศึกษา 
2557 

 

มษ.5.1.7.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การจัดท า มคอ.7”  
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 

 

มษ.5.2.1.4 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 3/57  

 

มษ.5.2.1.7 ซีดีบันทึกแบบฟอร์มต่างๆ และ
ตัวอย่างข้อมูลต่างๆ 

 

มษ.5.2.1.8 บันทึกข้อความให้จัดท าฐานข้อมูล 
มคอ. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน  ผล 
2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

    คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้า
ภาควิชาทั้ง 7 ภาค ประธานหลักสูตร ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา และ
หัวหน้าหน่วยงาน มีการประชุมเพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานของ
หลักสูตรและคณะให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง ในภาค 1/2557 มีการ
ประชุมรวม 2 ครั้ง และภาคสองรวม 3 ครั้ง 
    คณะฯ มีงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล
และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอกคณะ เพ่ือให้
การประกันคุณภาพของคณะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ มีการน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง  โดยในปีการศึกษา 2557 ได้รายงานในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา เมื่อวันที่  30 เมษายน 2558  
วาระท่ี 4.3  และเสนอรายงานผลการติดตามการด าเนินงานของ
หลักสูตรในภาค 2 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่  16 
กรกฎาคม 2558 
   เมื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ภาค 2/2557 
เสร็จสิ้นแล้ว รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ ได้น าผลการประเมินทั้ง 
19 หลักสูตร น าเสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 วาระท่ี 5.11  

มษ.5.1.4.13 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 
104/2557 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มษ. ปี 2557 

 

มษ.1.6.5.2 รายงานที่ประชุม กปค. ครั้งที่ 
8/58 วาระที่ 4.3 วันที่ 30 เม.ย. 
58 เรื่องรายงานสรุปผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ภาค 1/57 และ
รายงาน กปค. ครั้ งที่  12/58 
วาระที่  4.5 วันที่  16 ก.ค. 58 
เรื่องสรุปผลการประเมินหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและโท และ
บันทึกข้อความเรื่อง แจ้งสรุปผล
การประ เมิ นหลั กสู ต ร  คณะ
มนุษยศาสตร์ เพ่ือเสนอ กปค. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน  ผล 
3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร 
คณะได้มีการด าเนินการดังนี้ 
1. การบริหารหลักสูตร คณะจัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้
เพียงพอและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับหลักสูตร ในปี
การศึกษา 2557 คณะได้อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 1 
อัตรา 
2. คณะฯ สนับสนุนให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อยทุก 5 ปี ในปีการศึกษา 2558 คณะได้รับเงินวิจัยหลักสูตร
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรๆ ละ 50,000 บาท ขณะนี้ก าลังท าโครงการวิจัย
หลักสูตร 
3. คณะฯ จัดสรรอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยคณะได้จัดห้องเรียนขนาด 
30 คน 60 คน 80 คน และห้อง Lab ขนาด 24 คน จ านวน 2 ห้อง ณ 
ตึกศรีจุฬาลักษณ์ ทุกห้องมีโปรเจคเตอร์ visualizer และคอมพิวเตอร์  
4. แหล่งศึกษาค้นคว้า นอกเหนือจากหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
แล้ว คณะยังมีห้องสมุดคณะซึ่งมีต ารา วารสาร นิตยสารบริการให้แก่
นักศึกษาและคณาจารย์ประจ าคณะ 
5. คณะจัดสรรงบประมาณเพ่ือเชิญอาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ต้องการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
6. คณะจัดสรรงบประมาณส าหรับฝึกอบรมบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะในการท างาน   
    คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณโดยจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ า 
ปีงบประมาณ 2558 ซึ่งสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย ประชุมสัมมนา    

มษ.5.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557  
คณะมนุษยศาสตร์ 

 

มษ.1.5.3.1 
 
 

รายงานแผนปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชก าร  ปร ะจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

มษ.5.2.3.1  งบประมาณจัดสรรอุปกรณ์เพ่ือ
ป รั บป รุ ง ห้ อ ง เ รี ย นที่ อ า ค า ร           
ศรีจุฬาลักษณ ์

มษ.5.2.1.7 ซีดีบันทึกแบบฟอร์มต่างๆ และ
ตัวอย่างข้อมูลต่างๆ  

 
 
 



 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน  ผล 
3

(ต่อ) 
 วิชาการ เสนอบทความวิชาการทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนงบประมาณ

การจัดกิจกรรมและโครงการพัฒนานักศึกษา การจัดโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม และการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อีกท้ังยังมีการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงห้องเรียนที่อาคารศรีจุฬาลักษณ์ จัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย 

   

4 มี การประเมิ นคุ ณภาพหลั กสู ตรตาม
ก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณา 

   คณะก ากับให้มีการจัดท า มคอ. 7 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาเพ่ือรายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตร ในภาค 1 ปีการศึกษา 2557 มีการตรวจ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยคณะกรรมการภายผู้ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เมื่อได้รับผลตรวจประเมินครั้งที่ 1 แล้ว งาน
ประกันคุณภาพสรุปผลการตรวจและน าเสนอที่ประชุมกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือพิจารณาทั้ง 19 หลักสูตร จากนั้นงานประกันคุณภพได้สรุปผล
การด าเนินงานของแต่ละหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ แล้วแจ้งต่อแต่ละหลักสูตร
ว่า ตัวบ่งชี้ใดยังมีจุดอ่อน เช่น มีผลงานทางวิชาการน้อย ขาดผลงานวิจัย
ในรอบ 5 ปีฯ เพ่ือให้แต่ละหลักสูตรเร่งปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับการประเมิน
ในรอบ 2 คือ รอบปีการศึกษา 2557 

มษ.5.2.4.1 
 

มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต รวม 14 หลักสูตร  

 

มษ.5.2.4.2 มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต รวม 5 หลักสูตร  

 

5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพดีข้ึนอยา่งต่อเนื่อง 

คณะกรรมการประจ าคณะน าข้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรใน
รายงานผลการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรมาพิจารณา 
ได้ข้อสรุปเพื่อน าไปปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นในประเด็นส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้วยสาเหตุอาจารย์
ประจ าหลักสูตรไม่ครบจ านวน 1 หลักสูตร  
    การปรับปรุง: หลักสูตรได้ด าเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์เพ่ือ
บรรจุเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มษ.1.6.5.2 รายงานคณะกรรมการประจ า
คณะครั้ งที่  8/58 วาระที่  4 .3 
และครั้งที่ 13/58 วาระท่ี 4.5 

 

 

 
 

ข้อ เกณฑ์การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน  ผล 



 
 

  2.  หลักสูตรระดับปริญญาโทจ านวน 3 หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ด้วยสาเหตุคณาจารย์ในหลักสูตรไม่มีผลงานวิจัย ส่งผลให้ขาดคุณสมบัติ
ในการท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน ผู้สอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ฯลฯ  
    การปรับปรุง: เร่งรัดให้คณาจารย์ในหลักสูตรดังกล่าวท าวิจัยในปี
การศึกษา 2558 หรือด าเนินการเสนอปิดหลักสูตรจนกว่าจะสามารถ
พัฒนาคุณสมบัติคณาจารย์ในหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์ 
3.  หลักสูตรในระดับปริญญาตรีจ านวน  7 หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
แต่ได้คะแนนระดับคุณภาพน้อย (0.01-2.00) เนื่องจากมีจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่จบปริญญาเอกน้อย และ/หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ
น้อย และ/หรือมีผลงานทางวิชาการน้อย 
    การปรับปรุง: เร่งรัดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มคุณสมบัติดังกล่าว
ข้างต้นโดยเร่งด่วน ก าหนดให้หลักสูตรในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีได้รับการ
ติดตามและให้การสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ให้งานประกันคุณภาพ
ของคณะติดตามและรายงานให้กรรมการประจ าคณะทราบทุก 6 เดือน 

   

6 มีผลประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

มีหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพ 4 หลักสูตร ประกอบด้วย
หลักสูตรปริญญาตรี 1 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 3 หลักสูตร 

   

 

เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  (กระบวนการ) 
        คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2   ข้อ มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6  ข้อ 
 
 
 

เป้าหมาย.............4...ข้อ......................... ท าได้............5......ข้อ......................    บรรลุเป้าหมาย        ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป.........6...ข้อ............. 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์……....4.........คะแนน (เต็ม 5) 
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บทที่ 3 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
 

ตารางผลการประเมินระดบัคณะ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมิน 

จ านวน 

ตัวบ่งช้ี 
I P O คะแนนเฉลีย่ 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดมีาก 

1 6 4.14 5.00 1.71 4.00 ระดบัดี 

2 3 1.12 5.00 4.10 3.41 ระดบัพอใช ้

3 1 - 5.00 - 5.00 ระดบัดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 ระดบัดีมาก 

5 2 - 5.00 - 5.00 ระดบัดีมาก 

รวม 13 4 7 2 13  

ผลการประเมิน 3.13 5.00 2.91 4.18 ระดบัดี 

* ตวับ่งช้ีท่ี 1.1   เป็นค่าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดบัหลกัสูตรทุกหลกัสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาคผนวก ก 
รายการเอกสารประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
1.1 มษ.1.1.1.1  ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

มษ.1.1.1.2  ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 
มษ.1.1.1.3 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจีน 
มษ.1.1.1.4 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาญี่ปุ่น 
มษ.1.1.1.5 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
มษ.1.1.1.6 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการ

ท่องเที่ยว 
มษ.1.1.1.7 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ

บรรณารักษศาสตร์ 
มษ.1.1.1.8 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
มษ.1.1.1.9 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
มษ.1.1.1.10 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษารัสเซีย 
มษ.1.1.1.11 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาสเปน 
มษ.1.1.1.12 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติสาขาวิชาปรัชญา 
มษ.1.1.1.13 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 
มษ.1.1.1.14 ผลการประเมินหลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
มษ.1.1.1.15 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
มษ.1.1.1.16 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาไทยศึกษา 
มษ.1.1.1.17 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการแปล 
มษ.1.1.1.18 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเยอรมันในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 
มษ.1.1.1.19 ผลการประเมินหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวชิาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

 
 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
1.2 มษ.1.2.1.1 อาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
1.3 มษ.1.2.1.1 อาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
1.4 มษ.1.4.1.1 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
ข้อ 1 มษ.1.5.1.1 บันทึกข้อความนักศึกษาที่รับบริการจากงานบริการการศึกษา  

(หน่วยแนะแนวฯ และหน่วยทะเบียน) 
มษ.1.5.1.2 ตารางอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ที่แบ่งตามรหัสประจ า              

ตัวนักศึกษา 
มษ.1.5.1.3 ตารางเวลาการให้ค าปรึกษาของคณาจารย์แก่นักศึกษา 
มษ.1.5.1.4 โครงการปฐมนิเทศ ประจ าปี 2557 
มษ.1.5.1.5 คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2557 

ข้อ 2 มษ.1.5.1.5 คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2557 
มษ.1.5.2.1 รูปถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ  
มษ.1.5.2.2 แผ่นพับจากสถานเอกอัครราชทูต “European Languages Café” และอีเมล์

เทศกาลภาพยนตร์ 
มษ.1.5.2.3 ส าเนาตัวอย่างเว็บไซต์สาขาวิชาฯ  
มษ.1.5.2.4 รายชื่อนักศึกษาฝึกงานเต็มเวลาและนอกเวลา  

ข้อ 3 มษ.1.5.3.1 รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2557 

มษ.1.5.3.2 โครงการปัจฉิมนิเทศ ท าอย่างไรพิชิตใจนายจ้าง 
มษ.1.5.3.3 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  

ในตลาดแรงงาน AEC 
มษ.1.5.3.4 จดหมายเชิญวิทยากรจากภายนอก 

ข้อ 4 มษ.1.5.4.1 ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการหน่วยทะเบียน งานบริการการศึกษา 
มษ.1.5.4.2 ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ 
มษ.1.5.4.3 ผลประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศ ท าอย่างไรพิชิตใจนายจ้าง 
มษ.1.5.4.4 ผลประเมินนักศึกษาที่มารับฟังประสบการณ์จากรุ่นพ่ี 

 

 
 



 
 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
ข้อ 5 มษ.1.5.5.1 คู่มือการให้บริการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และประชาชน 
 มษ.1.5.5.2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์พร้อม

อุปกรณ์ติดตั้ง 
ข้อ 6 มษ.1.5.6.1 โครงการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในอาชีพ 

มษ.1.5.6.2 บอร์ดข้อมูลศิษย์เก่า 
 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
ข้อ 1  มษ.1.6.1.1 

 
ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 91/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 

มษ.1.6.1.2 แผนการด าเนินงานกิจการนักศึกษา  
มษ.1.6.1.3 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2557  
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 วาระที่ 3 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 19 มีนาคม 2558  
วาระที่ 1 เรื่อง แผนการด าเนินงานกิจการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 

ข้อ 2 มษ.1.6.1.2 แผนการด าเนินงานกิจการนักศึกษา  
มษ.1.6.2.2/1 โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 
มษ.1.6.2.2/2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม: จริยธรรมพิธีไหว้ครูประจ าปีการศึกษา 2557 
มษ.1.6.2.2/3 โครงงานภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
มษ.1.6.2.2/4 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นกับ ม.ฮิเมจิดกเคียว 

ครั้งที่ 4 
มษ.1.6.2.2/5 โครงงานพัฒนาสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน 
มษ.1.6.2.2/6 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 
มษ.1.6.2.2/7 โครงการพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นอาเซียน ปีการศึกษา 2557 
มษ.1.6.2.2/8 โครงงานเทเบิ้ลเทนนิสสัมพันธ์เครือข่าย 
มษ.1.6.2.2/9 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน “การฝึกอบรมภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร” ครั้งที่ 1 
มษ.1.6.2.2/10 โครงการกิจกรรมทางวิชาการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในยุคสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” 
มษ.1.6.2.2/11 โครงงานนศ. เรื่อง สถิติเพ่ือการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
มษ.1.6.2.2/12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลข้อมูลการวิจัย 
ข้อ3  มษ.1.6.3.1 

 
โครงการมนุษยศาสตร์รวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประกันคุณภาพฯ 
ส าหรับนักศึกษา 

ข้อ 4 มษ.1.6.4.1 ผลประเมินโครงการและการปรับปรุงโครงการ 
 



 
 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
ข้อ 5 มษ.1.6.5.1 ประเมินแผนด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจ าปี 2557 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558  
วาระท่ี 4.6 เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินแผนด้านกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557   

