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คํานํา 
  
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 
2558 เปนขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะทราบสัมฤทธิผล     
ในการดําเนินงาน ทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุง 
และพัฒนาวางแผนการดําเนินงานการจัดการศึกษาในปการศึกษาถัดไป และเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่คณะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2558 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่ 1863/2559 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติผูประเมินตามที่ สกอ. 
กําหนด จํานวน 3 คน และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน 
ไดรวมกันดําเนินการประเมินฯ ระหวางวันท่ี 22 – 23 กันยายน พ.ศ.2559 โดยการวิเคราะหรายงานการประเมิน
ตนเอง ศึกษาเอกสารหลักฐานอางอิง สัมภาษณผูเก่ียวของ การเยี่ยมชมอาคารสถานท่ี และทรัพยากรการเรียนรู
ภายในคณะ ซ่ึงไดรับความรวมมืออยางดียิ่งในการใหขอมูล และตอบขอซักถามจากคณะผูบริหาร คณาจารย 
เจาหนาที่ นักศึกษา และผูเก่ียวของ เพ่ือเปนขอมูลที่แสดงถึงสภาพการดําเนินงานของคณะ จึงขอเสนอผล 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบดวย ผลการประเมินรายตัวบงชี้ และผลการประเมินตาม
องคประกอบคุณภาพ รวมทั้งจุดออน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาการดําเนินการของคณะ 
 คณะกรรมการประเมินฯ  ห วัง เปนอยา งยิ่ ง ว าคณะจะไดนํ าผลการประเมินที่ ได จาก                 
การประเมินครั้งนี้ ไปใชในการรักษาจุดเดน และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ตามบทบาทหนาที่ของ
สถาบันอุดมศึกษา และนําไปสูการพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจใหบรรลุความมุงหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และ
เปาประสงคของคณะตอไป 
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สวนที่ 1 
บทสรุปผูบริหาร 

 
1.1 บทสรุปผูบริหาร (โดยคณะกรรมการ) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เดิมเรียกชื่อวา 
คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กอตั้งขึ้นหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 
ปจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน จํานวน 12 สาขาวิชา แบงเปนระดับปริญญาตรี 11 สาขาวิชา และระดับ
บัณฑิตศกึษา 1 สาขาวิชา ในปการศึกษา 2558 มีอาจารยจํานวนทั้งสิ้น 108.5 คน จําแนกเปนอาจารย จํานวน  
89 คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 18.5 คน และศาสตราจารย จํานวน 1 คน มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 3,061 
คน จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 3,013 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 48 คน 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 
2558 อยูในระดับดี (4.16 คะแนน จาก 5 คะแนน) โดยมีผลการดําเนินการไดมาตรฐานในระดับดีมาก จํานวน 
4 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 2  การวิจัย (4.81 คะแนน จาก 5 คะแนน) องคประกอบท่ี 3 การบริการ
วิชาการ องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (5 
คะแนน) ผลการดําเนินการไดมาตรฐานในระดับพอใช จํานวน 1 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1 การผลิต
บัณฑิต (3.28 คะแนน จาก 5 คะแนน)  
 
1.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ดานการผลิตบัณฑิต 
คณะควรคนหาสมรรถนะหลัก (core competency) ของคณะ และใชประโยชนจากสมรรถนะหลัก

ดังกลาวในการสรางความแตกตางในการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความตองการของสังคม และพิจารณาแนวทาง
ในการพัฒนาทักษะของนักศกึษาในดานตางๆ เพิ่มเติม เชน ดานทักษะชีวิต ทักษะทางปญญา เพื่อใหบัณฑิตมี
ความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานในสาขาวิชาของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ดานการวิจัย 
คณะควรสรางระบบทีมวิจัยเพื่อสนับสนนุคณาจารยรุนใหมใหมีความเขมแข็งดานการวิจัยอยางรวดเร็ว 

โดยสรางความโดดเดนในการพัฒนาองคความรูที่จะเปนอัตลักษณของคณะ และสงเสรมิใหมีการพัฒนางานวิจัย
เชิงบูรณาการ และพัฒนาสูองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือสรางคุณคาเพิ่มใหแกงานวิจัย โดยแสวงความรวมมือ 
กับนักวิจัยตางสาขา และองคกรภายนอกสถาบัน 

 
 
 

ดานบริการวิชาการ 
คณะควรสงเสรมิใหมีการบูรณาการงานบรกิารวิชาการในสาขาวิชาตางๆ ท้ังภายในและภายนอกคณะ

เขาดวยกัน เพื่อรวมกันแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง ยั่งยืน  รวมทั้งพิจารณาทําวิจัยควบคูไป
กับการบริการวิชาการในชุมชนเปาหมาย เพื่อเอ้ือประโยชนในดานการพัฒนาอาจารย และการพัฒนาชุมชน
ตอไป 
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ดานการบริหารจัดการ 
ในการจัดทําแผนกลยุทธของคณะ ควรมุงเนนการกําหนดยุทธศาสตรเชิงรุกในการดําเนินงานเพิ่มเติม

จากยุทธศาสตรตามพันธกิจ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่ตั้งไว รวมท้ังกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน นอกจากนั้นควร
พิจารณาถึงความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอความสําเร็จตามแผนกลยุทธรวมดวย 
 
1.3 รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 
 

................................................................... 
(รองศาสตราจารยอุษณีย  คาํประกอบ) 

ประธานกรรมการ 
 
 
 
 

 ...................................................................  ................................................................... 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิกุล  นันทชัยพันธ)     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศสกุล) 

   กรรมการ             กรรมการ 
 
 

  
 

................................................................... 
(นางสาวรัชสุภา  การักษ) 
กรรมการและเลขานุการ 

1.4 บทนํา 
4.1 สรุปขอมูลพื้นฐานของคณะโดยยอ  

4.1.1 ช่ือหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เดิมเรียกชื่อวา 
คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กอตั้งขึ้นหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 มี
ภาควิชาในสังกัดคณะวิชา 11 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชา
สังคมวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชารัฐศาสตร เปดสอนในระดับ ปกศ.สูง ภาค
ปกติและภาคตอเนื่อง ป พ.ศ.2522 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา และป พ.ศ.2529 เปด
สอนบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) 
  วันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานนามวิทยาลัยครูเปนสถาบันราชภัฏ ทําใหวิทยาลัยครลูําปางเปลี่ยนชื่อเปน "สถาบันราชภัฏลําปาง" 
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คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเปลี่ยนชื่อเปน "คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร" ในป พ.ศ.
2553 สถาบันราชภัฏลําปางกําหนดใหมีการบริหารงานวิชาการ โดยคณะบุคคล 3 ระดับ ไดแก คณะกรรมการ
บริหารวิชาการสถาบัน คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา  

  เมื่อพระราชบัญญัติ พ.ศ.2538 ประกาศใชทําใหสถาบันราชภัฏสามารถจัดการศึกษาในระดับสูงกวา
ปริญญาตรีได ป พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึงเปดสอนระดับปริญญาโท โปรแกรมวิชาบริหาร
การศึกษา ป พ.ศ.2547 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปดสอนระดับปริญญาโทรุนแรก โปรแกรม
ยุทธศาสตรการพัฒนา และวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีผล
บังคับใชทําใหสถาบันราชภัฏลําปางเปลี่ยนฐานะเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง" แบงสวนราชการเปน 10 
สวน มี 6 คณะ 3 สํานัก ทุกคณะแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดีและแบงงานเปนงานบริหารโดยมี
คณบดีเปนผูบังคับบัญชาและบริหารกิจการภายในคณะ 
  ปจจุบันปการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหลักสูตรที่เปดสอน จํานวน 12 
หลักสูตร แบงเปนระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้นใหม คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีบุคลากรที่สังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แบงตามสายงาน คือ สายวิชาการที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 98.5 คน และลา
ศึกษาตอ จํานวน 10 คน รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 108.50 คน แยกเปนตําแหนงอาจารย 
จํานวน 89 คน ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 18.5 คน  ตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 1 คน และมี
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 15 คน และมีนักศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 3,061 คน ระดับปริญญาตรี 
จํานวน 3,013 คน และระดับปริญญาโท จํานวน 48 คน 
 
 
 4.1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย และวัตถุประสงค 
 ปรัชญา : สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นสูสากล  
 วิสัยทัศน : เปนศูนยการเรียนรูและบูรณาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    ในระดับสากล  
 คานิยมองคกร 

H  =  Happiness (การเปนองคกรแหงความสุข)  
U  =  Unity (การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคกร)  
S  =  Sharing (การเปนองคกรแหงการแบงปนความรูและใชทรัพยากรรวมกัน)  
O  =  Outstanding Organization (การเปนองคกรแหงความเปนเลิศ)  
C  =  Cooperation (การทํางานรวมกันขององคกร) 

 พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตรใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคม  
 2. ศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรู บูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน บูรณาการวิจัยกับการบริการ
วิชาการแบบมีสวนรวม  
 3. ใหบริการวิชาการ เสรมิสรางความเขมแข็งดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแบบมีสวนรวม  
 4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางย่ังยืน  
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  
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 เปาประสงค  
 1. บัณฑิตสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตรมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคม  
 2. มีองคความรูจากงานวิจัยเพื่อเปนฐานการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการใหเปนไป
ตามความตองการของสังคม  
 3. มีงานบริการวิชาการมาเสริมสรางความเขมแข็งดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแบบมีสวนรวม  
 4. มีการอนุรักษและสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  
 5. การบริหารจัดการองคกรเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  
 4.1.3 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารงาน 
 โครงสรางการบริหารงาน แบงตามสายงานการบังคับบัญชาที่คณบดีไดมอบหมายหนาที่ตาม    
ความรับผิดชอบใหรองคณบดีไดกํากับดูแลงานสวนตางๆ ตามพันธกิจหลักของคณะ อีกทั้งใหมีคณะกรรมการ
ฝายตางๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการ ซึ่งอยู ในการกํากับดูแลตามอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการประจําคณะ ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานใหบุคลากรและคณาจารยไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ใหกับคณะ 
 การบริหารงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชา โดยมีรองคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝายวางแผนและการประกัน
คุณภาพการศึกษา หัวหนาสํานักงานคณบดี และมีประธานสาขาวิชารวมบริหารงานดานวิชาการและอ่ืนๆ รวม
รับผิดชอบบริหารงานในคณะตามท่ีคณบดี 
 การบริหารงานของสํานักงานคณะ จะมีหัวหนาสํานักงานคณบดี และมีผูปฏิบัติงานรวมรับผิดชอบใน
งานตามภารกิจของงาน ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีโครงสรางองคกร คือ สํานักงานคณบดี     
ประกอบดวย 4 งาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2559 ซึ่งในแตละงานไดแบงงานยอยเพ่ือใหการปฏิบัติงานได
ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 
  -  งานบริหารทั่วไป 

-  งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา 
-  งานการเงินและพัสดุ 
-  งานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี 

 4.1.4 จํานวนอาจารย 
 ในปการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีอาจารยทั้งหมด 89 คน มีตําแหนงทาง
วิชาการ จํานวน 19.5 คน อาจารยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 3 คน ปริญญาโท จํานวน 89.5 คน 
และปริญญาเอก จํานวน 16 คน รายละเอียดดังนี้ 

วุฒิการศกึษา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
อาจารย 3 3.37 77 86.52 9 10.11 89 82.03 
ผูชวยศาสตราจารย - - 12.5 67.57 6 32.43 18.5 17.05 

รองศาสตราจารย - - - - - - - - 
ศาสตราจารย - - - - 1 100.00 1 0.46 

รวม 3 2.76 89.5 82.49 16 14.75 108.5 100.00 
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หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
 
 4.1.5 งบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ปงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่ม/ลด 
งบดําเนินงาน 13,311,500 11,105,400 -2,206,100 
งบลงทุน 6,535,000 2,622,200 -3,912,800 
งบอุดหนุน 5,197,300 2,165,200 -3,032,100 

รวมทั้งหมด 25,043,800 15,892,800 -9,151,000 
 
4.4 วิธีการประเมิน 

4.4.1 การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจเย่ียม คณะกรรมการประเมินไดกําหนดตารางวัน เวลา 
ท่ีจะเขาประเมิน โดยพิจารณารวมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และเมื่อไดรับรายงานการประเมิน
ตนเองของคณะแลว คณะกรรมการประเมินไดศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ไดรับมอบหมายลวงหนา 
ซึ่งประธานคณะกรรมการประเมินไดประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินถึงวิธีการประเมิน และการเขียน
รายงานผลการประเมิน   
 4. 4.2 การดําเนินการระหวางการตรวจประเมิน คณะกรรมการประเมินไดดําเนินการตามลําดับ 
ดังนี ้
    1) คณะกรรมการประเมินพบผูบริหารและคณาจารยในวันแรกของการประเมิน ประธาน
กรรมการประเมินชี้แจงวัตถุประสงคของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการ
ประเมิน จากนั้นคณบดีบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะใหแกคณะกรรมการประเมินรับทราบ 
    2) ในการตรวจประเมิน คณะกรรมการประเมินจะทําการประชุมเพื่อทบทวนแผนการประเมิน
ประจําวัน และเมื่อเสร็จการตรวจประเมินในแตละวันคณะกรรมการไดสรุปผลการดําเนินงานประจําวัน 
ทบทวนแผนการเยี่ยมในวันตอไป และในวันสุดทายจะทําการประชุมตัดสินผลการประเมิน เมื่อดําเนินการ
ตรวจประเมินเสรจ็สิ้นตามแผนงานที่ไดกําหนดไว 
  3) ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คูมือตางๆ ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะ และหลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ 
  4) การสัมภาษณ ไดดําเนินการสัมภาษณคณบดี รองคณบดี ตัวแทนอาจารย ตัวแทน
นักศึกษา ตัวแทนศิษยเกา ตัวแทนผูใชบัณฑิต และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 
 4.4.3 การดําเนินงานหลังการตรวจเย่ียม  
    1) คณะกรรมการประเมินนําเสนอผลการประเมินปากเปลาใหผูบริหาร และคณาจารยของ
คณะรับทราบ และรวมอภิปรายผลการประเมิน  
  2) คณะกรรมการประเมินเปดโอกาสใหผูรับการประเมินไดเพิ่มเติมขอมูลเพื่อประกอบ         
การพิจารณา หรือโตแยงผลการประเมิน ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
    3) สรุปรายงานผลการประเมิน จัดทํารูปเลมสงใหกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และลงบันทึกขอมูลผลการประเมินในระบบ CHE QA Online 
 4.4.4 วิธีการตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล    
 กําหนดใหคณะกรรมการประเมินศึกษาเอกสารเชิงประจักษ และสอบถามขอมูลโดยการสัมภาษณ 
จากนั้นนําขอมูลมาเสนอตอคณะกรรมการประเมินทุกคน เพื่อตัดสินผลในทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี้ และ
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นําเสนอตอผูบริหารและคณาจารยของคณะ โดยไดเปดโอกาสใหบุคลากรของคณะสามารถแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับผลการประเมิน และแสดงหลักฐานเชิงประจักษ เพื่อขอปรับแกผลการประเมินได 
 
 4.4.5 เกณฑการตัดสินผลการประเมิน 
 การตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อิงตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา กําหนดใหการประเมินผลลัพธเปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือ
ดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนนดังน้ี 
        0.00 - 1.50 คะแนน  หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
       1.51 - 2.50  คะแนน  หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
        2.51 - 3.50  คะแนน  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช 
       3.51 - 4.50  คะแนน  หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี 
        4.51 - 5.00  คะแนน  หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก 
 
1.5 ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 
 ในปการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ขอรับการประเมิน
ตามตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ โดยคณะกรรมการประเมินไดดําเนินการประเมิน
จากหลักฐานเอกสารที่อางอิงตามรายงานการประเมินตนเอง จากการสังเกต และการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 
ท้ังนี้คณะกรรมการประเมินไดใชมุมมองโดยปรับการประเมินใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง โดยคํานึงถึง
ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนของคณะ โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้ 
 

องคประกอบคุณภาพ ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต 3.27 3.28 

2. การวิจัย 4.89 4.81 

3. การบริการวิชาการ 5.00 5.00 

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 

5. การบริหารจัดการ 5.00 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน 4.19 4.16 

ผลการประเมิน การดําเนินงานระดับดี การดําเนินงานระดับดี 
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สวนที่ 2 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 
2.1 องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 
เกณฑการประเมินตนเอง  
 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ปการศึกษา 2558 ในระหวางวันที่ 2 – 9 สิงหาคม พ.ศ.2559 ซึ่งมีหลักสูตรที่รับการประเมิน จํานวน 12 
หลักสูตร แบงเปนระดับปรญิญาตรี 11 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร ผลการประเมินฯ พบวา 
ทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ คือ 30.82 คาคะแนนที่ได 2.57 คะแนน รายละเอียดดังนี้ 

 
หลักสูตร องคประกอบที่ 1 คณะรายงาน กรรมการยืนยัน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต     
1. สาขาวิชาสังคมศึกษา ผาน 3.07 คะแนน 3.00 คะแนน 
2. สาขาวิชาภาษาจีน ผาน 2.09 คะแนน 2.09 คะแนน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต     
3. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ผาน 3.06 คะแนน 3.06 คะแนน 
4. สาขาวิชาภาษาไทย ผาน 2.83 คะแนน 2.83 คะแนน 
5. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
สําหรับชาวตางประเทศ 

ผาน 2.78 คะแนน 2.89 คะแนน 

6. สาขาวิชาดนตรี ผาน 2.71 คะแนน 2.71 คะแนน 
7. สาขาวิชาภาษาจีน ผาน 2.48 คะแนน 2.48 คะแนน 
8. สาขาวิชาพัฒนาชุมชน ผาน 2.41 คะแนน 2.41 คะแนน 
9. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ผาน 2.36 คะแนน 2.36 คะแนน 
10. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผาน 2.26 คะแนน 2.25 คะแนน 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต     
11. สาขาวิชานิติศาสตร ผาน 2.34 คะแนน 2.34 คะแนน 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต     
12. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมอืงและชนบทสาขาวิชา 

ผาน 2.22 คะแนน 2.40 คะแนน 
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หลักสูตร องคประกอบที่ 1 คณะรายงาน กรรมการยืนยัน 
ผลรวมคาคะแนนของทุกหลักสูตร 30.61 30.82 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 12 12 
คะแนนที่ได 2.55 2.57 

 
การคิดคะแนน 
  

คะแนนที่ได   =    
 
 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลประเมิน 

ปที่แลว 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

3.01 
คะแนน 

1.97 
คะแนน 

2.55 คะแนน 2.57 คะแนน 2.57 ไมบรรลุ 

 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 : อาจารยประจําคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
เกณฑเฉพาะกลุมสถาบัน ข  
 คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐาน คณะยืนยัน กรรมการยืนยัน 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 108.5 คน 108.5 คน 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

16 คน 16 คน 

 
 ในปการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 108.5 
คน มีอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 14.75 เมื่อเทียบกับเกณฑ
การประเมินได 1.84 คะแนน 
 
การคิดคะแนน  

30.82 
=  2.57 คะแนน 

12 
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1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
                    =  รอยละ 14.75 
 
   2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
     คะแนนท่ีได =                                                             =  1.84  คะแนน   
 
 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลประเมิน 

ปที่แลว 

ผลการดําเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

รอยละ 20 รอยละ 12.23 
อาจารยมีวุฒิปรญิญาเอก 

รอยละ 14.75 
อาจารยมีวุฒิปรญิญาเอก 

รอยละ 14.75 
1.84 ไมบรรลุ 

 
ตัวบงชี้ที่ 1.3 : อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการ เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
เกณฑเฉพาะกลุมสถาบัน ข  
 คารอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐาน คณะยืนยัน กรรมการยืนยัน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 108.5 คน 108.5 คน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 89 คน 89 คน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 18.5 คน 18.5 คน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย - - 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 1 คน 1 คน 

 
 ในปการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 108.5 คน 
มีอาจารยที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 18.5 คน อาจารยที่มีตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 1 คน 
รวมอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 19.5 คน คิดเปนรอยละ 17.97 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน
ได 1.50 คะแนน 
 
การคิดคะแนน  
  1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

16 
X  100 

108.5 

รอยละ 14.75 
X 5 

40 
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                    =  รอยละ 17.97 
 
    2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
     คะแนนท่ีได  =                                                             =   1.50 คะแนน   
 
 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลประเมิน 

ปที่แลว 

ผลการดําเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

รอยละ 20 
รอยละ 
16.49 

อาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ รอยละ 17.97 

อาจารยที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ รอยละ 17.97 

1.50 ไมบรรลุ 

 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.4 : จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 
เกณฑการประเมิน 

ในกรณทีี่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนดเปน

คะแนน 5 

ในกรณทีี่จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐานใหคํานวณหาคา

ความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และนําคาความแตกตาง

มาพิจารณาดังนี้ 

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐานต้ังแตรอยละ 

20 กําหนดเปนคะแนน 0 

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแต 

รอยละ 0.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 
ผลการดําเนินงาน 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

กลุมสาขา 

นักศึกษาที่
ลงทะเบียน
เรียน ระดับ
ปริญญาตรี 

นักศึกษา
ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

จํานวน
นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเทา 

จํานวน
หนวยกิต 
ตลอดป

การศึกษา 

FTES 

จํานวน
อาจารย
(ปฏิบัต ิ
งาน
จริง) 

อัตราสวน
นักศึกษา : 
อาจารย 

คาความ
ตางจาก
เกณฑ

มาตรฐาน 

คะแนน 
ปริญญาโท 

ปกติ พิเศษ 
1. สาขาวิชา
นิติศาสตร 

1,357 - - 3,843 36 106.75 7 15.25:1 
- 
 

5 

2.ครุศาสตร/ 2,980 - - 9,516 36 264.33 15 17.62:1 - 5 

19.5 
   X   100 

108.5 

รอยละ 17.97 
  X  5 

60 
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ศึกษาศาสตร  
3. ศิลปกรรม
ศาสตร วิจิตรศิลป
และประยุกตศิลป 

977 - - 2,929 36 81.36 6 13.56:1 5.56 0 

4.สังคมศาสตร/
มนุษยศาสตร 

12,624 - - 38,013 36 1055.92 69.50 
 

15.61:1 - 5 
- 126 - 390 24 29.25 

 

หมายเหต ุ:   
กลุมที่ 4 ระดับปริญญาโท แปลงคา FTES บัณฑิตศึกษาแปลงเปน ป.ตร ี(x 1.8) คือ นํา 16.25x1.8= 29.25 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดวิเคราะหคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) จําแนก
ตามระดับการศึกษา ในปการศกึษา 2558 โดยไดคาํนวณแยกตามกลุมสาขาวิชา 4 กลุม ดังนี้ 

 
 

กลุม 1 นิติศาสตร (สาขาวิชานิติศาสตร) 
 1.1 คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตรสัดสวนตาม
เกณฑมาตรฐาน 50 : 1 ผลการหาคาความแตกตางของกลุมนิติศาสตรเทากับ 15.25 : 1 โดยเกณฑมาตรฐาน
ไดกําหนดในกรณีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนดเปน
คะแนนเทากับ 5 
 สรุปผล คือ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจําของกลุมสาขาวิชานิติศาสตรนอยกวาเกณฑ
มาตรฐานกาํหนด เปนคะแนนเทากับ 5 
กลุม 2 ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (สาขาวิชาสังคมศกึษา และสาขาวิชาภาษาจีน)  
 2.1 คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตรสัดสวนตาม
เกณฑมาตรฐาน 30 : 1 ผลการหาคาความแตกตางของกลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตรเทากับ 17.62 : 1 โดย
เกณฑมาตรฐานไดกําหนดในกรณีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐาน
กําหนดเปนคะแนนเทากับ 5 
 สรุปผล คือ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจําของกลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร นอยกวา
เกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ 5 
กลุม 3 ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและ,ประยุกตศิลป (สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ)  
 3.1 คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตรสัดสวนตาม
เกณฑมาตรฐาน 8 : 1 
 
 
 

3.2 .นําคารอยละจากขอ 1 มาคาํนวณคะแนน ดังนี้ 
  1) คารอยละไมเกินรอยละ 10 คดิเปน  5 คะแนน 
  2) คารอยละเกินรอยละ 20  คดิเปน 0 คะแนน 
  3) คารอยละตั้งแต 10.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังน้ี 

         สรุปผล คือ คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานเทากับมากวารอยละ 20 คือ รอยละ 
69.50 สรุปไดวาคารอยละเกินรอยละ 20 คิดเปนคะแนน เทากับ 0 คะแนน 

13.56 – 8 
  X  100 =  69.50 

8 
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กลุม 4  สังคมศาสตร/มนษุยศาสตร (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร/สาขาวิชาดนตรี/สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/
สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)/สาขาวิชาภาษาไทย/สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ/
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน/สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมอืงและชนบท) 
 4.1 คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตรสัดสวนตาม
เกณฑมาตรฐาน 25 : 1 ผลการหาคาความแตกตางของกลุมสังคมศาสตร/มนุษยศาสตรเทากับ 15.61 : 1 โดย
เกณฑมาตรฐานไดกําหนดในกรณีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจํานอยกวา หรือเทากับเกณฑมาตรฐาน
กําหนดเปนคะแนนเทากับ  5 
         สรุปผล คือ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจําของกลุมสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร นอยกวา
เกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 

คํานวณ = (กลุมนิติศาสตร + กุลมครศุาสตร/ศึกษาศาสตร + กลุมวิจิจิตรศลิป+กลุมสังคมฯ) 
     จํานวนกลุม  
คะแนนที่ได      = (5 + 5 + 0 + 5)   =  3.75 
                4 

 

ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลประเมิน 

ปที่แลว 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

ไมเกิน 
รอยละ 15 

เกิน 
รอยละ 20 

คารอยละไมเกิน
รอยละ 15 

คารอยละไมเกิน
รอยละ 15 

3.75 บรรลุ 

 
ตัวบงชี้ที่ 1.5 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการดําเนินงานได 6 ขอ คือ เกณฑมาตรฐานขอ 1 – 6 เมื่อเทียบ
กับเกณฑการประเมินได 5 คะแนน 
 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลประเมิน 

ปที่แลว 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

6 ขอ 6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ ดําเนนิการได 6 ขอ 5 บรรลุ 

 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.6 : กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการดําเนินงานได 6 ขอ คือ เกณฑมาตรฐานขอ 1 – 6 เมื่อเทียบ
กับเกณฑการประเมินได 5 คะแนน 
 

ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลประเมิน 

ปที่แลว 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

6 ขอ 6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ ดําเนนิการได 6 ขอ 5 บรรลุ 

 
2.2. องคประกอบที่  2 การวิจัย 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 :     ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการดําเนินงานได 6 ขอ คือ เกณฑมาตรฐานขอ 1 – 6 เมื่อเทียบ
กับเกณฑการประเมินได 5 คะแนน 
 

ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลประเมิน 

ปที่แลว 

ผลการดําเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

6 ขอ 6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ ดําเนนิการได 6 ขอ 5 บรรลุ 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 : เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0-5 
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เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน  
 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐาน คณะยืนยัน กรรมการยืนยัน 
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 1,179,000 บาท 1,179,000 บาท 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบัน 