ข้อ 6 มษ.1.6.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2558  
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 วาระท่ี 3 เรื่อง แผนด้านกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย   
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
ข้อ 1  มษ.2.1.1.1  แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2557 ของคณะกรรมการวิจัย                

คณะมนุษยศาสตร์ 
มษ.2.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 

2558 วาระท่ี 4.7 เรื่อง การจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานวิชาการ 
วิจัย และงานสร้างสรรค์  

มษ.2.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฏาคม 
2558 วาระท่ี 3.1 เรื่อง การประเมินแผนการด าเนินงานคณะกรรมการวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

มษ.2.1.1.4             http://husongserm02/db_research   
ข้อ 2 มษ.2.1.2.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
มษ.2.1.2.2              ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 92/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย                     

คณะมนุษยศาสตร์   
มษ.2.1.1.1  แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2557 ของคณะกรรมการวิจัย                

คณะมนุษยศาสตร์ 
มษ.2.1.2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม 

2558 วาระที่ 3.1 และวาระที่ 3.2 เรื่อง ทุนอุดหนุนแบบเสนอโครงการวิจัย 
ของ อ.ดร.สมชาย เซ็มมี และ อ.ดุสิตา ปริญญาพล 

มษ.2.1.2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2558 วาระที่ 4.2 เรื่อง ทุนอุดหนุนแบบเสนอโครงการวิจัย ของ  
อ.ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์ (ครั้งที่ 1) 

 

 

http://husongserm02/db_research


 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์(ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
ข้อ 2 
(ต่อ) 
 

มษ.2.1.2.5              รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฏาคม 
2558 วาระที่ 3.7 เรื่อง ทุนอุดหนุนแบบเสนอโครงการวิจัย ของ  
อ.ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์ (ครั้งที่ 2)  

มษ.2.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฏาคม 
2558 วาระที่ 3.1 เรื่อง การประเมินแผนการด าเนินงานคณะกรรมการวิจัย           
ปีการศึกษา 2557 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 16 กรกฏาคม  2558  
วาระที่ 5.9 เรื่อง รายงานผลการประเมินการให้บริการห้องสมุดคณะ
มนุษยศาสตร์และขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อสื่อสารสนเทศเพ่ิมเติม                   

มษ.2.1.2.7 โครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         
ครั้งที่ 8 วันที่ 24 กันยายน 2557 

มษ.2.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฏาคม 
2558 วาระที่ 3.1 เรื่อง การประเมินแผนการด าเนินงานคณะกรรมการวิจัย           
ปีการศึกษา 2557 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 16 กรกฏาคม 2558 วาระที่ 
5.8 เรื่อง ขออนุมัติโครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการและวิจัยสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 18/2557 วันที่ 18 กันยายน 2557  
วาระท่ี 4.2 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณจัดเลี้ยงต้อนรับศาสตราจารย์
อาคันตุกะ และ โครงการความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือทางวิชาการ 
(Germanistische Intstitutpart-nerschaft หรือ GIP) ภายใต้กรอบ
บันทึกความตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามค าแหงและ
มหาวิทยาลัยฟรีดริช ชิลเลอร์ แห่งเมืองเยนา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ปีงบประมาณ 2558 

มษ.2.1.2.10 บันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามค าแหงและ
มหาวิทยาลัยฟรีดริช ชิลเลอร์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

มษ.2.1.2.11 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาวิชาการ เรื่อง การเรียนการ
สอนภาษาและวรรณคดีไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ วันที่ 27 เมษายน 
2558 

มษ.2.1.2.12 แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2558 ของคณะกรรมการวิจัย                    
คณะมนุษยศาสตร์ 

มษ.1.5.3.1 รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2558 รอบ 9 เดือน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มษ.2.1.2.14 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2558 วาระที่ 4.5 เรื่อง การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2557 



 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์(ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
ข้อ2 
(ต่อ) 

มษ.2.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฏาคม 
2558 วาระที่ 3.1 เรื่อง การประเมินแผนการด าเนินงานคณะกรรมการวิจัย           
ปีการศึกษา 2557 

มษ.2.1.2.15 รายงานแผนและผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2557 

ข้อ 3 มษ.2.1.2.12 แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2558 ของคณะกรรมการวิจัย                    
คณะมนุษยศาสตร์ 

มษ.2.1.2.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

มษ.2.1.3.1 คู่มือและข้ันตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 

มษ.2.1.2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม 
2558 วาระท่ี 3.1 และวาระที่ 3.2 เรื่อง ทุนอุดหนุนแบบเสนอโครงการวิจัย 
ของ อ.ดร.สมชาย เซ็มมี และ อ.ดุสิตา ปริญญาพล 

มษ.2.1.2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฎาคม 
2558 วาระท่ี 3.7 เรื่อง ทุนอุดหนุนแบบเสนอโครงการวิจัย ของ                  
อ.ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์ 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 30 เมษายน 2558  
วาระท่ี 5.2 อ.ดุสิตา ปริญญาพล 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558  
วาระท่ี 4.2 อ.ดร.สมชาย เซ็มมี 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558  
วาระท่ี 5.7 อ.ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์ 

มษ.1.5.3.1 รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รอบ 9 เดือน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มษ.2.1.3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม 
2558 วาระท่ี 3.4 เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าการวิจัยเรื่อง “การ
วิเคราะห์นวนิยายจากการสัมผัสเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นไทยในฐานะ
วรรณกรรมวิจัย” โดย ผศ. ดร. สายวรุณ น้อยนิมิตร 

มษ.2.1.3.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 12 ธันวาคม 
2557 วาระท่ี 3.1-3.7 เรื่อง การขอขยายเวลาการวิจัยครั้งที่ 1 ของผู้วิจัย            
5 คน ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2557 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 25/2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2557  
วาระท่ี 5.5–5.9 และครั้งที่ 11/2558 วันที่ 16 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 5.2 
เรื่อง ขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 1 



 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์(ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
ข้อ 3 
(ต่อ) 

มษ.2.1.3.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฏาคม 2558 
วาระท่ี 3.3 - 3.6 ขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 2  

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 16 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.3 
และครั้งที่ 14/2558 วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 วาระที่ 4.2 – 4.5 เรื่อง ขอขยาย
เวลาการวิจัย ครั้งที่ 2 

มษ.2.1.3.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม 2558 
วาระท่ี 4.1 เรื่อง แผนงานวิจัย ปีการศึกษา 2557 

มษ.2.1.1.1 แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2557 ของคณะกรรมการวิจัย                
คณะมนุษยศาสตร์ 

มษ.2.1.3.11 บันทึกข้อความลงวันที่ 23 มกราคม 2558 เรื่อง ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2559 

มษ.1.6.5.2          รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 16 กรกฏาคม 2558  
วาระท่ี 5.10 เรื่อง การขยายเวลายื่นแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2559                           

ข้อ 4 มษ.2.1.1.1 แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2557 ของคณะกรรมการวิจัย                
คณะมนุษยศาสตร์ 

มษ.2.1.4.1 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 72/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ
ประชุมเสนอผลงานวิชาการและวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          
ครั้งที่ 8 

มษ.2.1.4.2 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 3/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวารสาร
รามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2557 

มษ.2.1.2.7 โครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         
ครั้งที่ 8 วันที่ 24 กันยายน 2557 

มษ.2.1.4.3 บันทึกข้อความที่ ศธ 0518.04/ 2554  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การ
จัดท าวารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 

มษ.2.1.4.4 วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 
2557) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557) 

มษ.2.1.4.5 เว็บไซต์วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 
(http://tcithaijo.org/index.php/huru/index) 

มษ.2.1.4.6 เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์(http://www.human.ru.ac.th/human/research/ 
journal/v32_book2/e-book.html) 

มษ.1.6.5.2 
 

รายงานการประชุม กปค. ครั้งที ่13/2558 วันที่ 16 กรกฏาคม 2558  
วาระท่ี 5.11 เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจวารสารรามค าแหง 
ฉบับมนุษยศาสตร์ 

 

 

http://tcithaijo/
http://www.human.ru.ac.th/


 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์(ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
ข้อ4 
(ต่อ) 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 16/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 วาระท่ี 
5.3 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณค่าเดินทางในการไปประชุมวิชาการนานาขาติ 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 29 มกราคม 2559 วาระที่ 5.2 
และ 5.5 เรื่อง ขออนุมัติทุนเสนอบทความ ณ ต่างประเทศของ ผศ.ดร.ศศิ  อินท
โกสุม และ อ.ธิษณา วีรเกียรติสุนทร 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 
4.2 – 4.3 เรื่อง ขอส่งรายงานการไปเสนอบทความ ณ ต่างประเทศของ ผศ.
ดร.ศศิ  อินทโกสุม และ อ.ธิษณา วีรเกียรติสุนทร 

ข้อ 5 มษ.2.1.1.1 แผนการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2557 ของคณะกรรมการวิจัย                
คณะมนุษยศาสตร์ 

มษ.2.1.5.1 โครงการสัมมนาส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัย เรื่อง จะท าวิจัยหาทุน
ที่ไหนดี วันที่ 23 เมษายน 2558 

มษ.2.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฏาคม 
2558 วาระที่ 3.1 เรื่อง การประเมินแผนการด าเนินงานคณะกรรมการวิจัย           
ปีการศึกษา 2557 

มษ.2.1.5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัย 
เรื่อง การเขียนแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

มษ.2.1.5.3 บอร์ดยกย่องนักวิจัย 
มษ.2.1.5.4 มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2558 วันที่ 1 สิงหาคม 2558 
มษ.2.1.5.5 บอร์ดยกย่องปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย 

ข้อ 6 มษ.2.1.6.1 เอกสารระบุขั้นตอนการยื่นขอจดลิขสิทธิ์ 
มษ.2.1.6.2 แบบฟอร์มให้ความยินยอมมหาวิทยาลัยรามค าแหงยื่นค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
มษ.2.1.6.3 แบบ ลข 01 ค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
 2.2 ปีงบประมาณ 2558 

มษ.2.2.1.11 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ+สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
ของ อ.ดุสิตา ปริญญาพล         

มษ.2.2.1.12 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ+สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
ของ อ.ดร.สมชาย เซ็มมี 

มษ.2.2.1.13 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ+สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
ของ  อ.ประเสริฐ  เย็นประสิทธิ์ 

มษ.2.2.1.14 
 

บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ+สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
ของ  ผศ.ดร.ประภาส พาวินันท์ 

 



 
 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์(ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
2.2 
(ต่อ) 

ปีงบประมาณ 2558  (ต่อ) 
มษ.2.2.1.15 
 

บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ+สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
ของ  อ.ณัฐวรรณ  ชั่งใจ         

มษ.2.2.1.16 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ+สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
ของ อ.ดร.ธีระนันท์  วิชัยดิษฐ          

มษ.2.2.1.17 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ+สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
ของ อ.ดร.รุ่งโรจน์  ภิรมย์อนุกูล         

 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
 2.3 มษ.2.3.1.1 วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 

มษ.2.3.1.2 ส าเนาเอกสารวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 
มษ.2.3.1.3 ส าเนาเอกสารวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์        

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 
มษ.2.3.1.4 ส าเนาเอกสารวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 38 
มษ.2.3.1.5 ส าเนาเอกสารวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 40 
มษ.2.3.1.6 ส าเนาบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
มษ.2.3.1.7 ส าเนาบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 
มษ.2.3.1.8 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
มษ.2.3.1.9 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
ข้อ 1 มษ.3.1.1.1 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 115/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการ

วิชาการแก่สังคม 
มษ.1.5.3.1 รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ. 2557 และ 2558 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มษ.3.1.1.2 แผนการด าเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2557 
มษ.3.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1/2558 

วาระท่ี 4.3 เรื่อง แผนด าเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
มษ.3.1.1.4 โครงการประกวดวรรณกรรมรามค าแหง ประจ าปีการศึกษา 2557 
มษ.3.1.1.5 โครงการส่งเสริมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ โรงเรียนวัดบ้าน          

เย้ยสะแก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
มษ.3.1.1.6 โครงการบริการวิชาการฯ เรื่อง Lefrancais, pourquoi pas? 
มษ.3.1.1.7 โครงการส่งเสริมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ 
มษ.3.1.1.8 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารส าหรับประชาชน (ภาษา

รัสเซียพัทยา) 
มษ.3.1.1.9 โครงการ “100 ปี ชาตกาล ฆูลิโอ กอร์ตาซาร์” 
มษ.3.1.1.10 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 
มษ.3.1.1.11 โครงการบริการวิชาการ อยุธยาศึกษา 
มษ.3.1.1.12 โครงการการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือพัฒนาทักษะ

ชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน 
มษ.3.1.1.13 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้ภาษา/

สารสนเทศและระบบการคิดของเด็กเพ่ือความเป็นผู้น าแห่งอนาคต 
มษ.3.1.1.14 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับเด็กขาดโอกาสในเขตจังหวัดอุทัยธานี 
มษ.3.1.1.15 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง เรียนรู้ภาษากระเหรี่ยงเพ่ือลด

ช่องว่างในการสื่อสาร 
ข้อ 2 มษ.3.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1/2558 

วาระท่ี 4 เรื่องที่ 1-4 การก ากับติดตามรายงานแผนฯ และแผนการ          
ใช้ประโยชน์ 

มษ.3.1.2.1 แผนการด าเนินโครงการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่
สังคม ปีการศึกษา 2557 

 

 

 

 



 
 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม(ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
ข้อ 3 มษ.3.1.1.4 โครงการประกวดวรรณกรรมรามค าแหง ประจ าปีการศึกษา 2557 

มษ.3.1.1.5 โครงการส่งเสริมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ โรงเรียนวัด          
บ้านเย้ยสะแก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

มษ.3.1.1.6 โครงการบริการวิชาการฯ เรื่อง Lefrancais, pourquoi pas? 
มษ.3.1.1.7 โครงการส่งเสริมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ 
มษ.3.1.1.8 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารส าหรับประชาชน               

(ภาษารัสเซียพัทยา) 
มษ.3.1.1.9 โครงการ “100 ปี ชาตกาล ฆูลิโอ กอร์ตาซาร์” 
มษ.3.1.1.10 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 
มษ.3.1.1.11 โครงการบริการวิชาการ อยุธยาศึกษา 

ข้อ 4 มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558  
วาระท่ี 4.4 เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินแผนการด าเนินงานบริการ
วิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2557 