4,515,339.87 
บาท 

4,515,339.87 
บาท 

จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 98.5 คน 98.5 คน 
จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 59 คน 59 คน 
   - ไดรับทุนภายใน 42 คน 42 คน 
   - ไดรับทุนภายนอก 17 คน 17 คน 
จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) - - 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) จํานวน 
108.5 คน มีอาจารยลาศึกษาตอ จํานวน 10 คน มีอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 98.5 คน ในปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค รวม 52 ทุน 
จําแนกเปน แหลงทุนภายใน 41 ทุน เปนเงิน 1,179,000 บาท และจากแหลงทุนภายนอก 11 ทุน เปนเงิน 
4,515,339.87 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 5,694,339.87 บาท คิดเฉลี่ยตออาจารยเปนเงนิ  57,810.56 บาทตอ
คน เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินได 5 คะแนน รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
- เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน จํานวน 1,179,000 บาท ดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2559 

ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย 

/ผูรวมวิจยั 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

1. ปจจัยที่สงผลตอสภาวะหมอกควันในแองลําปาง ผศ.วิพัฒน หมั่นการ 37,500 1 ป 

2. วาทกรรมวัฒนธรรมชุมชนในรายการโทรทัศน
ภัตตาคารบานทุง พ.ศ.2558 

อ.สุภาวดี ยาดี 25,000 1 ป 

3. การบังคับใชกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ของพนักงานสอบสวนศึกษาเฉพาะกิจของ
ผูเสียหายและผูตองหาในคดีอาญาเขตอําเภอ

อ.สมฤทธ์ิ จันขันธ 31,500 1 ป 
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ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย 

/ผูรวมวิจยั 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

เมือง จังหวัดลาํปาง 

4. การออกแบบกราฟกเพื่อการสื่อสารอัตลักษณ 
ของกลุมอาชีพในเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

อ.ชลาพันธ อุปกิจ 31,500 1 ป 

5. ความรับผิดของพนักงานสอบสวนในส่ิงของ 
ท่ีถูกยึดระหวางดําเนนิคดีอาญา 

อ.อาระดา พุมไพศาลชัย 31,500 1 ป 

6. การวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อการทดลองและ 
พัฒนาทักษะการปฏิบัติเปยโน 

อ.อิศรากร พัลวัลย 37,500 1 ป 

7. อุดมการณความเปนหญิงในสํานวนไทย อ.สุภาวดี ยาดี 14,000 1 ป 

8. ประสิทธิผลของการสงเสริมอาชีพของ 
เทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง 

อ.ยอดยิ่ง รักสัตย 27,100 1 ป 

9. รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ิน
เก่ียวกับการทอผาก่ีกระตุก ของเทศบาลตําบล
บอแฮว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

อ.วรญา จตุพัฒนรงัสี 27,900 1 ป 

10. การสรางประวัติศาสตรลําปางโดยปญญาชน
ทองถ่ิน 

ผศ.วิเชิด ทวีกุล 20,000 1 ป 

11. การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ในการจัดการปาชุมชนแบบมีสวนรวมของ 
บานโปงน้ํารอน ตําบลเสริมกลาง  
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
 

อ.รัชฎาภรณ ทองแปน 40,000 1 ป 

12. การเปรียบเทียบกลไกการเชื่อมโยงความ 
ในภาษาตนฉบับและภาษาฉบับแปล : 
กรณีศึกษาหนังสือเรื่อง “Who Moved 
My Cheese?” 

อ.ฤทยั พานิช 25,000 1 ป 

13. ภาพสะทอนวัฒนธรรมไทยจากวรรณกรรม 
เรื่องเมื่อคณุตาคุณยายยังเด็กตาม 
แนวพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ 
ปพุทธศักราช 2485 

อ.สุประวีณ  
แสงอรุณเฉลิมสุข 

18,000 1 ป 

14. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการนํา 
หลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ 
ของเทศบาลในจังหวัดลําปาง 

อ.ดร.ชัยนันทธรณ  
ขาวงาม 

30,000 1 ป 

15. การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของสงัคมชาวนา 
ชาติพันธุกรณีศึกษา : ชุมชนปกาเกอะญอ 

อ.ธนุพงษ ลมออน 22,500 1 ป 
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ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย 

/ผูรวมวิจยั 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

บานสันโปง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม 
จังหวัดลําปาง 

16. การเปรียบเทียบความเที่ยงตรงของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET 
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปที่  6 กับ
ขอสอบ Preliminary English Test (PET) 

ผศ.ดร.ชุติกานต รักธรรม 25,000 1 ป 

17. การศึกษาศักยภาพและการเตรียมความพรอม 
ในการจัดการทองเที่ยวชุมชนสําหรับผูสูงอายุ
อยางมีสวนรวม กรณีศึกษาชุมชนทองเที่ยว
บานเมาะหลวง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

อ.ปวีณา งามประภาสม 22,500 1 ป 

18. ภาพตัวแทนของประชาคมอาเซียนใน 
วรรณกรรมอาเซยีน 

อ.ดร.ธนพร หมูคาํ 17,000 1 ป 

19. การศึกษาพัฒนาการบทเพลงของ อ.แจหม 
จ.ลําปาง 

อ.อดิศร สวยฉลาด 50,000 1 ป 

20. นิทานพื้นบานจากอําเภอเสรมิงาม จังหวัดลําปาง 
: ลักษณะเดนคุณคาและความสัมพันธกับสังคม 
 

อ.ณัฐนรินทร เมธีวุฒินนัทน  
ภาณุภัทรธนวัฒน 

10,000 1 ป 

21. การสรางชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถ 
ในการเรียนรูคําศัพทภาษาจีนของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

อ.จิรภัทร จอมพล 37,000 1 ป 

22. ผลลัพธการเรยีนรูแบบมีสวนรวมจาก 
การสรางสรรคศิลปะการ แสดงภาคภูมิเม่ือมา 
อาลัยลาเมื่อจาก 

อ.ปยดา ชัชวาลยปรีชา 28,000 1 ป 

23. การพัฒนาความตระหนักรูหนวยเสียง 
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสื่อประสมชวยการเรียนภาษา 

อ.นิรมล ทะจะกัน 25,000 1 ป 

24. การสื่อสารขามวัฒนธรรมผานการแปลคํานาม
ประสมจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยใน 
นวนิยายเรื่อง แฮรรี่ พอตเตอร กับนักโทษ
แหงอัซคาบัน 

อ.อัจฉรา กวงไหม 40,000 1 ป 

25. สิทธิชนเผาพื้นเมืองและการรบัรองสิทธิชุมชน 
ตามกฎหมายไทย:ศึกษากรณีการปฏิรูปที่ดิน 
ท่ีมีผลตอชุมชนบานใหมพัฒนา ตําบลแจซอน  
อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 

อ.ประภาพร แสงบุญเรือง 22,500 1 ป 

26. การศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับการแตงกายใน อ.อรทัย สุขจะ 14,000 1 ป 
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ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย 

/ผูรวมวิจยั 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

อดีตของไทลื้อและไทเยาจังหวัดลําปาง 

27. การสรางแบบฝกโครงสรางประโยค 
สําหรับนักศึกษาที่ใชโปรแกรมแปลภาษา 
บนเว็บไซทในการเรียนรูดวยตนเอง 

อ.พชรวลี กนิษฐเสน 12,000 1 ป 

28. การออกแบบผลิตภัณฑจากเศษวัสดุใน 
การหลอแมพิมพเซรามิกกลุมทิพยอินทร  
ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

ผศ.ศริิกร อิ่นคํา 45,000 1 ป 

29. การสรางสรรคบทเพลงแจสสําหรับวงทรโิอ อ.ทยากร สุวรรณภูมิ 31,000 1 ป 

30. การถายทอดความรูดานการบริหารจัดการ 
วงโยธวาทิตตนแบบสูการปฏิบัติของ 
วงโยธวาทิตโรงเรยีนศกึษาสงเคราะหจิตอารี 
 

ผศ.พรสวรรค มณทีอง 50,000 1 ป 

31. การศึกษาความรักบุคคลเพศเดียวกันใน  
“ซิมโพเซียม” ของเพลโต ฉบับแปล  
โดย กิ่งแกว อัตถากร พ.ศ.2555 

อ.Dr.Truong Thi Hang 25,000 1 ป 

32. ภูมิศาสตรภาษาถิ่น : การศึกษาคําศัพทที่ 
เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเกษตรของจังหวัดลําปาง 

ผศ. ดร.บุญเหลือ ใจมโน 37,500 1 ป 

33. การศึกษาเปรียบเทียบคําศัพทตามตัวแปร 
ทางสังคมบางประการและทัศนคตขิอง 
ผูพูดภาษาไทยลื้อในจังหวัดลําปาง 

อ.ดร.ขนิษฐา ใจมโน 36,500 1 ป 

34. การพัฒนากระบวนการเรียนรูภาษาจีน 
อยางมีสวนรวมของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษา 
ตอนปลาย โดยใชการสรางนทิานสองภาษา 
ไทยจีน 