มษ.1.5.3.1 รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 และ 2558 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ข้อ 5 มษ.3.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 3/2558 
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4 เรื่อง น าผลประเมินแผนด าเนินงาน
บริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2557 มาปรับปรุงแผนฯ 

มษ.3.1.5.1 MOU โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารส าหรับประชาชน 
(ภาษารัสเซีย) 

ข้อ 6 มษ.3.1.1.12 โครงการการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน 

มษ.3.1.1.13 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้ภาษา/
สารสนเทศและระบบการคิดของเด็กเพ่ือความเป็นผู้น าแห่งอนาคต 

มษ.3.1.1.14 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับเด็กขาดโอกาสในเขตจังหวัดอุทัยธานี 

มษ.3.1.1.15 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง เรียนรู้ภาษากระเหรี่ยงเพ่ือลด
ช่องว่างในการสื่อสาร 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
4.1ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
ข้อ 1 มษ.4.1.1.1 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 112/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรม  
ข้อ 2 มษ.4.1.2.1 แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2557  

มษ.4.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 19 
มกราคม 2558 วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาแผนการด าเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และครั้งที่ 2/2558 วันที่ 8 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 3 เรื่อง 
การก ากับติดตามด าเนินงานฯ  

มษ.4.1.2.3 โครงการ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาจากพระพุทธรูป             
จ.บึงกาฬ 

มษ.4.1.2.4 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การถ่ายทอด 
ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทยในต่างแดน 

มษ.4.1.2.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ภาค 1/2557 
มษ.4.1.2.6 โครงการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาจากการสร้าง

พระพุทธรูป จ.สุราษฎร์ธานี 
มษ.4.1.2.7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ภาค 2/2557 
มษ.4.1.2.8 โครงการสักวากลอนสด 
มษ.4.1.2.9 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาวิชาการ เรื่อง การเรียนการ

สอนภาษาและวรรณคดีไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ 
มษ.4.1.2.10 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ ย้อนรอยอยุธยาในภาษารัสเซีย              

ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาสเปน 
มษ.4.1.2.11 โครงการสองวัฒนธรรมบนสองฝั่งแสนแสบ ณ บางกะปิ 

ข้อ 3 มษ.4.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2558  
วันที่ 8 มิถุนายน 2558 วาระที่ 3 เรื่อง การก ากับติดตามด าเนินงานฯ  

มษ.4.1.3.1 มติที่ประชุม กปค. วาระท่ี 5.5 ครั้งที่ 12/2558 เรื่อง รายงานผล             
การประเมินแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 

มษ.4.1.2.3 โครงการ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาจากพระพุทธรูป             
จ.บึงกาฬ 

มษ.4.1.2.4 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การถ่ายทอด 
ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทยในต่างแดน 

มษ.4.1.2.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ภาค 1/2557 
มษ.4.1.2.6 โครงการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาจากการสร้าง

พระพุทธรูป จ.สุราษฎร์ธานี 
มษ.4.1.2.7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ภาค 2/2557 

 



 
 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
ข้อ 3 

(ต่อ) 
  

มษ.4.1.2.8 โครงการสักวากลอนสด 
มษ.4.1.2.9 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาวิชาการ เรื่อง การเรียนการ

สอนภาษาและวรรณคดีไทยส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ 
มษ.4.1.2.10 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ ย้อนรอยอยุธยาในภาษารัสเซีย              

ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาสเปน 
มษ.4.1.2.11 โครงการสองวัฒนธรรมบนสองฝั่งแสนแสบ ณ บางกะปิ 

ข้อ 4 มษ.4.1.3.1 มติที่ประชุม กปค. วาระท่ี 5.5 ครั้งที่ 12/2558 เรื่อง รายงานผล           
การประเมินแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 

ข้อ 5 มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558  
วาระท่ี 5.5 เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินแผนท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557 

มษ.4.1.5.1 แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2558  
ข้อ 6 มษ.4.1.6.1 ภาพจากเว๊บไซต์  
 
 
 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
ข้อ 1 มษ.5.1.1.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มษ.5.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ 2555 – 2558) คณะมนุษยศาสตร์ 
มษ.5.1.1.3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
มษ.5.1.1.4 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
มษ.5.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะมนุษยศาสตร์ 
มษ.5.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตร์ 
มษ.5.1.1.7 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 148/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน             

คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557  
มษ.5.1.1.8 เอกสารงบประมาณรายรับ-รายจ่าย งบคลังและงบรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2557 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มษ.5.1.1.9 เอกสารงบประมาณรายรับ-รายจ่าย งบคลังและงบรายได้ ประจ า 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 
 



 
 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ(ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
ข้อ 1 
(ต่อ) 

มษ.5.1.1.10 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2556–2559 (พ.ศ. 2556–2559)              
คณะมนุษยศาสตร์  

มษ.5.1.1.11 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 102/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
และแผน 

มษ.5.1.1.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2558 วาระที่ 
3.2 เรื่อง จัดท าแผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558  

มษ.5.1.1.13 แผนการปฏิบัติงานงานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์ 
มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที ่13/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 วาระท่ี 

5.4 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 9 เดือน 
ข้อ 2 มษ.5.1.2.1 เอกสารวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557 

มษ.5.1.2.2 รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2558 
ข้อ 3 มษ.5.1.3.1 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 7/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

มษ.5.1.3.2 แผนบริหารความเสี่ยง  
มษ.5.1.3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

ข้อ 4 มษ.5.1.4.1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยรามค าแหงที่ 41/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
คณะมนุษยศาสตร ์

มษ.5.1.4.2 สรุปหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ                 
มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 16/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557  

วาระที่ 4.2 เรื่อง ขอส่งตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2557 
ของ สกอ. และครั้งที่ 21/2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 วาระที่ 4.5 เรื่อง รายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 12 เดือนฯ 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 16 กรกฏาคม 2558  
วาระท่ี 5.4  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 9 เดือน  

มษ.5.1.4.3 เอกสารเวียนแจ้งข่าวสารบุคลากรผ่านทาง e-mail และ Line 
มษ.1.6.5.2 
 

รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 24/2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557 วาระที่  
5.6 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของโครงการต่างๆ 

มษ.1.6.5.2 
 

รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 21/2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 วาระที่ 4.5  
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 12 เดือนฯ 

มษ.5.1.4.4 ตัวอย่างการประเมินประสิทธิภาพการสอนรายวิชา  
มษ.1.5.4.1 
 

ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการของงานบริการการศึกษาหน่วย
ทะเบียน 

มษ.1.5.4.2 
 

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 

 
 
 



 
 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ(ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
ข้อ 4 
(ต่อ) 

มษ.5.1.4.5 ตัวอย่างการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
มษ.5.1.4.6 รายงานผลการประเมินคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
มษ.5.1.4.7 MOU ระหว่างภาควิชาประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ 
มษ.5.1.4.8 ใบค าร้องเรียนของนักศึกษา (ตู้รับความคิดเห็น) 
มษ..5.2.1.6 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 2/57, 3/57 
และ 1-3/58 

มษ.5.1.6.7 แฟ้มการเข้าอบรมสัมมนาของบุคลากร 
มษ.3.1.1.14 
 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง “การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารส าหรับเด็กขาดโอกาสในเขตจังหวัดอุทัยธานี 

มษ.5.1.4.9 เอกสารการเวียนข่าวสารถึงบุคลากร เรื่อง การรับทราบแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ า ปีงบประมาณ 2557 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค.ครั้งที่ 23/2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  
วาระท่ี 4.4 เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย งบคลังและงบรายได้ ประจ า 
ปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่ 4) 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558  
วาระท่ี 4.2  เรื่อง รายงานงบเบิกจ่าย 

มษ.5.1.4.10 
 

โครงการการประชุมบุคลากร มษ. เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจด้าน    
การจัดการเรียนการสอนและประกันฯ 

มษ.2.1.2.2 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 92/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 
มษ.5.1.4.11 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 103/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ 
มษ.5.1.3.1 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 7/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

มษ.5.1.4.12 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 1/2558 เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้รองคณบดีปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนคณบดี 

มษ.5.1.4.13 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 104/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มษ. ปี 2557 

มษ.2.1.2.2 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 92/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย 
มษ.5.1.4.11 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 103/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ 
มษ.5.1.3.1 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 7/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

มษ.5.1.4.13 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 104/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2557 

มษ.5.1.4.8 
 

รายงานการประชุม เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ครั้งที่ 1/57 

 
 



 
 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ(ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
 ข้อ 4 
(ต่อ) 

มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 23/2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  
วาระท่ี 5.1 เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนบุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการฯ 

มษ.1.6.5.2 ตัวอย่างการก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ ปรากฏในรายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 
11/2558 วันที่ 16 มิถุนายน 2558 วาระที่ 4.10 เรื่อง เกี่ยวกับคุณสมบัติ
คัดเลือกอาจาย์ 

มษ.5.1.4.14 
 

ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ งบประมาณ
แผ่นดิน  

มษ.5.1.4.15 เกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน (ปมร.) 
มษ.5.1.4.16 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ (ตั้งแต่ ก.ค.-ธ.ค.2557) 
มษ.5.1.4.6 รายงานผลการประเมินคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
มษ.5.1.4.17 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี โดยอธิการบดี 

ข้อ 5 มษ.5.1.5.1 ค าสั่งแต่งตั้งที่ 111/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
มษ.5.1.5.2 รายนามคณาจารย์จัดการความรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอน และรายนาม 

คณาจารย์จัดการความรู้ด้านแหล่งเงินทุนและวิธีการสมัครทุนวิจัย 
มษ.5.1.5.3 รายงานการประชุมการจัดการความรู้  

- ด้านเทคนิคการเรียนการสอน รวม 5 ครั้ง 
- ด้านแหล่งเงินทุนและวิธีการสมัครทุนวิจัย 4 ครั้ง 

มษ.5.1.5.4 คู่มือการจัดการความรู้ด้านเทคนิคการสอนและด้านแหล่งเงินทุนและวิธีการ
สมัครทุนวิจัย 1 เล่ม 

ข้อ 6 มษ.5.1.4.12 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 1/2558 เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้รองคณบดีปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนคณบดี 

มษ.5.1.6.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ภาระงานอาจารย์ 
มษ.5.1.6.2 ข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก าลังสายวิชาการและสายสนับสนุนจากกองแผน 
มษ.5.1.4.16 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
มษ.5.1.6.3 แบบรายงานการฝึกอบรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
มษ.5.1.6.4 รายชื่อบุคลากรสายอาจารย์และสายสนับสนุน อบรม สัมมนา ดูงาน  
มษ.5.1.6.5 เอกสารข้อมูลบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ รอบปีการศึกษา 2557 
มษ.5.1.6.6 รายชื่ออาจารย์ที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
มษ.1.6.5.2 
 

รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558  
วาระท่ี 4.2-4.3 เรื่อง ขอส่งรายงานการไปเสนอบทความ ณ ต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ(ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
ข้อ 7 มษ.5.1.4.13 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 104/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
มษ.5.1.7.1 แผนด าเนินงานรายองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2557 
มษ.5.1.7.2 
 

บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายชื่ออบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้           
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 2  
วันที่ 8-9 ธ.ค. 57 

มษ.5.1.7.3 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายชื่ออาจารย์อบรมโครงการอบรมผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 ก.ค. 58  และ 
ครั้งที่ 2 วันที่ 9-10 ก.ค. 58 

มษ.5.1.7.4 ตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่อง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
มษ.5.1.7.5 โครงการประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าด้าน           

การจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 
2557 

มษ.5.1.7.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดท า มคอ.7” วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
มษ.5.1.7.7 
 

บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายชื่ออาจารย์เข้าอบรม “วิธีการเขียน มคอ.7”  
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 

มษ.5.1.7.8 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาค 1/2557 
 
5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
 ข้อ 1 มษ.5.1.4.13 

 
ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 104/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

มษ.5.2.1.1 คู่มือประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557  
มษ.5.2.1.2 
 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ทั้ง 14 หลักสูตรและรายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ทั้ง 5 หลักสูตร 

มษ.1.6.5.2 รายงานคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 8/58 วาระที่ 4.3 และครั้งที่ 13/58 
วาระท่ี 4.5 

มษ.5.2.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 2/57, 3/57 และ 
1-3/58 

มษ.5.2.1.4 บันทึกข้อความ เรื่อง ตารางก าหนดส่งมคอ. 3 มคอ. 5 และมคอ. 7 
มษ.5.2.1.5 เกณฑ์ ปมร. ประจ าปีการศึกษา 2557 
มษ.5.1.7.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การจัดท า มคอ.7” วันที ่9 มิถุนายน 2558 
มษ.5.2.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 3/57  
มษ.5.2.1.7 ซีดีบันทึกแบบฟอร์มต่างๆ และตัวอย่างข้อมูลต่างๆ 
มษ.5.2.1.8 บันทึกข้อความให้จัดท าฐานข้อมูล มคอ. 

 



 
 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร รายการ 
ข้อ 2 
(ต่อ) 

มษ.5.1.4.13 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 104/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มษ. ปี 2557 

มษ.1.6.5.2 รายงานที่ประชุม กปค. ครั้งที่ 8/58 วาระที่ 4.3 วันที่ 30 เม.ย. 58 เรื่อง
รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ภาค 1/57 และรายงาน กปค. ครั้งที่ 12/58 วาระที่ 4.5 วันที่ 16 ก.ค. 58 
เรื่องสรุปผลการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและโท และบันทึก
ข้อความเรื่อง แจ้งสรุปผลการประเมินหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือ
เสนอ กปค. 

ข้อ 3 มษ.5.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะมนุษยศาสตร์ 
มษ.1.5.3.1 
 

รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557 

มษ.5.2.3.1  งบประมาณจัดสรรอุปกรณ์เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนที่อาคารศรีจุฬาลักษณ์ 
มษ.5.2.1.7 ซีดีบันทึกแบบฟอร์มต่างๆ และตัวอย่างข้อมูลต่างๆ  

ข้อ 4 มษ.5.2.4.1 มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รวม 14 หลักสูตร  
มษ.5.2.4.2 มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รวม 5 หลักสูตร  

ข้อ 5 มษ.1.6.5.2 รายงานคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 8/58 วาระที่ 4.3 และครั้งที่ 
13/58 วาระท่ี 4.5 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายงานแผนและผลปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบัติราชการและ 

แผนด าเนินงานรายองค์ประกอบ 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
พันธกิจ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และการบริหาร 

             จัดการภายในคณะมนษุยศาสตร์เป็นท่ียอมรับในภูมภิาคอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิตแก่ปวงชนในภมูิภาคอาเซียน  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ์ 2 ส่งเสรมิการจดับริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
 

 รอบ  12  เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ทีจ่ะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่ชุมชน 
และสังคม 
1. จ านวนโครงการ  
2. ค่าเฉลี่ยระดับ 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

3. ค่าเฉลี่ยระดับ
ผลสัมฤทธ์ิของ 
การน าไปใช้
ประโยชน ์
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3.51 
 

 

1. โครงการวรรณกรรมรามค าแหง 
ปี 2557 

พ.ค.-ธ.ค. 57 - 50,000 บาท - พ.ค.-ธ.ค. 57 การจัดโครงการ
ยังไม่เสร็จสิ้น 

ภาควิชา TH 

2. โครงการอบรมความรู้อยุธยา- 
    ศึกษา ป ี2557  

ก.พ. 57 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
30,000 บาท 

8 ก.พ. 57 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

ภาควิชา HI 
 

3. โครงการกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่านในโรงเรยีนชนบท 
“โครงการส่งเสริมการอ่าน 
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต  
ณ โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 1” 

ก.ค. 57 - - เงินทุนคณะฯ  
25,000 บาท 

26 ก.ย. 57 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

ภาควิชา LB 
 

4. โครงการอบรมภาษารสัเซีย  
    ส าหรับบุคคลทั่วไป รุ่นท่ี 43 

ก.พ. – เม.ย. 57 
 

- - เงินรายรับของ
โครงการฯ 
247,450.- บาท 

15 ก.พ. –  
19 เม.ย. 57 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

ภาควิชา WL 
สาขาวิชา RS 



 
 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด เดือน/ปี 

ที่จะด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

  5. โครงการอบรมภาษารสัเซีย 
    ส าหรับบุคคลทั่วไป รุ่นท่ี 44 

พ.ค. – ก.ค. 57 
 

- - เงินรายรับของ
โครงการฯ 
247,450.- บาท 

24 พ.ค. – 
19 ก.ค. 57 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

ภาควิชา WL 
สาขาวิชา RS 

6. โครงการอบรมภาษารสัเซีย 
    ส าหรับบุคคลทั่วไป รุ่นท่ี 45 

ก.ย. – ต.ค. 57 - - เงินรายรับของ
โครงการฯ 
247,450.- บาท 

23 ส.ค. – 
18 ต.ค. 57 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

ภาควิชา WL 
สาขาวิชา RS 
 

7. โครงการอบรมภาษาสเปน 
    ส าหรับบุคคลทั่วไป รุ่นท่ี 41 
 

ต.ค. – ธ.ค. 56  - - เงินรายรับของ
โครงการฯ 
358,134 บาท 

5 ต.ค. –  
14 ธ.ค. 56 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

ภาควิชา WL 
สาขาวิชา SP 

  8. โครงการอบรมภาษาสเปน 
    ส าหรับบุคคลทั่วไป รุ่นท่ี 42 
 

ก.พ. – เม.ย. 57 
 

- - เงนิรายรับของ
โครงการฯ 
358,134 บาท 

1 ก.พ. –  
12 เม.ย. 57 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

ภาควิชา WL 
สาขาวิชา SP 

  9. โครงการอบรมภาษาสเปน 
    ส าหรับบุคคลทั่วไป รุ่นท่ี 43 

มิ.ย. – ส.ค. 57 - - เงินรายรับของ
โครงการฯ 
358,134 บาท 

7 มิ.ย. – 
16 ส.ค. 57 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

ภาควิชา WL 
สาขาวิชา SP 

  10. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและนักศึกษา เรื่อง “Le 
Français, pourquoi pas?” 

ก.ค. 57 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
38,600 บาท 

8 ก.ค.57 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

ภาควิชา WL 
สาขาวิชา FR 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
พันธกิจ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และ
การบริหาร 
            จัดการภายในคณะมนุษยศาสตร์เป็นท่ียอมรับในภมูิภาคอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิตแก่ปวงชนในภมูิภาคอาเซียน  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ์ 3 ส่งเสรมิการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  รอบ  12  เดือน 
 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

โครงการอนุรักษ ์
และส่งเสรมิเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม 
1. จ านวนโครงการ 
2. ค่าเฉลี่ยระดับ 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
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1. โครงการบอกสักวากลอนสด  
(บูรณาการร่วมกับวิชา 
THA 2106 ร้อยกรอง  
และกิจกรรมนักศึกษา) 

ม.ค. 57 - 20,000 บาท - 2 ก.ย. 57 17,000 บาท มษ. จัดโครงการ 
ร่วมกับ 
คณะศลิปกรรม-
ศาสตร์ ในวงเงิน 
20,000 บาท 

2. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
การเสวนาทางวิชาการเรื่อง 
“การถ่ายทอดภาษาวรรณกรรม 
และวัฒนธรรมไทยในต่างแดน” 

ธ.ค. 56 
 

- 30,000 บาท - 24 ก.ค. 57 27,810 บาท มษ. 

3. โครงการ “การน าพุทธธรรม 
    มาใช้ในชีวิตประจ าวัน”  
    ภาค 2/2556 

พ.ย. 56 – 
ม.ค. 57 
 

- 49,100 บาท - 13 พ.ย. 56 –  
6 ม.ค. 57 

38,675.10 บาท ภาควิชา EN 
 

 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กจิกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

  4. โครงการแลกเปลีย่นภาษา 
และวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น 
กับมหาวิทยาลยัฮเิมจิดงเคียว 
ครั้งท่ี 3 

ก.พ. 57 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
40,000 บาท 

17 ก.พ. 57 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

ภาควิชา TH 
สาขาวิชา JP 
ร่วมกับ ฝ่าย 
วิเทศสัมพันธ ์

  5. โครงการ “เรียนรู้ทางสุนทรยีะ” 
 

ม.ค. 57 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
30,000 บาท 
 

4 ก.พ. 57 เงินภาควิชา
ปรัชญา 
1,500 บาท 

ภาควิชา PY 
 

  6. โครงการ “เรียนรู้ศลิป-
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
จากพระพุทธรูป”  

พ.ค. 57 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
5,500 บาท 

8 – 16 พ.ค. 57 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

ภาควิชา PY 

  7. โครงการ “การน าพุทธธรรม 
    มาใช้ในชีวิตประจ าวัน”  
    ภาค 1/2557 

ก.ค. – ก.ย. 57 - 53,460 บาท - 4 ก.ค. –  
15 ก.ย. 57 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

ภาควิชา EN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

รายงานแผนและผลปฏบิัติราชการตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
พันธกิจ 2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม และการบริหารจัดการภายในคณะ
มนุษยศาสตร์เป็นที่ยอมรับในภูมภิาคอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตให้เป็นที่ยอมรบัในภูมิภาคอาเซียน  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ ์4 พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิตตามอัตลักษณ์  รอบ  12  เดือน 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

และชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วดั 

การปฏบิัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด เดือน/ป ี

ที่จะด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได ้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณจ่าย
จริง 

2. โครงการพัฒนาวิชาการ 
สู่ความเป็นอาเซียน 
1. จ านวนโครงการ 
2. ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายของแผนเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 

 
 

11 
80 
 

1. โครงการ “อบรมภาษา 
และวัฒนธรรมลาวเบื้องต้น”  
รุ่นที่ 2 

ปีงบประมาณ 2557 - 20,500 บาท - 1 – 26 ก.ย. 57 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจา่ย 

โครงการที่ 1-9  
คณะมนุษยศาสตร์ 
ร่วมกับฝ่ายวิชาการ 
คณะรัฐศาสตร์  
คณะนิติศาสตร์  
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
คณะสื่อสารมวลชน 
คณะพัฒนา-
ทรัพยากรมนุษย์ 
และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  

2. โครงการ “อบรมภาษาจีนเพือ่การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระดับ 3” 
รุ่นที่ 1 

ปีงบประมาณ 2557 - 42,375 บาท - 3 – 26 ก.ย. 57 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจา่ย 

3. โครงการ “อบรมภาษาจีนเพือ่การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระดับ 2” 
รุ่นที่ 2 

ปีงบประมาณ 2557 - 20,500 บาท - 2 – 26 ก.ย. 57 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจา่ย 

4. โครงการ “อบรมภาษาและ
วัฒนธรรมเวียดนามเบือ้งต้น” รุ่นที่ 
3 

ปีงบประมาณ 2557 - 20,500 บาท - 8 – 30 ก.ย. 57 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจา่ย 

5. โครงการ “อบรมภาษาและ
วัฒนธรรมมาเลเซียเบื้องต้น” รุ่นที่ 
3 

ปีงบประมาณ 2557 - 20,500 บาท - 3 – 25 ก.ย. 57 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจา่ย 

  6. โครงการ “อบรมภาษา 
และวัฒนธรรมพมา่ (เมียนมา)
เบื้องต้น” รุ่นที่ 3 

ปีงบประมาณ 2557 - 20,500 บาท - 2 – 26 ก.ย. 57 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจา่ย 

 

 
 



 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
และชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วดั 

การปฏบิัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด เดือน/ป ี

ที่จะด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได ้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณจ่าย
จริง 

  7. โครงการ “อบรมภาษา 
และวัฒนธรรมเขมรเบื้องต้น”  
รุ่นที่ 3 

ปีงบประมาณ 2557 - 20,500 บาท - 3 – 25 ก.ย. 57 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจา่ย 

 

  8. โครงการ “อบรมภาษาเกาหล”ี รุ่นที่ 
3 

ปีงบประมาณ 2557 - 20,500 บาท - 3 – 25 ก.ย. 57 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจา่ย 

  9. โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 3 

ปีงบประมาณ 2557 - 20,500 บาท - 2 – 25 ก.ย. 57 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจา่ย 

  10. โครงการประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติด้านภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศครั้งที่ 2 

ธ.ค. 57 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
183,400 บาท 

29 พ.ย. –  
1 ธ.ค.56 

อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจา่ย 

ภาควิชา WL 
สาขา GN 

  11. โครงการนักศึกษาที่สอบ 
ผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้
ความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ 

ต.ค.56 – ก.ย.57 - 63,300 บาท - 13 ส.ค. 57 18,000 บาท ภาควิชา EN 

  12. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาเยอรมันระหว่างประเทศไทย
และประเทศเวียดนาม  

เม.ย. – มิ.ย. 57 - 72,000 บาท - เม.ย. – มิ.ย. 57 72,000 บาท ภาควิชา WL 
สาขา GN 

  13. โครงการการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาและบัณฑิต ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ 
ในตลาดแรงงาน AEC 

ส.ค. 57 - - เงินทุนคณะฯ 
21,900 บาท 

26 ส.ค. 57 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจา่ย 

ภาควิชา LB 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

  14. โครงการพัฒนาวิชาการสู่
ความเป็นอาเซยีน อาจารย์
แลกเปลีย่นสอนภาษาฝรั่งเศส
และศึกษาวิจัยจัดท าต ารา 
ภาษาโปรตุเกสเบื้องต้น 

เม.ย. 57 - 34,000 บาท - 3-26 เม.ย. 57 28,300 บาท ภาควิชา WL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 



 
 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
พันธกิจ 2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายใน
คณะมนุษยศาสตร์เป็นท่ียอมรับในภูมิภาคอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตให้เป็นท่ียอมรับในภูมิภาคอาเซียน  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ์ 4 พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต  รอบ  12  เดือน 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

และชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

4. โครงการพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าตาม 
อัตลักษณ์ และ TQF 
1. จ านวนโครงการ 
2. ค่าเฉลี่ยระดับความ- 

พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

3. ค่าเฉลี่ยระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
8 

3.51 
 
 

3.51 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 

มิ.ย. 57 
 

- 10,000 บาท - 7 ก.ค. 57 10,000 บาท โครงการท่ี 1-4
คณะกรรมการ 
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาร่วมกับ
ตัวแทนนักศึกษา
คณะฯ 
ชมรมนักศึกษา 

2. โครงงานบายศรีสู่ขวัญ 
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2557 

มิ.ย. 57 
 

- 5,000 บาท - 7 ก.ค. 57 1,500 บาท 

3. โครงงานภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน 

ก.ค. 57 - 15,000 บาท - 24 ก.ย. 57 15,000 บาท 

4. โครงงานเทเบิลเทนนิสสัมพันธ์
เครือข่าย 

ส.ค. 57 - 15,000 บาท - 30 ก.ย. 57 15,000 บาท 

5. โครงงาน ส่งเสริมการอ่านเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (สมทบ) 

ก.ย. 57 - 5,000 บาท - 5-7 ก.ย. 57 5,000 บาท ภาควิชา LB 
 

  6. โครงการ “บูชาพ่อขุน  
รู้คุณอาจารย์ สื่อสารความรู้  

   สู่การปฏิบัติ” 

ม.ค. 57  - - เงินทุนคณะฯ 
30,000 บาท 

 ไม่ได้จัดโครงการ ภาควิชา PY 

  7. โครงการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาการเสวนาเรื่อง “พระ
วิหาร อดีต ปัจจุบัน อนาคต”  

ธ.ค. 56 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
7,100 บาท 

7 ก.พ. 57 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจ่าย 

ภาควิชา HI 

 

 



 
 

 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

และชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

  8. โครงงานกิจกรรมนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา “เทคนิคการเขียน
บทความวิจัย/บทความ
วิชาการ”  

ธ.ค. 56 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
15,000 บาท 

4 ม.ค. 57 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจ่าย 

ส านักงาน
บัณฑิตศึกษา 

  9. โครงการ “ภาษาตะวันตก
สัมพันธ์”  

ธ.ค. 56 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
25,800 บาท 

20 ธ.ค. 56 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจ่าย 

ภาควิชา WL 

  10. โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์
เก่าคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง รุ่นท่ี 
1”  

ก.พ. 57 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
32,550 บาท 

3 -7 ก.พ. 57 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจ่าย 

ภาควิชา EN 

  11. โครงการเทคนิคการตอบ
ข้อสอบกระบวนวิชาเขียน
ภาษาอังกฤษ (ENG 2401, ENG 
2402, ENG 3401, ENG 4401)  

ก.พ. 57 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
12,050 บาท 

5 ก.พ. 57 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจ่าย 

ภาควิชา EN 

  12. โครงงานนักศึกษา เรื่อง “สืบ
สานประเพณีสงกรานต์” 