อ.เพ็ญพรรษา  
ชัยธีระสุเวท 

31,500 1 ป 

35. บทบาทของเทศบาลตําบลบอแฮว 
ในการอนุรักษและสงเสริมการทอผากี่กระตุก 

อ.ณัฐพงษ คันธรส 27,000 1 ป 

36. การศึกษาวิเคราะหความเชื่อในตํานานทองถิ่น 
เขตภาคเหนือตอนบน 

อ.วิไลวรรณ เขมขัน 14,000 1 ป 

37. การวิเคราะหหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาจีน 
ของโรงเรียนมัธยมขนาดใหญพิเศษใน 
จังหวัดลําปาง 

อ.ธีวรา จันทรสุรีย 22,000 1 ป 

38. ศึกษาหลักสูตรภาษาจีนสําหรับอบรมมัคคุเทศก 
และการทองเที่ยวสําหรับผูประกอบการรถ 
สี่ลอรับจาง อ.เมือง จ.ลําปาง 

อ.ณาบุญา ตะผัด 23,000 1 ป 

39. กลวิธีการใชภาษาในการสรางความตลกบน อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์ 17,000 1 ป 
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ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย 

/ผูรวมวิจยั 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

หนาแฟนเพจ “ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด”  
ในเฟซบุก 

40. การศึกษาสภาพปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ 
การดําเนินการทางวินัยขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

อ.เกียรติสุดา โสดามรรค 22,500 1 ป 

41. สารคดีนาบอน : องคความรูชุมชนเพ่ือ 
พัฒนาทองถ่ิน 

อ.ชัยเนตร ชนกคุณ 75,000 1 ป 

- เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอกสถาบัน จํานวน 4,515,339.87 บาท ดังนี้ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 

ช่ือโครงการวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย 

/ผูรวมวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงทุน ระยะเวลา 

1. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผาโรงงานขนาดเล็ก 
: จากกลุมตัวอยางชุมชนบาน
เกาะคา จังหวัดลําปาง 

อ.เจษฎา ทองสขุ 390,000 สาํนักงาน 
คณะกรรมการ 
วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

1 ป 

2. การศึกษาบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
ลําปางตอการสงเสริมการมีงานทํา
และการสรางรายไดแกผูสูงอายุ 

ผศ.วิไลลักษณ พรมเสน 400,000  1 ป 

3. การปริวรรตคัมภีรใบลานวัด
สันฐาน ตําบลปาตัน อําเภอแมทะ 
จังหวัดลําปาง 

ผศ.ดร.ธนวิทย บุตรอุดม 350,000  1 ป 

4.  ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง เ ค รื อข า ย
โรงเรียนสุขภาวะเพื่อสุขภาวะ
เด็กและเยาวชนจังหวัดปาง 
(งบประมาณทั้งสิ้น 4,924,018 
บาท มีนักวิจัยทั้งหมด 7 คน  
- ปงบ 2559 = 1,897,638 
เฉลี่ยตอคน/ป = 271,091.14 
มีอาจารยที่ทําวิจัยสังกัดคณะ
มนุษยศาสตรฯ 2 คน ดังน้ัน 
ไดรับทุนปงบประมาณ พ.ศ.
2559 = 542,182.29   
- ปงบ 2560=1,536,380 
เฉลี่ยตอคน/ป = 219,482.86 

อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ 
ผศ.ดร.ธนวิทย บุตรอุดม 

542,182.29 กองทุน 
สนับสนุน 

การสรางเสริม 
สุขภาพ 
(สสส.) 

1 ป 6 เดือน 
แบงจาย

งบประมาณ 
2 งวด 
ป 59= 

1,897,638 
ป 60= 

1,536,380 
 
 

5. พัฒนากลไกกระบวนการขอมูล ผศ.จําลอง คําบุญชู 749,837.50 สํานักกองทุน 2 ป 
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ช่ือโครงการวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย 

/ผูรวมวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงทุน ระยะเวลา 

เพื่ อลดความเหลื่อมล้ํ าของ
คุณภาพสถานศกึษาขนาดกลาง
ในจังหวัดลําปาง 

 สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

 

6. ศึกษาวิจัยรานคาที่ไดรับอนุญาต
ที่จําหนายบุหรี่ในจังหวัดลําปาง 

อ.อัญธิชา  มั่นคง 150,000 องคการ 
บริหารสวน 

จังหวัดลําปาง 

1 ป 

7. การอนุรักษและสืบสาน 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของภูมิปญญาทองถ่ินดาน 
อาหารพื้นเมืองภายใตการมีสวนรวม
ของกลุมชาติพันธุอึมป 
ต.สวนเข่ือน อ.เมือง จ.แพร 

อ.ปวีณา  งามประภาสม 180,000 สาํนักงาน 
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

(สกอ.) 

1 ป 

8. การศึกษาความทรงจํากับ 
การนิยามตัวตนของคนมอญ 

อ.กิ่งแกว   ทิศตึง 
อ.ธนุพงษ  ลมออน 

150,000 กรมสงเสริม 
วัฒนธรรม 
กระทรวง 
วัฒนธรรม 

1 ป 

9. การศึกษาความตองการทักษะฟง-
พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในชั้นเรียนของครูผูสอนระดับ
ประถมศึกษา ในเขตอําเภอแมเมาะ 
จ.ลําปาง 

อ.วรญา  รอดวินิจ 260,000 สมาคมพัฒนา 
แมเมาะ 

อ.แมเมาะ 
จ.ลําปาง 

5 เดือน 

10. วิจัยพัฒนาเครื่องมือสงเสริม
และประเมินทักษะความคิด
สรางสรรคและทักษะการคิด
วิเคราะหในชั้นเรยีน 
(จํานวนทุนที่ไดรับ 2,500,000 
บาท โดยมีสัดสวนการแบงทุน 
สําหรับ ม.ราชภัฏลําปาง รอยละ 24 
ของทุนทั้งหมดเทากับ 600,000 บาท) 
 
 
 
 

ผศ.จําลอง คําบุญชู 
อ.นิตยา  มูลปนใจ 
อ.อรทัย  สุขจะ 
อ.นริศรา  ภาษิตวิไลธรรม 
อ.เอกวิทย   
เมธาชยานันท 
อ.กิตติญา  ตุยคํา 
อ.อิศรากร  พัลวัลย 

600,000 สาํนักงาน 
สงเสริมสังคม 
แหงการเรยีนรู 
และคุณภาพ 

เยาวชน 

8 เดือน 

11.
 

ศูนยพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ
ปญญา 
(ทุนทั้งหมด 6,504,057.20 บาท 

อ.ดร.ธนพร  หมูคํา 
อ.ชัยเนตร  ชนกคุณ 
 

743,320.08 
(371,660.04  

x2) 

สํานักกองทุน 
สนับสนุน 
การวิจัย 

30 เดือน 
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ช่ือโครงการวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย 

/ผูรวมวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงทุน ระยะเวลา 

ดํ า เ นิ น ก า ร  3 0  เ ดื อ น  = 
216,801.91 ตอเดือน แบงเปน
ปงบไดดังนี้ 
ปงบ 58 พ.ย.57-ก.ย.58= 11 เดือน 
ปงบ 59 ต.ค.58-ก.ย.59 =12 เดือน 
ปงบ 60 ต.ค.59-เม.ย.60=7 เดือน 
ดังน้ัน ปงบ 59 จะไดรับทุน  
216 ,801 .91x12  เ ดือน  = 
2,601,622.92 หารอาจารยที่
ทําวิจัยทั้งหมด 7 คน  
= 371,660.04 ตอคน 

ฝายชุมชนและ
สังคม 

 
 

 
การคิดคะแนน 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
 
 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยฯ  =                                                      
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 
เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได =                                                                 

 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลประเมิน 

ปที่แลว 

ผลการดําเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

25,000 
บาท/คน 

76,386.71 
บาท/คน 

57,810.56 บาท/คน 57,810.56 บาท/คน 5 บรรลุ 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 :     ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ นักวิจัย
เปนคะแนนระหวาง 0 - 5  
เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค2  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน 
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 

5,694,339.87 
=  57,810.56 บาทตอคน 

98.5 

57,810.56  X  5 
=  11.56 คะแนน  

25,000 
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ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐาน คณะยืนยัน กรรมการยืนยัน 

จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 98.5 คน 98.5 คน 

  จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 10 คน 10 คน 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

17 17 
(3.40) 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระ ดับชาติ ท่ีไมอ ยู ในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ .อ . หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 
และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (0.40) 

9 9 
(3.60) 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (0.60) 

10 10 
(6.00) 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล  ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับ การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 
และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม
อยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมท่ี 1 (0.80) 

6 6 
(4.80) 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการแลว (1.00) 

2 0 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40) 
2 2 

(0.80) 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60) 
1 1 

(0.60) 

ผลรวมถวงน้ําหนกั 21.20 19.20 

 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะวิชาที่จัดอยูในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2558 มีจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา จํานวน 108.5 คน มี
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ผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในปปฏิทิน 2558 จํานวน 42 เรื่อง และมีผลงานสรางสรรคที่ไดรับ
การตีพิมพเผยแพร จํานวน 3 เรื่อง ผลรวมถวงน้ําหนัก 19.20 คิดเปนรอยละ 17.70 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน
ได 4.43 คะแนน รายละเอียดดังนี้ 
 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  (คาน้ําหนัก 0.20) จํานวน 17 ชิ้น 