เม.ย. 57 
 

- - - 22 เม.ย. 57 - ภาควิชา TH 

  13. โครงการปาฐกถาพิเศษเรื่อง 
“วิวัฒนาการของประชาธิปไตย
ไทย” 

เม.ย. 57 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
15,000 บาท 

30 เม.ย. 57 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจ่าย 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 3D 

  14. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง 

เม.ย. 57 
 

- - เงินทุนคณะฯ  
15,000 บาท 

30 เม.ย. 57 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจ่าย 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 3D 

 

 

 



 
 

 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

และชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

  15. โครงการจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาและ
สิ่งเสพติด 

เม.ย. – พ.ค. 57 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
3,000 บาท 

28 เม.ย. –  
2 พ.ค. 57 

อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจ่าย 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 3D 

  16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ความรู้เบื้องต้นในการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล
ข้อมูลการวิจัย 

ส.ค. 57 - - เงินทุนคณะฯ 
29,200 บาท 

25 ส.ค. 57 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจ่าย 

ภาควิชา SO 

  17. โครงการ “มนุษยศาสตร์รวม
ใจรักษ์ส่ิงแวดล้อม และประกัน
คุณภาพการศึกษาส าหรับ
นักศึกษา” 

ก.ย.  57 - - เงินงบประมาณ
โครงการฯ 
298,000 บาท 
 

20-21 ก.ย. 57 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจ่าย 

โครงการศิลป- 
ศาสตรบัณฑิต  
ภาคพิเศษ  
คณะมนุษยศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

พันธกิจ 2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการภายในคณะมนุษยศาสตร์เป็นท่ียอมรับในภูมิภาคอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตให้เป็นท่ียอมรับในภูมิภาคอาเซียน  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ์ 5 พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์  รอบ  12  เดือน 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
และชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

โครงการพัฒนาอาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุน 

1. จ านวนโครงการ 
2. ค่าเฉลี่ยระดับ 

ความพึงพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

3. ค่าเฉลี่ยระดับ 
ความคิดเห็นของ 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

 
 
3 

3.51 
 
 

3.51 

1. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) 

ต.ค. 56 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
33,800 บาท 

2 ต.ค. 56 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

2. โครงการประชุมบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ย. 56 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
40,000 บาท 

7 พ.ย. 56 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

ส านักงานเลขานุการ 
คณะมนุษยศาสตร์ 

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ย. 56 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
28,000 บาท 

4 พ.ย. 56 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจ่าย 

ส านักงานบัณฑิตศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์ 

4. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัย 
เชิงคุณภาพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้” 

ธ.ค. 56 - - เงินทุนคณะฯ 
36,200 บาท 

16 ธ.ค. 56 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 



 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
และชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

  5. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ท่ีก าหนดใน มคอ.3  

   และ มคอ.4” 

เม.ย. 57 - - เงินทุนคณะฯ 
30,200 บาท 

1 เม.ย. 57 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

คณะกรรมการวิชาการ 

  6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การบูรณาการพันธกิจ 3 
ด้านกับการจัดการเรียนการ
สอน การเขียนและประเมินผล
โครงการ” 

เม.ย. 57 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
44,500 บาท 

3 เม.ย. 57 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ 
มษ. 
และคณะ บธ. 

  7. โครงการฝึกอบรมเรื่อง  
    “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน” 

พ.ค. 57 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
32,000 บาท 

27 พ.ค. 57 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 

  8. โครงการสัมมนาบุคลากรเรื่อง 
“สร้างบัณฑิตไทยอย่างไร ให้
ก้าวไกลสู่อาเซียน” 

มิ.ย. 57 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
149,000 บาท 

14 – 15  
มิ.ย. 57 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

คณะมนุษยศาสตร์ 

  9. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน
ต าราให้น่าอ่าน รุ่นท่ี 1” 

มิ.ย. 57 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
17,500 บาท 

24 มิ.ย. 57 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบกิจ่าย 

คณะมนุษยศาสตร์ 

  10. โครงการศึกษาดูงาน  
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(เขตบริหารพิเศษ ฮ่องกง  
มาเก๊า และจูไห่) 

มิ.ย. 57 - - เงินทุนคณะฯ 
696,000 บาท 

5 – 9 มิ.ย. 57 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

คณะมนุษยศาสตร์ 

 



 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
และชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

  11. โครงการสัมมนาเรื่อง  
“การเสริมสร้างความรู้ 
ในการปฏิบัติงานด้าน 
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี” 

ก.ค. 57 
 

- 120,000 บาท เงินทุนคณะฯ 
131,000 บาท 

18 - 20 ก.ค. 57 งบรายได้
119,901.10 บาท 
เงินทุนคณะ 
12,519 บาท 

คณะมนุษยศาสตร์ 

  12. โครงการประชุมเสนอผลงาน
วิชาการและวิจัย สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 8 

ก.ย. 57 - - เงินทุนคณะฯ 
26,500 บาท 

24 ก.ย. 57 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

คณะกรรมการวิชาการ 
และคณะกรรมการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
พันธกิจ 3 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ์ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์  รอบ  12  เดือน 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
และชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด เดือน/ปี 

ที่จะด าเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
1. โครงการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
1. จ านวนโครงการ 
2. ค่าเฉลี่ยระดับ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
1 

3.51 

1. โครงการวางระบบเครือข่าย
สื่อสารคอมพิวเตอร์ อาคาร ศรี
จุฬาลักษณ์ 

ต.ค. 56 – 
ก.ย. 57 

- 951,230 บาท - ต.ค. 56 – 
ก.ย. 57 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินโครงการ 

คณะมนุษยศาสตร์ 

2. โครงการกิจกรรมทางวิชาการ
วันมนุษยศาสตร์  
ปี 2557 เรื่อง “การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารในยุคสังคมแห่ง 
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้” 

ก.ย. 57 - - เงินทุนคณะฯ 
9,600 บาท 

29-30 ก.ย. 57 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

ภาควิชา LB 

        
 



 
 

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
พันธกิจ 4 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ์ 7 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  รอบ  12  เดือน 
 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

 

1. โครงการผลิตผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์และนักวิจัย 
ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
1. จ านวนผลงานวิจัย 
 

 
 
 
 
3 
 

1.โครงการวิจัยเรื่อง “Translation, 
interkulturelle 
Kommunikation and Deutsch 
als Fremdsprache. 
Zugriffe, 
Anwendungsmöglichkeiten, 
Curriculare überlegungen” 

ธ.ค. 56 –  
ธ.ค. 57 

- 78,960 บาท - 17 ธ.ค. 56 –  
16 ธ.ค. 57 

อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ 

PD. Dr. Salifou 
Traoré 

2. โครงการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์
หลักไตรสิกขาเพื่อความสมดุลใน
ชีวิตส าหรับผู้สูงวัย” 

ม.ค. 57 –  
ม.ค. 58  

- งบรายได้มร.
21,040 บาท 
สถาบันวิจัยฯ 
57,920 บาท 

- 27 ม.ค. 57 –  
26 ม.ค. 58 

อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ 

ผศ.ดร.อุดมพร 
ชั้นไพบูลย์ 

  3. โครงการวิจัยเรื่อง 
“พระพุทธศาสนากับ 
ความมั่นคงของชาติ” 

ม.ค. 57 –  
ม.ค. 58 

- 72,360 บาท - 27 ม.ค. 57 –  
26 ม.ค. 58 

อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ 

รศ.วิโรจน์  
นาคชาตรี 

  4. โครงการวิจัย เรื่อง “ความ
ตระหนักเชิงวัจน ปฏิบัติศาสตร์ใน
การใช้ค าแสดงความสุภาพ 
“chotto” ในภาษาญี่ปุ่นชาวไทย” 

ม.ค. 57 –  
ม.ค. 58 

- 86,950 บาท - 27 ม.ค. 57 –  
26 ม.ค. 58 

อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ 

อ.ปรีดา  
เมธีภาคยางกูร 



 
 

 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

และชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

 
 

 
 
 
 
 

5. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษา
แนวทางการสอนดัชนีปริจเฉท
ภาษาสเปนแก่นักศึกษาวิชา
ภาษาสเปน มหาวิทยาลัย
รามค าแหง” 

ม.ค. 57 –  
ม.ค. 58 

- 78,240 บาท - 27 ม.ค. 57 –  
26 ม.ค. 58 

อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ 

อ.ดร.ไพรริน สิมมา 

6. โครงการวิจัย เรื่อง “สภาพการ
ปฏิบัติและปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนกระบวนวิชา
ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน
และศัพท์จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน (ENG 1001) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง” 

มี.ค. 57 –  
มี.ค. 58 

- 77,160 บาท - 12 มี.ค. 57 –  
11 มี.ค. 58 

อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ 

รศ.นภาจรี  
นาควัชระ 
อ.ดร.แก้วกัลยา 
อภัยบัณฑิตกุล 
รศ.อัจฉรา 
ไล่สัตรูไกล 
อ.พัชรี ศรีสังข์ 

         7. โครงการวิจัย เรื่อง “สภาพการ
ปฏิบัติและปัญหา 
การจัดการเรียนการสอน
กระบวนวิชาการอ่าน 
เอาความภาษาอังกฤษ  
(ENG 2001) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

มี.ค. 57 –  
มี.ค. 58 

- 77,160 บาท - 12 มี.ค. 57 –  
11 มี.ค. 58 

อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ 

ผศ.ทิพอุษา  
ศรีเพริศ 
ผศ.คนึงนิตย์ 
จันทุรัตน์ 
รศ.ดร.ธัญญารัตน์ 
ปาณะกุล 

  8. โครงการวิจัย เรื่อง “รูปแบบ
ฉันทลักษณ์และเน้ือหาแนวคิด
ของกวีนิพนธ์รอบสุดท้ายรางวัล
วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
แห่งอาเซียน ประจ าปี 2556” 

ม.ค. 57 –  
ม.ค. 58 

- 89,280 บาท - 22 ม.ค. 57 –  
21 ม.ค. 58 

อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ 

รศ.บุปผา บุญทิพย์ 



 
 

 
โครงการ/กิจกรรม/

ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

  9. โครงการวิจัย เรื่อง  
“การวิเคราะห์นวนิยายจาก
สัมผัสเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นไทย
ในฐานะวรรณกรรมวิจัย” 

มิ.ย. 57 –  
มิ.ย. 58 

- 94,800 บาท - มิ.ย. 57 –  
มิ.ย. 58 

อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ 

ผศ.ดร. สายวรุณ 
น้อยนิมิตร 

2. ร้อยละของจ านวน
บทความผลงานวิจัย  
หรืองานสร้างสรรค์ 
ท่ีแล้วเสร็จ และ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

    ต่ออาจารย์และ
นักวิจัย 

10 1. บทความเรื่อง เนื้อหา 
ด้านสังคมและ วัฒนธรรม 
เมก็ซิกัน: การผนวกและ 
การจัดการเนื้อหาด้านสังคม  
และวัฒนธรรมเม็กซิกันใน
หลักสูตรวิชาภาษาสเปน 

ก.ค. – ธ.ค. 56 - - - ก.ค. – ธ.ค. 56 วารสารรามค าแหง 
ฉบับมนุษยศาสตร์ 
ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 2 

อ. ดร. โอฬาร  
พฤติศรัณยนนท์ 

2. บทความเรื่อง ความพยายาม
เข้าถึงสังคมและวัฒนธรรมไทย 
เพื่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนข้ามวัฒนธรรม  
ในบริบทมหาวิทยาลัยไทย 

ก.ค. – ธ.ค. 56 - - - ก.ค. – ธ.ค. 56 วารสารรามค าแหง 
ฉบับมนุษยศาสตร์ 
ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 2 

Ms. Cristina 
González Velasco 

         
        

 3. บทความเรื่อง จินตภาพ 
ของไฟในนวนิยายเรื่อง  
เลอ ดิยาบล์ โอ กอร์ป  
ของแรย์มงด์ ราดิเกต์ 

ก.ค. – ธ.ค. 56 - - - ก.ค. – ธ.ค. 56 วารสารรามค าแหง 
ฉบับมนุษยศาสตร์ 
ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 2 

อ. พุฒิตา สงวนไทร 

  4. บทความเรื่อง พัฒนาการของ
การซ้ าท่ีใช้เครื่องหมายไม้ยมก 
(ๆ) ในภาษาไทย 

ก.ค. – ธ.ค. 56 - - - ก.ค. – ธ.ค. 56 วารสารรามค าแหง 
ฉบับมนุษยศาสตร์ 
ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 2 

อ. ณัฐวรรณ ชั่งใจ 

 
 



 
 

 
โครงการ/กิจกรรม/

ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณจ่าย
จริง 

  5. บทความเรื่อง การประเมินการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุน่ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ก.ค. – ธ.ค. 56 - - - ก.ค. – ธ.ค. 56 วารสารรามค าแหง 
ฉบับมนุษยศาสตร์ 
ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 2 

ผศ. ดร. พจนี  
ศิริอักษรสาสน์ 

  6. บทความเรื่อง บทวิจารณ์
หนังสือ หัวใจห้องท่ีห้า 

ก.ค. – ธ.ค. 56 - - - ก.ค. – ธ.ค. 56 วารสารรามค าแหง 
ฉบับมนุษยศาสตร์ 
ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 2 

รศ. ทวีศักดิ์  
ปิ่นทอง 

  7. บทความเรื่อง หน้าท่ีของ 
ค าว่า “ซ่ึง” ในระดับปริจเฉท 

ม.ค. – มิ.ย. 57 - - - ม.ค. – มิ.ย. 57 วารสารรามค าแหง 
ฉบับมนุษยศาสตร์ 
ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 1 

อ. ดร. ไพรริน สิมมา 

  8. บทความเรื่อง การประเมินงาน
แปลในการเรียนการสอน 

ม.ค. – มิ.ย. 57 - - - ม.ค. – มิ.ย. 57 วารสารรามค าแหง 
ฉบับมนุษยศาสตร์ 
ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 1 

อ. ดร. ศศิ  
อินทโกสุม 

  
 

9. บทความเรื่อง ลักษณะค าซ้ าใน
ภาษาจีนแต้จิ๋ว 

ม.ค. – มิ.ย. 57 - - - ม.ค. – มิ.ย. 57 วารสารรามค าแหง 
ฉบับมนุษยศาสตร์ 
ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 1 

รศ. เสาวภาคย์ 
วรลัคนากุล 

  10. บทความเรื่อง บทวิจารณ์
หนังสือสระมรกต 

ม.ค. – มิ.ย. 57 - - - ม.ค. – มิ.ย. 57 วารสารรามค าแหง 
ฉบับมนุษยศาสตร์ 
ปีท่ี 33 ฉบับท่ี 1 

รศ. บุปผา บุญทิพย์ 

 
 
 
 

 



 
 

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
พันธกิจ 1 สร้างและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประชาชน ในลักษณะ
การศึกษาเพื่อปวงชน รวมถึงประชากรในภูมิภาคอาเซียน และชนกลุ่มน้อยทุกฝ่ายให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของประเทศ  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ์ 8 สนับสนุนการบริการการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  รอบ  12  เดือน 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
และชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

โครงการความร่วมมือ 
หรือให้บริการวิชาการ 
กับองค์กร ประชาชน หรือ
นักศึกษาในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

 1. โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรม
ชายแดนใต้ 

 

ธ.ค. 56 
 

- - เงินทุนภาควิชา
ปรัชญา 
50,000 บาท 

28 ธ.ค. 56 เงินทุนภาควิชา
ปรัชญา 
12,000 บาท 

ภาควิชา PY 

1. จ านวนโครงการ 
ความร่วมมือหรือ 

1 2. โครงการ “เรียนรู้ภาษา 
ผ่านกีฬา”  

มิ.ย. 57 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
40,000 บาท 

24 – 27 มิ.ย. 57 อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจ่าย 

ภาควิชา TH 
สาขาวิชา ML 

    ให้บริการในเขต
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

         

2. ค่าเฉลี่ยระดับ 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

3.51         

 
 
 

 



 
 

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
พันธกิจ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ์ 9 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  รอบ  12  เดือน 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
และชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

โครงการความร่วมมือ
จัดการเรียนการสอน 
กับองค์กรท้องถิ่น  
หรือภาครัฐ/เอกชน  
และต่างประเทศ 

 1. โครงการข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรามค าแหงกับ 
สถาบัน INALCO ประเทศ
ฝรั่งเศส 

พ.ค. 57 - 84,000 บาท เงินทุนคณะฯ 
96,320 บาท 

12 – 18  
พ.ค. 57 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

คณะมนุษยศาสตร์ 

1. จ านวนโครงการ 
ความร่วมมือ 
จัดการเรียน 
การสอน 

2. ค่าเฉลี่ยระดับ 
ความพึงพอใจของ 

1 
 
 
 

3.51 

2. โครงการความร่วมมือ 
ทางวิชาการระหว่าง 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
กับมหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก 
และกิจการต่างประเทศ 

ส.ค. 57 - - - 26 ส.ค. 57 - คณะมนุษยศาสตร์ 

   ผู้ใช้บริการ  3. โครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติร่วมเกาหลีศึกษา-ไทย
ศึกษา 

ส.ค. - - เงินทุนคณะฯ 
50,000 บาท 

29 ส.ค. 57 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

คณะมนุษยศาสตร์ 

 
 
 
 



 
 

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
พันธกิจ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ์ 9 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  รอบ  12  เดือน 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
และชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

โครงการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการและประชาชน
แสดงความคิดเห็นและร่วม
ติดตามผลการรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR)  
 1. จ านวนกิจกรรม 

 
 
 
 
 
1 

1. โครงการ “ชุมชนรามฯ  
ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
และสร้างเสรมิสุขภาพ”  
การบรรยายเรื่อง “ผลกระทบ
ของยาเสพติดต่อชีวิต 
และครอบครัว” 

พ.ค. 57 
 

- 21,000 บาท - 15 พ.ค. 57 อยู่ระหว่าง 
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

คณะมนุษยศาสตร์
และ 
คณะนิติศาสตร์ 

 รับผิดชอบต่อสังคม   
 2. ค่าเฉลี่ยระดับ 
    ความคิดเห็นต่อการจัด 
    โครงการ 

 
3.51 

 
 

       

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

รายงานการประเมินแผนการด าเนินงานรายองค์ประกอบ  ประจ าปีการศึกษา 2557 (กรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558) คณะมนุษยศาสตร์  
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เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  

  ผู้รับผิดชอบ 
 
  งบประมาณ 

 
 หมายเหต ุผล บรรลุ  

ไม่บรรลุ  x 
1 การผลิตบัณฑิต  
 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
 1.1.1 ก ากับติดตามให้หลักสูตร 

- รายงานผลการด าเนนิงานประจ าหลกัสูตร ภาค 1/57 
- รายงานผลการด าเนนิงานประจ าหลกัสูตร ภาค ๒/57 

            จ านวนครั้ง 2 ครั้ง 2  รมษ.ว./ 
ภาควิชา 

  

 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก  
    1.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่คีุณวุฒิปริญญาเอก             จ านวน 

ร้อยละ 
25 33.76  รมษ.บ./กจ. 

 
  

 
 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

    1.3.1  รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

       
 

     จ านวน 
ร้อยละ 

45 48.72  รมษ.บ./กจ. 
 

  
 

 1.4 จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 
(เฉพาะปริญญาโท) 

 

    1.4.1 สัดส่วนจ านวนนักศกึษาเตม็เวลาเทียบเท่าตอ่จ านวน
อาจารย์ประจ า 

            จ านวน 
ร้อยละ 

10 -89.88  ผอ.บัณฑิต 
 

 ต้องไม่เกิน 
ร้อยละ10 

 1.5 การบรกิารนกัศึกษาระดับปริญญาตรี  
    1.5.1 การบรกิารให้ค าปรกึษาทางวชิาการและแนะแนวการใช้

ชีวิตแก่นกัศึกษา 
            ระดับความ

พึงพอใจ 
3.51 4.64  รมษ.นศ./ 

งบศ./อ.ปจ. 
  

 
    1.5.2 บริการขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศกึษา         

 
 

    จ านวน
ช่องทาง 

5 ช่องทาง 5  รมษ.นศ./ 
งบศ. 

 Facebook,
บอร์ด,เสียง
ตามสาย,แผ่น
พัน,เว็บไซต์ 
มษ. 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินแผนการด าเนินงานรายองค์ประกอบ  ประจ าปีการศึกษา 2557 (กรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558) คณะมนุษยศาสตร์ 
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เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  

  ผู้รับผิดชอบ 
 
  งบประมาณ 

 
    หมายเหต ุผล บรรลุ  

ไม่บรรลุ  x 
 1.6 กิจกรรมนกัศกึษาระดับปรญิญาตร ี  

    1.6.1 การจัดท าแผนกจิกรรมพัฒนานกัศกึษา             จ านวนครั้ง 1 ครั้ง 1  รมษ.นศ./นศ.
ชมรม 

  

    1.6.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานกัศกึษา  

 ส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการ   

            จ านวน 
กิจกรรม 

2กิจกรรม 12  รมษ.นศ.   

2 การวจิัย  
 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงาน

สร้างสรรค ์
 

    2.1.1 เผยแพร่จรรยาบรรณนกัวิจัย             จ านวน
ช่องทาง 

2 
ช่องทาง 

2  รมษ.ว./ 
คกก.วิจัย 

  

    2.1.2 จัดการประชุมวชิาการสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์(ครั้งที่8) 

  
 

          จ านวนครั้ง 1 ครั้ง 1 
 

รมษ.ว./ 
คกก.วิจัย 

  

    2.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวจิัย การสร้างขวัญ
และก าลังใจตลอดจนยกย่องผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ดีเดน่ 

     
 

       จ านวน
โครงการ 

1 
โครงการ 

4 
 

รมษ.ว./ 
คกก.วิจัย 

  

 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  
     2.2.1 จ านวนเงินวิจัย 

    2.2.1.1 เงนิทนุมหาวทิยาลัย  560,844 
    2.2.1.2 เงินทนุภายนอก  80,000 

       
 
 

     จ านวนเงนิ ๒๕,000
บาท/คน 

5,621.44 
x 

รมษ.ว./ 
คกก.วิจัย 

  

 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย  
     2.3.1 ผลงานวิชาการ วิจัย และต าราตอ่อาจารย์ประจ าและ

นักวจิัย 
       

 
     ค่าถ่วง

น้ าหนกั 
3.51 2.89 

x 
รมษ.ว./ 
คกก.วิจัย 

  

3 การบรกิารวิชาการ  
 3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคม  
     3.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบรกิารวิชาการแก่สังคม             จ านวนชุด 

 
1 ชุด 1  รมษ.นผ.   

 
 
 



 
 

รายงานการประเมินแผนการด าเนินงานรายองค์ประกอบ  ประจ าปีการศึกษา 2557 (กรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2558) คณะมนุษยศาสตร์ 
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เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  

  ผู้รับผิดชอบ 
 
  งบประมาณ 

 
    หมายเหต ุผล บรรลุ  

ไม่บรรลุ  x 
     3.1.2 จัดท าแผนโครงการบรกิารวชิาการแก่สังคม             จ านวนแผน 

 
1 แผน 1  รมษ.นผ.   

     3.1.3 จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่
สังคม  

            จ านวนแผน 1 แผน 1 
 

รมษ.นผ.   

     3.1.4 จัดโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม             จ านวน
โครงการ 

2 
โครงการ 

12 
 

รมษ.นผ.   

4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการศนูย์ศิลปวัฒนธรรม             จ านวนชุด 1 ชุด 1 

 
รมษ.ส.  

 
 

     4.1.2 จัดท าแผนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม             จ านวนแผน 1 แผน 1 
  

รมษ.ส.   

     4.1.3 การเผยแพรก่ิจกรรมหรอืการบรกิารด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน   

            จ านวน
ช่องทาง 

2 
ช่องทาง 

2 
 

รมษ.ส.   

5 การบริหารจัดการ     
 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับตดิตามผลลัพธ์ตามพธักจิ 

กลุ่มสถาบันและเอกลกัษณ์ของคณะ 
 

     5.1.1 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  2558             จ านวนแผน 1 แผน 1  รมษ.นผ./ 
ภาควิชา 

  

     5.1.2 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  2558             จ านวน
ช่องทาง 

2 ช่องทาง 2  รมษ.นผ./
ภาควิชา 

  

     5.1.3 ก าหนดแผนกลยุทธท์างการเงนิและงบประมาณ 
 

            จ านวนครั้ง 1 ครั้ง 1  รมษ.นผ./
งนผ./งคพ. 

  

     5.1.4 จัดท ารายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายไตรมาส             จ านวนครั้ง 3 ครั้ง 3  รมษ.นผ./
งนผ./งคพ. 

  

     5.1.5 ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยง 

            จ านวนครั้ง 2 ครั้ง 2 
 

คมษ./รมษ.บ.   

 
 
 



 
 

รายงานการประเมินแผนการด าเนินงานรายองค์ประกอบ  ประจ าปีการศึกษา 2557 (กรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2558) คณะมนุษยศาสตร์ 
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เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  

  ผูร้ับผิดชอบ 
 
  งบประมาณ 

 
    หมายเหต ุผล บรรลุ  

ไม่บรรลุ  x 
 

    5.1.6 จัดการประชุมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังบุคลากรทกุระดับ 
     

 
       จ านวนครั้ง 1 ครั้ง 1  รมษ.บ.   

     5.1.7 ประเมินผู้บริหาร 
 

            จ านวนครั้ง 1 ครั้ง 1  รมษ.บ.   

     5.1.8 ประชมุกรรมการประจ าคณะเพื่อติดตามและประเมินผล
การด าเนนิงาน 

            จ านวนครั้ง 1 ครั้ง 1  รมษ.บ.   

     5.1.9 ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจดัการความรู้     
 

        จ านวนเรื่อง 2 เรื่อง 2 
 

คกก.จัดการ
ความรู ้

  

     5.1.10 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนนุ             จ านวนแผน 1 แผน 1  รมษ.บ./
รมษ.ว. 

  

    5.1.11 ส่งเสรมิให้คณาจารย์เข้าฝกึอบรม/สัมมนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ 

            จ านวน 
ร้อยละ 

100 100  รมษ.ว./กจ. 
 

  

    5.1.12 ส่งเสรมิให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าฝึกอบรม/สัมมนา
ตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ 

            จ านวน 
ร้อยละ 

50 50  รมษ.ว./กจ. 
 

  

 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลกัสตูร  
    5.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการประกนัคณุภาพการศกึษา             จ านวนชุด 1 ชุด 1  รมษ.ป.   
    5.2.2 แผนการด าเนินงานประกันคณุภาพการศกึษา             จ านวนแผน 1 แผน 1 

  
รมษ.ป.   

    5.2.3 รับการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในปี
การศกึษา 2556 (รอบสอง) 

 
 

           ระดับ
คุณภาพ 

ระดับด ี 3.88 
ดี 

 รมษ.ป.   

    5.2.4 รับการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ปี
การศกึษา 2557 (รอบแรก) 

            ระดับ
คุณภาพ 

ระดับด ี 2.96 
พอใช ้

x 
รมษ.ป.   

    5.2.5 โครงการให้ความรูแ้ก่บุคลากรด้านการประกนัคุณภาพ
การศกึษา 

            จ านวน
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
 

รมษ.ป.   

 
              ตัวช้ีวัดท้ังหมด 37 ตวัชี้วัด  บรรลุ 34 ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุ 3 ตัวช้ีวัด



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

ภาคผนวก  ค 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน

คุณภาพภายนอก (ที่ผ่านมา) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

ปีการศึกษา 
 

ช่วงเวลาที่ประเมิน 
 

คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

ผลการประเมิน 
 

คะแนน
ประเมิน 

2546 16-18 พ.ย. 47 ผู้ประเมินฯ ภายใน 3.75 5.00 

2547 25-27 ก.ค. 48 ผู้ประเมินฯ ภายใน 3.66 5.00 

2548 4-6 ก.ค. 49 ผู้ประเมินฯ ภายใน 3.91 5.00 

2549 (1) 5-7 มิ.ย. 50 ผู้ประเมินฯ ภายใน 4.57 5.00 
2549 (2) 

 
6 ก.ค.-10 ส.ค. 50 

 
ผู้ประเมินฯ ภายนอก  

(สมศ.) 
3.76 

 
5.00 

 
2550 24-26 มิ.ย. 51 ผู้ประเมินฯ ภายใน  

(ประธานฯ เป็นกรรมการ
ภายนอก) 

2.24* 3.00 

2551  1 – 3 ก.ค. 52  คณะผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน (ประธานฯ เป็น

กรรมการภายนอก) 

2.53 (สกอ.) 
 

2.60 (ม.ร.) 

3.00 
 

3.00 
2552 

 
 

6-8 ก.ค. 53 
 
 

คณะผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน (ประธานฯ เป็น

กรรมการภายนอก) 

2.71 (สกอ.) 
 

4.42 (ม.ร.) 