ชื่อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ที่ไดรบัการตีพิมพเผยแพร 

ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ  

วัน/เดือน/ป  
สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จดั 

1. ภาวะผูนาํของนายกเทศมนตรี เทศบาล
ตําบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลาํปาง 

อ.อัญธิชา  มั่นคง การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
ครั้งที่ 2 งานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
ณ หองประชุมสีทอง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ 14 กุมภาพันธ 2558 
 
 
 

2. บทความวิจัย เรื่อง “วาทกรรม
อุดมการณทุนนิยมในนวนิยายของ โสภี 
พรรณราย Capitalism ideology 
Discourse in Sopee Pannarai’s 
Literary Fiction” 

อ.สุภาวดี ยาดี รายงานการประชุมวิชาการ 
ประจําป 2558 วันที่ 8-9  ธันวาคม  
2558 ณ ศนูยการศึกษาและ
ฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัย 
แมโจ จังหวัดเชียงใหม 

3. บทความวิจัยเรื่อง วาทกรรมความ
รุนแรงในหนังสือการตูนเรื่อง นเรศวร
มหาราชมหากาพยกู แผนดิน 
(Violence Discourse in 
“Naresuan” cartoon series)” 
Proceedings การประชุมวชิาการ
ระดับชาต ิ"ภาษา วรรณคดไีทย และ
การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ: การเรียนรูและ
สรางสรรคจากสังคมไทยสูสังคมโลก" 

อ.สุภาวดี ยาดี 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
"ภาษา วรรณคดไีทย และการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 
: การเรียนรูและสรางสรรคจาก
สังคมไทยสูสังคมโลก" ครั้งท่ี 2  
ภาคภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 

4. การศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเรื่อง
เวียนวายตายเกิดในนิทานเวียดนาม
เรื่อง “นางเติ๊ม-นางกาม” และนิทาน
ไทยเรื่องนางอุทธรา 

อ.ดร.Troung  
Thi Hang 

 

5. พัฒนาการของการนําเสนอตัวละคร
ชายขอบในวรรณกรรมซีไรตประเภท

อ.ชัยเนตร  ชนกคุณ ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ชื่อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ที่ไดรบัการตีพิมพเผยแพร 

ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ  

วัน/เดือน/ป  
สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จดั 

กวีนิพนธ “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ในวันท่ี 3-4 กันยาน 2558  
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพฯ 

6. ประวัติศาสตรนิพนธชุมชนชนบทเชียงใหม
ยุคจารีตถึงยุคมบูรณาญาสิทธิราชย 

ผศ.วิเชิด  ทวีกุล 

7. ระดับความสาํคัญของทักษะการใช
ภาษาอังกฤษจากผูรบัผิดชอบงาน 
ดานตางประเทศในบริษัทเซรามิก 
จังหวัดลําปาง 
 

อ.พชรวลี กนิษฐเสน  

8. การสรางสรรคผลงานเคร่ืองปนดินเผา
จากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุ
ลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง 

อ.เจษฎา  ทองสขุ ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ในวันท่ี 3-4 กันยาน 2558  
โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพฯ 

9. ความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ของเทศบาล ต.เกาะคา เทศบาล ต.ทาผา 
เทศบาล ต.นาแกว และเทศบาล  
ต.วังพราว อ.เกาะคา จ.ลาํปาง 

อ.ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ 

10. การพัฒนารูปแบบการนาํนโยบาย 
ไปปฏิบัติการบริหารการจัดการขยะ : 
กรณี เทศบาลตําบลปาตันนาครวั 
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

อ.ดร.ชัยนันทธรณ  
ขาวงาม 

 

11. อารคีไทพความขัดแยงท่ีผสมผสาน: 
กรณีศึกษาบุคลิกภาพของ
ประธานาธิบดีโฮจิมินห 

อ.ดร.Troung  
Thi Hang  

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
“สรางสงัคมสูอาเซียน” ครั้งที่ 9 
จังหวัดชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา 
233-250 วันที ่12 มิถุนายน 2558 

12. การสังเคราะหประเด็น วัน เดอืน ปเกิด
ของประธานาธิบดีโฮจิมินห 

อ.ดร.Troung  
Thi Hang 

รายงานการประชุมวิชาการ 
ประจําป 2558 จังหวัดเชียงใหม: 
มหาวิทยาลัยแมโจ. 309-319  
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 

13. การวิเคราะหขอผิดพลาดในการออกเสียง
ภาษาจีนของนักศึกษาไทย 

อ.จิรภัทร จอมพล รวมบทความหลังการประชุม
วิชาการระดับชาติ ดานภาษา 
วรรณคดี คติชนวิทยา และการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ
ปที่ 1 ฉบับที่ 1 หนาท่ี 343-351  
วันที่ 9 พฤษภาคม 2558  

14. ปฏิบัติดานการสงเสริมการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

อ.ดร.ชัยนันทธรณ 
ขาวงาม 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
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ชื่อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ที่ไดรบัการตีพิมพเผยแพร 

ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ  

วัน/เดือน/ป  
สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จดั 

ชุมชนพื้นท่ีเทศบาลตําบลปาตันนาครัว 
อ.แมทะ จ.ลําปาง 

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 

15. การวางแผนยุทธศาสตรเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซยีนของเทศบาลตําบล
เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลําปาง 

อ.ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ ประชุมวิชาการและนาเสนอผลงาน 
วิจัยระดับชาต ิประจําป 2558  
“การจัดการความรูและการเรยีนรู
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษ ที่ 21 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

16. การบริหารภาครัฐเพื่อแกไขปญหาของ
แรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม 

อ.ดร.ณัฏฐดนัย  
ประเทืองบริบูรณ 

การประชุมวิชาการรัฐศาสตรและ 
รัฐประศาสนศาสตรแหงชาต ิครั้งท่ี 15 
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 2558  
วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 

17. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนํานโยบาย
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ไปปฏิบัติ
ของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม 
 

น.ส.จิราพร เรือนชุมเชย  
อ.ดร.ชัยนันทธรณ 
ขาวงาม  
 

การประชุมวิชาการระดับ ชาติ  
ครั้งที่ 2 “งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ทองถ่ิน” วันที่ 14 กุมภาพันธ 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ  การเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (คานํ้าหนัก 0.40) 
จํานวน 9 ชิ้น  

ชื่อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ที่ไดรบัการตีพมิพเผยแพร 

ช่ือเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน/
เดือน/ป สถานที่/จังหวัด/

ประเทศที่จัด 
1. การจัดบริการสารธารณะดานการศึกษา

แบบมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถ่ิน
ในจังหวัดลําปาง 

อ.พฤกษา  เครือแสง 
อ.รัชดาพร หวลอารณ 

Local Administration of 
Education in Lampang 
Province. (The 6th 
International Conferrence 
on Local Government, 
September 17-18,2015 
Khonkaen Thailand) 

2. Chutigarn Raktham. (2015) 
“Academic and socio-cultural 

ผศ.ดร.ชุติกานต รักษธรรม Proceedings of The 
2nd International 
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ชื่อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ที่ไดรบัการตีพมิพเผยแพร 

ช่ือเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน/
เดือน/ป สถานที่/จังหวัด/

ประเทศที่จัด 
adjustment of Chinese exchange 
students studying in Thailand.”  

Conference on Language 
Literature and Cultural 
Studies, 20-21 August, 
Burapha University. 
Academic and socio-
cultural adjustment of 
Chinese exchange 
students studying in 
Thailand 

3. การพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานขับเคลื่อน
ชุมชนทองถ่ินจัดการตนเองในโครงการ
“นครลําปางโมเดล” 

อ.ดร.สุวรัฐ  แลสันกลาง 
(หนา 411-418) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาต ิราชภัฏ
เพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทย 
ที่ยั่งยืน  “สหวิทยาการและ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนสูเอเชีย-แปซิฟก” ครั้งท่ี 5 
วันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.  