3.00 
 

5.00 
2553 (1) 

 
 

24-26 พ.ย. 53 
 
 

คณะผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน (ประธานฯ เป็น

กรรมการภายนอก) 

2.70  (สกอ.) 
 

2.61  (ม.ร.) 

5.00 
 

5.00 
2553 (2) 

 
 

12-14 ก.ค. 54 
 
 

คณะผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน (ประธานฯ เป็น

กรรมการภายใน) 

3.84 (สกอ.) 
 

3.06 (ม.ร.) 

5.00 
 

5.00 
2554 (1) 

 
 

20-22 ธ.ค. 54 
 
 

คณะผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน (ประธานฯ เป็น

กรรมการภายใน) 

3.77 (สกอ.) 
 

2.81 (ม.ร.) 

5.00 
 

5.00 
2554 (2) 

 
 

5 – 7 มิ.ย. 55 
 
 

คณะผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน (ประธานฯ เป็น

กรรมการภายใน) 

4.50 (สกอ.) 
 

4.28 (ม.ร.) 

5.00 
 

5.00 
2554 

 
17 ส.ค. 55 

 
คณะผู้ประเมินคุณภาพ

ภายนอก (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ 1-11 = 3.70 
ตัวบ่งชี้ 1-18 = 4.07 

5.00 

 
 
 



 
 

ปีการศึกษา 
 

ช่วงเวลาที่ประเมิน 
 

คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

ผลการประเมิน 
 

คะแนน
ประเมิน 

2555 (1) 
 
 

26-28 ธ.ค. 55 
 
 

คณะผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน (ประธานฯ เป็น

กรรมการภายใน) 

4.05 (สกอ.) 
 

3.24 (ม.ร.) 

5.00 
 

5.00 
2555 (2) 

 
 

17-19 ก.ค. 56 
 
 

คณะผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน (ประธานฯ เป็น

กรรมการภายใน) 

4.79 (สกอ.) 
 

4.42 (ม.ร.) 

5.00 
 

5.00 
2556 (1) 

 
 

27-29 พ.ย. 56 
 
 

คณะผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน (ประธานฯ เป็น

กรรมการภายใน) 

2.96 (สกอ.) 
 

2.76 (ม.ร.) 

5.00 
 

5.00 
2556 (2) 

 
 

16-17 ก.ค. 57 
 
 

คณะผู้ประเมินคุณภาพ
ภายนอก สกอ. (ประธานฯ 
เป็นกรรมการภายนอก) 

3.74 (สกอ.) 
 

3.88 (ม.ร.) 

5.00 
 

5.00 
2557 (1) 

 
 

16-17 มี.ค. 58 
 
 

คณะผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน (ประธานฯ เป็น

กรรมการภายใน) 

2.92 (สกอ.) 
 
 

5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

เอกสารการติดตามประเมินผลต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น แบบส ารวจเรื่องแบบประเมิน
ผู้บริหาร/แบบประเมินการใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา/แบบประเมินการใช้บริการรับ
ค าปรึกษาแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/แบบประเมินการใช้บริการการศึกษาหน่วยทะเบียน
และประเมินผล/แบบสอบถาม“ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง/แบบส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
ค าชี้แจง 
 แบบประเมินนี้เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินคณบดี เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการประกันคณุภาพการศึกษา 

****************************************************************************** 
ตอนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 
โปรดท าเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความเป็นจริงส าหรับตัวท่าน 
 
 ช่ือผู้ประเมิน........................................................................................................................ 
 อาชีพ............................................................ต าแหน่ง.......................................................... 
 สถานท่ีท างาน...................................................................................................................... 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๕    หมายถึง  ดีมาก      ๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมาก 
๔    หมายถึง  ดี      ๓.๕๑ – ๔.๕๐ ด ี
๓    หมายถึง  ปานกลาง      ๒.๕๑ – ๓.๕๐ ปานกลาง 
๒    หมายถึง  พอใช้      ๑.๕๑ – ๒.๕๐ พอใช้ 
๑    หมายถึง  ต้องปรับปรุง      ๑.๐๐ – ๑.๕๐  ต้องปรับปรุง 

 

* การประเมินคณบดีต้องมีการประเมินจากข้อมลูเชิงประจกัษ์ด้วย 
ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของคณบดี 

 
การปฏิบัติงานของคณบดี 

 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ 
ต้อง

ปรับปรุง 
๑. วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลยั 
     

๒. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะเพือ่เสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย 

     

๓. พิจารณาวางระเบยีบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภา
มหาวิทยาลยัมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

     

๔. พิจารณาเสนอเกีย่วกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารยป์ระจ า
ในคณะต่อมหาวิทยาลยั 

     

๕. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ      
6. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 
     

7. พิจารณางบประมาณของคณะ      
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ เกีย่วกับกิจการของคณะตามที่อธิการบดีมอบหมาย      
9. ให้ความส าคญักับการประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับ

คณะ 
     

10. ติดตาม ก ากับ และสนับสนุนการด าเนินการประกันคณุภาพระดับ
หลักสตูร และคณะ 

     

 
* หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนประเด็นการประเมินได้ตามบทบาทหน้าท่ีของคณบดีแต่ละคณะ 

แบบประเมินคณบดี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 



 
 

ตอนที่ 3 การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

หลักธรรมาภิบาล 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

๑. หลักประสิทธิผล       
๑. การปฏิบัตริาชการมีทิศทางยุทธศาสตรแ์ละเป้าประสงค์ที่ชัดเจน      
2. กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานมีมาตรฐาน      
3. ผลการปฏิบตัิราชการบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ

ราชการ 
     

4. มีการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ      
5. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนือ่ง

และเป็นระบบ 
     

๒. หลักประสิทธิภาพ      
1. การบริหารราชการโดยมีแนวทางการก ากับดูแลที่ด ี      
2. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีใช้เทคนคิและเครื่องมือการบริหารจัดการที่

เหมาะสม 
     

3. มีการรณรงค์ให้ทกุฝ่ายประหยดัการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมีกิจกรรม
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร 

     

4. ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างคุม้ค่า      
5. มีการใช้เทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมยัเพื่อลดต้นทุนและ

ระยะเวลา 
     

๓. หลักการตอบสนอง      
๑. สามารถบริหารงานไดส้ าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด      
2. การบริหารงานสามารถสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้แก่ผูท้ี่

เกี่ยวข้อง 
     

3. สามารถบริหารงานไดส้อดคล้องกับความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

     

๔. หลักภาระรับผิดชอบ      
1. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่และผลงานต่อเปา้หมายที่ก าหนดไว ้      
2. มีการรับผิดชอบต่อปญัหาสาธารณะ      
3. รับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา

ด าเนินการแกไ้ข 
     

 
หมายเหตุ : ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้ปฏิบัติงาน / นักศึกษา / ศิษย์เกา่ / ผู้ปกครอง / ผู้มาใช้บริการ / ผู้ใช้บัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หลักธรรมาภิบาล 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

๕. หลักความโปร่งใส      
๑. มีการเปดิเผย และเปิดโอกาสให้บคุลากรตรวจสอบการบริหารได้ เชน่ 

แผนงาน โครงการต่าง ๆ เอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ฯลฯ 
     

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้
อย่างเสร ี

     

3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชน/ผูเ้กี่ยวข้อง      
๖. หลักการมสี่วนร่วม      

๑. เปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการบริหารงาน      
๒. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับไดแ้สดงความคดิเห็นและมสี่วนร่วม ในการ

แก้ไขปัญหา ตดัสินใจ และพัฒนาหน่วยงาน 
     

๗. หลักการกระจายอ านาจ      
๑. มีการมอบอ านาจและความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการด าเนินงานแก่

บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ   
     

๒. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารจากผู้เกีย่วข้อง      
๓. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน      

๘. หลักนิติธรรม      
๑. มีการบรหิารโดยใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับด้วยความ

เป็นธรรมและไมเ่ลือกปฏิบตั ิ
     

2. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับต่าง ๆ ที่จะมี
ผลกระทบต่อบุคลากรและหน่วยงาน 

     

๓. มีการเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และหน้าท่ีของผู้เกี่ยวข้อง 

     

๙. หลักความเสมอภาค      
๑. ผู้เกี่ยวข้องไดร้ับการปฏิบัติอยา่งเท่าเทียมกัน      
๒. ผู้เกี่ยวข้องไดร้ับการบริการอยา่งเท่าเทียมกัน      

๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ      
๑. ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผูไ้ดร้ับผลกระทบโดยตรง

และผูเ้กี่ยวข้อง  
     

2. น าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องมาใช้ในการตัดสินใจโดย
ใช้หลักฉันทามต ิ

     

 
หมายเหตุ : ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้ปฏิบัติงาน / นักศึกษา / ศิษย์เกา่ / ผู้ปกครอง / ผู้มาใช้บริการ / ผู้ใช้บัณฑิต 

 

 
 
 
 
 

   



 
 

แบบส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา 
หน่วยโสตทัศนศึกษา  งานบริการการศึกษา   คณะมนุษยศาสตร์ 

 

  นักศึกษากรุณาใส่เครื่องหมาย () และเติมข้อความลงในช่องว่างพร้อมให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อน าข้อมูลนี้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษาของ  
คณะมนุษยศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา  
1.  นักศึกษา      ปริญญาตรี           ปริญญาโท          อาจารย์ 
2.  วิชาที่ใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา (ตอบได้มากกว่า 1 วิชา)..................................................... 
3.  จ านวนครั้งที่ใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาในภาคการศึกษาที่ประเมิน   .................   ครั้ง 
4.  ห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ประเมิน   LAB 1        LAB 2       AV 1303 
5.  ภาคการศึกษา  ................................................. 
  
ความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
 

                                   
 

รายการที่ประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1.  อุปกรณ์มีเพียงพอต่อการใช้งาน      
2.  ความชัดเจนของระบบเสียง      
3.  ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษามีความชัดเจนและ 
     เหมาะสม 

     

4.  มนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการ      
5.  การให้ความช่วยเหลือและดูแลในการใช้อุปกรณ์      
6.  ความสะอาดของอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการทางภาษา       
 

ข้อเสนอแนะ 
1............................................................................................................................. .........................................
.. 
2............................................................................................................................. .........................................
.. 
3……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
… 
 

ขอขอบคุณ     
 
 
 



 
 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 
การใช้บริการรับค าปรึกษาแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

หน่วยกิจการนักศึกษา  งานบริการการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์ 
 

  นักศึกษากรุณาใส่เครื่องหมาย () และเติมข้อความลงในช่องว่างพร้อมให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือน าข้อมูลนี้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการค าปรึกษาแนะแนว การศึกษาและ
อาชีพให้ดียิ่งขึ้น 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการค าปรึกษาแนะแนว เรื่องการศึกษาและอาชีพ  
1.  นักศึกษาคณะ  .................................................. 
2.  วิชาเอก..................................................  วิชาโท...............................................    
3.  ขอรับค าปรึกษาเรื่อง    เทียบโอนหน่วยกิต        การลงทะเบียน        หลักสูตร      
                                 ผลสอบ                      อาชีพ                   เรื่องส่วนตัว 

  อ่ืนๆ........................ 
4.  ภาคการศึกษา   .................................................. 
 
ความพึงพอใจบริการรับค าปรึกษาแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   

 

                                   
 

รายการที่ประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1.  การมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้ค าปรึกษา      
2.  การรับฟังปัญหา        
3.  การให้ค าปรึกษาชัดเจนตรงประเด็นและเป็นประโยชน์      
4.  การให้เวลามากเพียงพอในการให้ค าปรึกษาแต่ละครั้ง      
5. ความสะดวกรวดเร็วในการขอรับค าปรึกษา      
6. บรรยากาศและสถานที่รับค าปรึกษา      
7.  การประชาสัมพันธ์แหล่งงาน        
 

ข้อเสนอแนะ 
1............................................................................................................................. ............................ 
2............................................................................................................................... ............................ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                   
 

รายการที่ประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

การใช้บริการรับค าปรึกษาแนะแนวทางโทรศัพท์      
8.  การติดต่อขอรับบริการการศึกษาทางโทรศัพท์สะดวกรวดเร็ว      
9.  เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและพร้อมให้การบริการ 
     การศึกษาทางโทรศัพท์ 

     

10. เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหา  เข้าใจปัญหาและตอบปัญหา  
     ทางโทรศัพท์ได้ชัดเจนตรงประเด็นและเป็นประโยชน์   
     แก่นักศึกษา 

     

11.  เจ้าหน้าที่ให้เวลามากเพียงพอในการตอบค าถาม      
                         
ข้อเสนอแนะ 
1....................................................................... ....................................................................................  
2............................................................................................................................. .............................. 
3.......................................................................................................................................... ................. 
4................................................................................................................ ........................................... 
             
 

ขอขอบคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการการศึกษา 
หน่วยทะเบียนและประเมนิผล  งานบริการการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์ 

 

  นักศึกษากรุณาใส่เครื่องหมาย () และเติมข้อความลงในช่องว่างพร้อมให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือน าข้อมูลนี้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการการศึกษา หน่วยทะเบียนและ
ประเมินผล  ให้ดียิ่งขึ้น 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการการศึกษา 
1.  นักศึกษาคณะ ........................................................ 
2.  ใช้บริการการศึกษาเรื่อง   ขอรับม.ร. 30   ขอรับตารางสอบไล่      ขอเทียบโอน  
                                    ขอย้ายโอน       บอกเพิ่มกระบวนวิชา   บอกเลิกกระบวนวิชา                                                           
                                    แจ้งขอสอบซ้ าซ้อน   แจ้งจบการศึกษา   รับรองผลสอบ                 
                                    ขอหนังสือรับรองการเรียนครบหลักสูตร 
                                    อ่ืนๆ .............................................................................................  
 3.   ภาคการศึกษา  ................................................... 
 
ความพึงพอใจการใช้บริการการศึกษา 

                                   
 

รายการที่ประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

   การใช้บริการการศึกษาที่คณะ 
1. เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและพร้อมให้การบริการการศึกษา        
2. เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหา  เข้าใจปัญหาและตอบปัญหา     
   ชัดเจน ตรงประเด็นและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 

     

3. เจ้าหน้าที่ให้เวลามากเพียงพอในการให้บริการการศึกษา      
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการตรงต่อเวลา      
5. ขั้นตอนในการขอรับบริการการศึกษาสะดวกและรวดเร็ว      
6. บรรยากาศและสถานที่ขอรับบริการการศึกษา      
 
ข้อเสนอแนะ
1....................................................................................................................... .................................... 
2............................................................................................................................. .............................. 