4. ธรรมาภิบาลในการจัดการงานพัสดุ 
ของสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด  
ในสังกัดสํานักทางหลวงชนบทท่ี 10  
(เชียงใหม) 

นางวิไลวรรณ เครือปาละ  
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ  
(หนา 353-359) 

5. การประเมินโครงการสรางผลิตภัณฑจาก
น้ํายางพาราเพื่อไทยเขมแข็งของศูนย
พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดพะเยา 

น.ส.อังคนา  รินแกวงาม  
อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง  
(หนา 403-410) 

6. การประเมินผลการดาํเนินงานดาน 
การจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ
สําหรับผูสูงอายุของเทศบาลนครลําปาง 

น.ส.จันจิรา  พิลึก  
อ.ดร.ชัยนันทธรณ ขาวงาม  
หนา 300-306 
 
 
 

 

7. การประเมินผลการยกระดับสถานีอนามัย
เปนโรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพตําบลตอ
การพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาล 
สง เสริมสุขภาพตําบลบานหนองขาม 
อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง 

น.ส.จีรนันท  บุญลอง 
อ.ดร.ชัยนันทธรณ ขาวงาม  
ผลงานตีพิมพนักศึกษา ป.โท 
(หนา 307-311) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาต ิราชภัฏ
เพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทย 
ที่ยั่งยืน  “สหวิทยาการและ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนสูเอเชีย-แปซิฟก” ครั้งท่ี 5 
วันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 

8. การประเมินโครงการอบรมสัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะ ผูบริหารและบุคลากร
เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอเเมเมาะ 
จังหวัดลําปาง 

น.ส.ธันชนก  กันทา  
อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง  
ผลงานตีพิมพนักศึกษา ป.โท 
(หนา 367-373) 

9. คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร นายชัยชาญ อุนเมือง   
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ชื่อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ที่ไดรบัการตีพมิพเผยแพร 

ช่ือเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน/
เดือน/ป สถานที่/จังหวัด/

ประเทศที่จัด 
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 10 
ลําปาง 

อ.ดร.ชัยนันทธรณ ขาวงาม  
ผลงานตีพิมพนักศึกษา ป.โท 
(หนา 371-384) 

 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 2  (คาน้ําหนัก 0.60)  จํานวน 10 ช้ิน  

 
ชื่อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 

ที่ไดรบัการตีพมิพเผยแพร 
ช่ือเจาของผลงาน 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน/เดือน/ป  

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จดั 
1. Preuksa Kreuasaengand  

Ratchadaporn Huanarom. 
2015. Local Administration of 
Education in Lampang Province. 

อ.พฤกษา  เครือแสง 
อ.รัชดาพร หวลอารณ 

Journal of African and 
Asian Local Government 
Studies) .2015. 89-101 

2. การวิเคราะหคาํศัพท ภาษาถ่ินลานนา
ในวรรณกรรมคาวซอของพระยาพรหม
โวหาร 

อ.อรทัย สุขจะ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ปที่ 10  
ฉบับพิเศษ 2  
(สิงหาคม - พฤศจิกายน 2558) 
 
 

3. ประธานาธิบดีโอจิมินห: อารคีไทพ 
วาดวยการออกเดินทางและการกลับมา 

อ.ดร.Troung Thi Hang สักทอง :วารสารมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร. ปท่ี 21 
(ฉบับที่ 2 เดอืนพฤษภาคม -
สิงหาคม), 31-41 

4. อิทธิพลของพระรวงตอสังคมไทยตั้งแต
สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร 
 

อ.ดร.Troung Thi Hang 

5. ลาวัณย. "ประวัติศาสตรของ
หนังสือพิมพทองถิ่นในเชียงใหมและ
ลําปาง" 

ผศ.ภิญญพันธุ  
พจนะลาวัณย 

วารสารสถาบันพระปกเกลา, 
13 : 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 
2558) : หนา 62-88 

6. "ลําปาง-นครลําปางนั้นสําคัญไฉน? 
การเมืองเรื่องชื่อกับประวัติศาสตรสังคม
ของผูคนลําปาง". 

ผศ.ภิญญพันธุ  
พจนะลาวัณย 

ศิลปวัฒนธรรม, 37 : 1 
(พฤศจิกายน 2558)  
หนา 122-136 

7. "ผลงานในชีวิตและชีวิตในผลงาน 
ชีวประวัติ ส.ธรรมยศ" 

ผศ.ภิญญพันธุ  
พจนะลาวัณย 

วารสารมนษุยศาสตร, 22 : 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)  
[ม.เกษตรศาสตร] หนา 92 

8. พลวัติของการกลายเปนทองถ่ินของ 
“ความเปนญี่ปุน” ในประเทศไทย ตั้งแต

ผศ.ภิญญพันธุ  
พจนะลาวัณย 

วารสารญี่ปุนศึกษา, 32 : 2 
(ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559) 
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ชื่อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 

ที่ไดรบัการตีพมิพเผยแพร 
ช่ือเจาของผลงาน 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน/เดือน/ป  

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จดั 
ทศวรรษ 2520 
 

[โครงการญ่ีปุนศกึษา สถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร] 
หนา 27-46 

9. "สํานึกแบบใหมของ “ชาวลานนาใหม” 
มองผานวรรณกรรม ในพุทธศตวรรษท่ี 
24" 

ผศ.ภิญญพันธุ  
พจนะลาวัณย 

วารสารมนุษยศาสตรสาร, 16 : 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2558) 
[คณะมนุษยศาสตร ม.เชียงใหม 
หนา 1-35 

10. การนําเสนอนโยบายการบริหารจัดการ
ที่ดีไปปฏิบัติ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

ผศ.ดร.ธนวิทย  บุตรอุดม วารสารวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ปที่ 10 ฉบับที่ 34 ตุลาคม-
ธันวาคม 2558 หนา 120-127 
ISSN 1905-1867 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  วาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับ   การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 1 (คาน้ําหนัก 0.80)  จํานวน 6 ช้ิน  

ชื่อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ที่ไดรบัการตีพมิพเผยแพร 

ช่ือเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ  

วัน/เดือน/ป  
สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จดั 

1. คุณภาพการศึกษาไทยกับมาตรฐาน 
การบริการสาธารณะของรัฐ 

อ.พฤกษา  เครือแสง วารสารนักบริหาร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ปที ่35(2) กรกฎาคม-ธันวาคม 
2558 หนาที่ 46-60   

2. การถายทอดความรูเรื่องแผนธุรกิจ 
เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของกลุมอาชีพ
หัตกรรม ชุมชนปงยางคก อําเภอหางฉัตร 
จังหวัดลําปาง 

อ.ขัตติยา ขัติยวรา วารสารวิชาการ การพัฒนา
ชุมชนและคุณภาพชีวิต ปที่ 3
ฉบับที่  3 กันยายน-ธันวาคม 
2558 หนาท่ี 261-269 

3. ประธานาธิบดีโฮจิมินหกับนโยบาย 
การผูกมิตรในชวง ค.ศ.1945-1946 

อ. ดร.Troung Thi Hang วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 
(มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปที่ 8 
(ฉบับที่ 3 เดอืนกันยายน-
ธันวาคม 2558). 47-60 
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ชื่อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ที่ไดรบัการตีพมิพเผยแพร 

ช่ือเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ  

วัน/เดือน/ป  
สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จดั 

4. แนวคิดสามัคคีในพระราชนพินธพระรวง
ในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว 

อ. ดร.Troung Thi Hang วารสารมนษุยศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปที่ 12 
(ฉบับที่ 3 เดอืนกันยายน-
ธันวาคม 2558). 69-80 

5. ตํานานในเขตภาคเหนือ : การวิเคราะห
ตามทฤษฎีของเอกเซล โอลริค 

อ.วิไลวรรณ  เขมขัน วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ปที่ 10 ฉบับที่ พิเศษ
2 สิหาคม –พฤศจิกายน 2558 

6. เพลงจากนิทานพื้นบานไทย:การวิเคราะห
ภาพพจนและภาพสะทอนสังคม 

ผูวิจัยรวม 
อ.วิไลวรรณ  เขมขัน 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 
มกราคม –มิถุนายน 2558 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (คาน้ําหนัก 0.40) จํานวน 2 ช้ิน  

ชื่อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ที่ไดรบัการตีพมิพเผยแพร 

ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ 

วัน/เดือน/ป  
สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จดั 

1. จิตรกรรมสีนํ้าวัดพระธาตุลาํปางหลวง อ. วราภรณ  ภูมลี นิทรรศการ สาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ ม.ราชภัฏลาํปาง  
2558 

2. วิถีแหงความสงบ 7,8  ในนิทรรศการ 
“จากเสนเปนศลิป ครั้งที่ 3”   

อ. วราภรณ  ภูมลี นิทรรศการ ณ หอศิลปตนตาล  
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
วันท่ี 1 – 15 สิงหาคม 2558 

 
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.60)  จํานวน 1 ช้ิน 

ชื่อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ที่ไดรบัการตีพมิพเผยแพร 

ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน/
เดือน/ป สถานที่/จังหวัด/

ประเทศที่จัด 
1. ผลงานประติมากรรมสื่อผสม ชุด 

“Is เปนสวนหนึ่ง”  
ผศ.ศิรกิร  อิ่นคาํ  
 

หอนิทรรศการศลิปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
13 – 16 พฤศจิกายน 2558 

 
สูตรคํานวณ 
                                                  

 
คะแนนที่ได =                                                     
 
 

19.20  X  100 
=  รอยละ 17.70 

108.5 

17.70   X  5 
=  4.43  คะแนน 

20 
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ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลประเมิน 

ปที่แลว 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

รอยละ 20 รอยละ 17.02 รอยละ 19.72 รอยละ 17.70 4.43 ไมบรรลุ 

 
 
 
2.3 องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 : การบริการวิชาการแกสังคม 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการดําเนินงานได 6 ขอ คือ เกณฑมาตรฐานขอ 1 – 6 เมื่อเทียบ
กับเกณฑการประเมินได 5 คะแนน 
 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลประเมิน 

ปที่แลว 

ผลการดําเนนิงาน คะแนน
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

6 ขอ 6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 บรรล ุ

 
2.4 องคประกอบที่ 4 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 - 7 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการดําเนินงานได 6 ขอ คือ เกณฑมาตรฐานขอ 1 – 6 เมื่อเทียบ
กับเกณฑการประเมินได 5 คะแนน 
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ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลประเมิน 