 
 
 
 
 
 

 

โปรดพลิก 



 
 

                                   
 

รายการที่ประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

   การใช้บริการการศึกษาทางโทรศัพท์ 
7. การติดต่อขอรับบริการการศึกษาทางโทรศัพท์สะดวก  
    รวดเร็ว 

     

8.  เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและพร้อมให้การบริการ 
     การศึกษาทางโทรศัพท์ 

     

9. เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหา เข้าใจปัญหาและตอบปัญหาทาง  
    โทรศัพทไ์ด้ชัดเจนตรงประเด็นและเป็นประโยชน์แก่ 
    นักศึกษา 

     

10.  เจ้าหน้าที่ให้เวลามากเพียงพอในการตอบค าถาม      
          
ข้อเสนอแนะ 
1......................................................... ..................................................................................................  
2............................................................................................................................. ............................. 
3............................................................................................................................. .............................. 
4................................................................................................... ........................................................ 
5............................................................................................................................. ............................. 
 

ขอขอบคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบสอบถาม 

“ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อคุณลักษณะของบณัฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง” 
******************************************** 

ค าชี้แจง 1.  บัณฑิตผู้รับการประเมินครั้งนี้ ชื่อ 
............................................................................................  
      ส าเร็จการศึกษาจากคณะ .......................................... วชิาเอก/สาขาวิชา
................................. 

2.  โปรดเขียนตอบหรือท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
3.. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน 4 หน้า กรุณาตอบให้ครบทุกข้อเพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. เพศ  ชาย  หญิง 
 2. อายุ  1. ต่ ากว่า 30 ปี  2. 30 – 34 ปี  3. 35 – 39 ปี 
    4. 40 – 44 ปี  5. 45 – 49 ปี  6.  50  ปีขึ้นไป 
 3. ระดับการศึกษา  1. ปริญญาตรีหรือต่ ากว่า  2. ปริญญาโท   3. ปริญญาเอก 
    4. อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................................................... 

4. ต าแหน่งปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    1. เจ้าของกิจการ  2. กรรมการผู้จัดการ/รองกรรมการผู้จัดการ 
                        3. ผู้อ านวยการ/ผู้จัดการ  4. หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก 
    5. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................. 

5. ท่านปฏิบัติงานในองค์กรนี้มา ........................................... ปี (โปรดระบุระยะเวลา) 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลหน่วยงาน 
            1. ประเภทหน่วยงาน 
  1. หน่วยงานภาครัฐ 
  2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
  3. หน่วยงานภาคเอกชน/กิจการส่วนตัว/กิจการครอบครัว 
 2. ปัจจัยส าคัญที่หน่วยงานพิจารณารับบัณฑิตเข้าท างาน (โปรดเรียงล าดับความส าคัญ) 
  .......... ผลการเรียน (คะแนนเฉลี่ยสะสม) 
  .......... สาขาวิชาเอก 
  .......... สถาบันการศึกษา 
  .......... บุคลิกภาพ 
  .......... ความรู้ความสามารถพิเศษ (ระบุ) .......................................................................... 
  .......... อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................................ .................................... 
 
 

ต่อหน้า 2  



 
 

ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม       
 1. ความซื่อสัตย์ สุจรติ       
 2. ความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี      
 3. ความขยันหมั่นเพียร      
 4. ตรงต่อเวลา      
 5. ความมีน้ าใจ  ช่วยเหลือ  เสยีสละเพื่อส่วนร่วม      
 5. สุภาพเรยีบร้อย      
 7. มีความอดทน/สู้งาน      
 8. มีการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพ      
 9. อุทิศเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างเต็มที ่      
 10. มีระเบียบวินัยในการท างาน      
 
ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................................................... 
 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
2. ด้านความรู้ ความสามารถ      
 1. ในสาขาวิชาที่เรียน/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง       
 2. ในการประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน      
 3. ในการจัดระบบและควบคุมงาน      
 4. ในการน าเสนอความคดิ      
 5. ในการศึกษาค้นคว้าและวิจยั      
 5. ในการสร้างสรรค์พัฒนางาน      
  
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................................................... 
 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
3. ด้านทักษะทางปัญญา       
 1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูล      จาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
     

 2. ความสามารถในการคิดเป็นระบบ เสนอแนะให้เหตุผลเพื่อ              
การตัดสินใจ 

     

 3. ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปญัหาการท างาน      
 4. มีการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ      
 5. มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์      
 5. ความสามารถในการตดัสินใจเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคดิมา

ก่อน 
     

 
ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 

ต่อหน้า 3  



 
 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
4. ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ       
 1. ความมุ่งมั่นที่จะท าให้งานส าเร็จ       
 2. ความเป็นผู้น า      
 3. ความละเอียดรอบคอบในการท างาน      
 4. ความสามารถในการเรียนรู้พฒันาตนเองในงานทีท่ า      
 5. มีทักษะในการท างานเปน็ทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร      
 5. ปฏิบัติงานตามกฎหมาย  สญัญา และข้อตกลง      
 7. รักษาสาธารณสมบัต ิ      
  

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. ......................................... 
........................................................... .................................................................................................................
..... 
 
 

คุณลักษณะของบัณฑติ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ       
 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหา       
 2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อแสวงหาข้อมูล

และการติดต่อสื่อสาร 
     

 3. ความสามารถในการเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติใน           
การวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

     

 4. ความสามารถในการเลือกใชรู้ปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสม 
ส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกนัได้ 

     

 5. ทักษะในการสื่อสาร (การพูด การเขียน การแสดงออก)      
 5. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ      
 

ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................... .................................................
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณอย่างย่ิงในความร่วมมือ 
คณะมนุษยศาสตร์ 



 
 

 
 

 
 
 

แบบส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปีการศึกษา 2556-2557 (รุ่นที่ 40) 

---------------------------------------------------- 
ค าชี้แจง    โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง และหรือเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง  
ตอนที่ 1     ข้อมูลทั่วไป 
1.   ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................นามสกลุ...................................................... 
2.   อายุ.............................. ป ี
3.   เพศ    1       ชาย           2       หญิง   
4.   รหัสประจ าตัวนักศึกษา              
5.   การศึกษา          1      ภาคปกติ            2     ภาคพิเศษ            3     โครงการพิเศษ 
6.   ท่านส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสตูรก าหนดไว้ในแผนการศึกษาหรือไม่ 
                            1     ก่อนก าหนด (ระบุ.....ปี)           2     ตามก าหนด        3    หลังก าหนด (ระบุ....ปี) 
7.   ท่านเป็นนักศึกษากองทุนหรือไม ่
                           1      นักศึกษากองทุน กยศ.            2      นักศึกษากองทุน กรอ.     3     ไม่ไดเ้ป็น 
8.   กอ่นศกึษาในมหาวิทยาลัยรามค าแหง ท่านท างานหรือไม ่
                     9       ไมไ่ด้ท างาน 
                     1        ท างาน 
     ถ้าท่านท างานแล้วท่านต้องการศึกษาต่อเพื่อจุดมุ่งหมายใด 
                         1       ปรับวุฒิ/เปลีย่นต าแหน่ง          2       เปลี่ยนอาชีพใหม ่
                         3       ศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติม           4       อื่น ๆ ระบุ ........................................... 
 
ตอนที่ 2     ข้อมูลภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต 
9.   สถานภาพการท างานปัจจุบัน 
        1      ท างานแล้วหรือมีรายได้จากการท างานอิสระหรือท างานกับครอบครัว 
        2      ท างานแล้วและก าลังศึกษาต่อ 
        3      ก าลังศึกษาต่อ (ทุกระดับการศึกษา หรือหลักสูตรระยะสั้น)  (ข้ามไปตอบข้อ 19) 
        4      ยังไม่ได้ท างานและไม่ได้ศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบข้อ 19) 
        5      ส าเรจ็การศึกษาแล้วไม่ประสงค์จะท างาน 
                 5.1    เกณฑ์ทหาร      5.2    ข้าราชการเกษียณอาย ุ    5.3    แม่บ้าน      5.4     อื่น ๆ ระบุ.........    
                (ข้ามไปตอบข้อ  19 
10.   ประเภทงานท่ีท า 
          1     ท างานหน่วยราชการ         2      ท างานรัฐวิสาหกิจ           3      ท างานบริษัท/ธุรกิจเอกชน 
          4      ท างานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ                    5     เจ้าของกิจการ 
          6      ท างานอิสระ / ท ากิจการกับครอบครัว 
                 6.1    ค้าขาย            6.2    รับจ้าง/งานบริการ          6.3     ท าสวน/ท าไร/่ท านากบัครอบครัว 
                 6.4    เลีย้งสัตว์          6.5    ธุรกิจครอบครัว 
 
11.   เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ............................. บาท  รายได้พิเศษต่อเดือน ................................ บาท 
12.   ช่ือต าแหน่งงานท่ีท า (ระบุ) ...............................................  สังกัดงาน/ฝ่าย/แผนก ........................................ 
13.   สถานท่ีท างานปัจจุบัน ช่ือหน่วยงาน/สถานท่ีประกอบการ ........................................................................... 



 
 

        ที่ตั้งเลขท่ี ........................... หมู่ที่ ................... อาคาร/ตึก ...................................................ชั้น ..................... 
        ตรอก/ซอย ................................... ถนน ............................................. ต าบล/แขวง ........................................ 
        อ าเภอ/เขต ................................... จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์ ..................................... 
        โทรศัพท์ ..................................... โทรสาร ……………………………. 
14.   ลังส าเร็จการศึกษาแล้วท่านได้งานท าในระยะเวลาเท่าไร 
          1      มีงานท าก่อนศึกษา/ระหวา่งศึกษา     2      ได้งานทันที            3      1 – 3 เดือน  
          4      4 – 6 เดือน    5      7 – 9 เดือน     6      10 – 12 เดือน        7      มากกว่า 1 ปี 
15.  ลักษณะงานท่ีท าตรง / สอดคล้องกับหลักสูตรหรือสาขาวิชาทีท่่านส าเรจ็การศึกษาเพียงใด 
          1     ตรง/สอดคล้อง                            2      ตรงบางส่วน            3      ไม่ตรง 
16.   การน าความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในหน้าท่ีการงาน 
          1      มากที่สุด        2      มาก           3      ปานกลาง         4      น้อย           5      น้อยที่สุด 
17.  ท่านคิดว่านายจ้าง/ผู้ประกอบการ พึงพอใจท่านด้านใดมากที่สดุ 
        1      ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ     2     ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
        3      ด้านทักษะความสามารถพ้ืนฐานในการท างาน 
        4      ด้านพัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
        5      ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยสีารสนเทศ และทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
18.  ท่านได้รับรางวัลในระดับชาตหิรือระดับนานาชาติหรือไม่ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2557) 
         1     ไม่เคยไดร้ับ                        2      ได้รับ (โปรดระบช่ืุอรางวัล) .................................................. 
        ช่ือสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กรผู้มอบรางวัล .............................................เดือน/ปี พ.ศ. ท่ีไดร้ับ .................... 
19.  ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดบริการให้กับศิษย์เก่าในดา้นใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
          1      ข้อมูลด้านตลาดแรงงาน (ต าแหน่งงานว่าง)     2      การพัฒนาทักษะด้านการสมัครงาน 
          3      การพัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร           4      การพัฒนาบุคลิกภาพ 
          5      การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า                        6     เพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาที่จบให้ทันสมัย 
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ือการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
1.  ด้านหลักสตูรและสาขาวิชาที่เรียน ................................................................................................................ 
2.  ด้านการเรียนการสอน .................................................................................................................................... 
3.  ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ............................................................................................................. 
4.  ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ......................................................................................................................... 
5.  ด้านอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อม .......................................................................................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ขอขอบคุณในความร่วมมอือย่างดียิ่ง   
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก  จ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

คณะมนุษยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ 
 ที่   104 /๒๕๕7 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์  
---------------------------------------------------------- 

 

   ตามที่ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 73/๒๕๕7 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ปี ๒๕๕7 นั้น 
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอยกเลิกค าสั่งดังกล่าว และแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
  รองศาสตราจารย์วาริศา  พลายบัว    ที่ปรึกษา 
   ๑.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์     ประธานกรรมการ 
   2.  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
   3.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
   4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   กรรมการ 
   5  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน   กรรมการ 
   6.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
   7.  รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ    กรรมการ 
   8.  ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
   9.  หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์   กรรมการ 
  10.  หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  กรรมการ 
  ๑1. หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์    กรรมการ 
  ๑2. หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์    กรรมการ 
  ๑3. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก   กรรมการ 
  ๑4. หัวหน้าภาควิชาปรัชญา    กรรมการ 
  ๑5. หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  กรรมการ 
  ๑6. รองศาสตราจารย์วิโรจ  นาคชาตรี                กรรมการ 
  ๑7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภักดิ์  จันทร์สุกรี  กรรมการ 
   ๑8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ จันทุรัตน์   กรรมการ 
   ๑9. อาจารย์ ดร. วันเพ็ญ  วอกลาง   กรรมการ 
   20. อาจารย์ ดร. สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ   กรรมการ 
   ๒1. อาจารย์พรชิตา  อุปถัมภ์    กรรมการ 
   ๒2. อาจารย์ธิษณา วีรเกียรติสุนทร   กรรมการ 
    



 
 

 
๒3. อาจารย์ดิศราพร วิทยานนท์    กรรมการ 
24. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์  กรรมการ 

   ๒5. หัวหน้างานบริหารและธุรการ    กรรมการ 
   ๒6. หัวหน้างานคลังและพัสดุ    กรรมการ 
   ๒7. หัวหน้างานบริการการศึกษา    กรรมการ 
   ๒8. หัวหน้างานนโยบายและแผน    กรรมการ 
   ๒9. หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา           กรรมการและเลขานุการ 
   30. นางสาวนันทิชา  รอดไทย            ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ผู้ช่วยเลขานุการ  
   31. นางสาวกนกพร  ภู่สุวรรณ์            ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
   
  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   (๑)  จัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ให้สอดคล้อง
กับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง และคณะมนุษยศาสตร์ 
   (๒)  วางระบบ และกลไกประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   (๓)  ก ากับดูแล ควบคุม ติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
   (๔)  ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และถ่ายทอดข้อมูลไปสู่ภาควิชา
ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๑ ปี 
 
     สั่ง  ณ  วันที่    15    ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕7   

                                    

                                                
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ  เชษฐสุมน) 

                   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
 
 

 
 
 
 
 

 