ปที่แลว 

ผลการดําเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

6 ขอ 6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 บรรลุ 

 
2.5 องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
  และเอกลักษณของคณะ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 - 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการดําเนินงานได 7 ขอ คือ เกณฑมาตรฐานขอ 1 – 7 เมื่อเทียบ
กับเกณฑการประเมินได 5 คะแนน 
 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลประเมิน 

ปที่แลว 

ผลการดําเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

7 ขอ 7 ขอ ดําเนินการได 7 ขอ ดําเนินการได 7 ขอ 5 บรรลุ 

 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 : ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการดําเนินงานได 6 ขอ คือ เกณฑมาตรฐานขอ 1 – 6 เมื่อเทียบ
กับเกณฑการประเมินได 5 คะแนน 
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ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลประเมิน 

ปที่แลว 

ผลการดําเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

6 ขอ 4 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 บรรลุ 
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สวนที่ 3 
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 คณะกรรมการประเมินฯ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่ 1863/2559 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 
พ.ศ.2559 ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 
2558 ในระหวางวันท่ี 22 – 23 กันยายน 2559 มีคะแนนการประเมินฯ ดังนี้ 

 
3.1 คะแนนการประเมินฯ 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 
2558 จําแนกรายตัวบงชี้ 

กลุม ข เนนระดับปรญิญาตรี 

องคประกอบ / ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการประเมิน 
บรรลุ

เปาหมาย 
คะแนน 

การประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต         

1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

3 คะแนน 
30.82 

2.57 ไมบรรลุ 2.57 
12 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 20 
16 × 100 14.75 × 5 

ไมบรรลุ 1.84 
108.5 40 

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 20 
19.5 × 100 17.97 × 5 

ไมบรรลุ 1.50 
108.5 60 

1.4 จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

รอยละ 15 
5 + 5 + 0 + 5 

บรรล ุ 3.75 
4 กลุม 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

บรรล ุ 5 
(ขอ 1 – 6) 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

บรรล ุ 5 
(ขอ 1 – 6) 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย             

2.1 ระบบและกลไกการบริหาร 6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ บรรลุ 5 
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องคประกอบ / ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการประเมิน 
บรรลุ

เปาหมาย 
คะแนน 

การประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

(ขอ 1 – 6) 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

25,000 
บาท/คน 

5,694,339.87 57,810.56 × 5 
บรรล ุ 5 

98.5 25,000 
2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยประจาํและนักวิจัย รอยละ 20 

19.20 × 100 17.70 × 5 
ไมบรรลุ 4.43 

108.5 20 

องคประกอบที ่3 การบริการวิชาการ           

3.1 การบริการวชิาการแกสังคม 6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

บรรล ุ 5 
(ขอ 1 – 6) 

องคประกอบที ่4 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม         

4.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

บรรล ุ 5 
(ขอ 1 – 6) 

องคประกอบที ่5 การบริหารจัดการ           
5.1 การบริหารของคณะเพื่อ 
การกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจกลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ 

7 ขอ 

ดําเนินการได 7 ขอ 

บรรล ุ 5 (ขอ 1 – 7) 

5.2 ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

บรรล ุ 5 
(ขอ 1 – 6) 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ 

54.09 

4.16 

ระดับดี 
 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 
2558 จําแนกองคประกอบคุณภาพ  

กลุม ข เนนระดับปรญิญาตรี 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย รวม ผล 
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ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิตและ

ผลลัพธ 
การประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต 2.36 5.00 2.57 3.28 ระดับพอใช 
2. การวิจัย 5.00 5.00 4.43 4.81 ระดับดีมาก 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4. การทํานุบาํรุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ระดับดมีาก 
รวมทุกตัวบงช้ีของ
ทุกองคประกอบ 

3.02 5.00 3.50 4.16 
  

ผลการประเมิน ระดับพอใช ระดับดีมาก ระดับพอใช ระดับด ี   
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 
2558 อยูในระดับดี (4.16 คะแนน จาก 5 คะแนน) โดยมีผลการดําเนินการไดมาตรฐานในระดับดีมาก จํานวน 
4 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 2 การวิจัย (4.81 คะแนน จาก 5 คะแนน) องคประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (5 
คะแนน) ผลการดําเนินการไดมาตรฐานในระดับพอใช จํานวน 1 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1 การผลิต
บัณฑิต (3.28 คะแนน จาก 5 คะแนน) มุมมองดานปจจัยนําเขามีผลการดําเนินการไดมาตรฐานในระดับพอใช 
(3.02 คะแนน จาก 5 คะแนน) ดานกระบวนการมีผลการดําเนินการไดมาตรฐานในระดับดีมาก ( 5 คะแนน) 
ดานผลผลิตและผลลัพธมีผลการดําเนินการไดมาตรฐานในระดับพอใช (3.50 คะแนน จาก 5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ผลการวิเคราะหในแตละองคประกอบ 
 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน 

1. คณะมแีนวทางในการดําเนินงานดานการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ชัดเจน โดยดูแลนักศึกษา
อยางใกลชิดผานระบบอาจารยท่ีปรึกษา มีการจัดเก็บขอมูลนักศึกษาเปนแฟมประวัติ จัดทําตาราง 
โฮมรูม และมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเตรียมความพรอมในการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา 
ไดแก กิจกรรมปจฉิมนิเทศ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ
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นักศึกษาชั้นปสุดทายเพื่อใหสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค การวางแผนและดําเนินกิจกรรม
ตางๆ อยางมีคุณภาพและเกิดประโยชนอยางแทจริง จะชวยสงเสริมใหนักศึกษามีความสุขในระหวาง
การใชชีวิตในคณะ และมีความผูกพันกับอาจารยและคณะ 

2. คณะมีแนวทางในการใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกาใน
หลากหลายชองทาง ทั้งการใหขอมูลผานทาง social network การสงจดหมายถึงศิษยเกา (แนะนําวิธี
เขียน Resume ภาษาอังกฤษ สําหรับการสมคัรงาน) และมีการใหความรูแกศิษยเกาในสาขาวิชาตางๆ 
การดาํเนินการดังกลาวจะชวยสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางศิษยเกาและคณะ ซึ่งจะนําไปสูการรวมมือ
ในการพัฒนาคณะทั้งทางดานวิชาการและอ่ืนๆ ในอนาคต 

3. มีคูความรวมมือกับมหาวิทยาลัยประเทศจีน ซึ่งผลักดันวิสัยทัศนของคณะสูความเปนสากล 
 
ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
1. ควรวางแผนพัฒนาอาจารยดานคุณวุฒแิละตําแหนงทางวิชาการและติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ 

ซึ่งคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการเปนปจจัยนําเขาที่สําคัญในการผลิตบัณฑิตใหมีความเขมแข็งทั้ง
ทางดานวิชาการและวิชาชีพ  

2. ควรคนหาสมรรถนะหลัก (core competency) ของคณะ และใชประโยชนจากสมรรถนะหลัก
ดังกลาวในการสรางความแตกตางในการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความตองการของสังคม 

3. ควรพิจารณาความสมดุลของแผนการรับนักศึกษาใหสอดคลองกับอัตรากําลังของอาจารย เพื่อให
อาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดในสัดสวนที่เหมาะสม โดยเฉพาะสาขาศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลป 
และประยุกตศิลป ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งในดานการสําเร็จการศึกษาตามแผน 
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการ  

4. ควรพิจารณาแนวทางในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในดานตางๆ เพิ่มเติม เชน ดานทักษะชีวิต 
ทักษะทางปญญา และทักษะความเปนครูในบางสาขา เชน สาขาดนตรี เพื่อใหบัณฑิตมีความพรอมที่
จะปฏิบัติงานในสาขาวิชาของตนเองไดอยางมีประสทิธิภาพ  

5. ในการวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ/แผนพัฒนานักศึกษา ตามผลการเรียนรู 5 ดาน 
ในกิจกรรม/โครงการท่ีคณะดําเนินการตามแผน ควรมีการประเมินผลการเรียนรูท่ีตรงกับวัตถุประสงค
ของโครงการ โดยกําหนดตัวชี้วัดที่สะทอนกับการเรียนรูในแตละดาน แทนการใชแบบประเมินใน
ภาพรวมเหมือนกันทุกโครงการ (4 ขอ คือ จํานวนผูเขาโครงการ ความพึงพอใจ ความรูที่รับ และการนํา 
ไปใชประโยชน ซึ่งไมไดระบุวาเปนผลการเรียนรูดานใด)  

6. ดานการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ควรปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จะเอ้ือตอการพัฒนา
ทักษะของผูเรียนในการเรียนรูเพื่อใหเปนบัณฑิตที่มีความพรอมในการใชชีวิตและทํางานประกอบ
อาชีพในระดับสากล เชน ประสิทธิภาพของการเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอน
และการสืบคนขอมูล การจัดกิจกรรมการเรียนรูในสถานการณจริง โดยเฉพาะในสาขาวิชาภาษาจีน 
ควรไดฝกการใชภาษากับเจาของภาษา (ฝกการตอนรบัในโรงแรม การเปนไกด เปนตน) 

7. การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ควรมีการทบทวนกิจกรรมที่ นักศึกษาจะตองเขารวมทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาการซ้ําซอนของกิจกรรม ใหผูเรียนและ
อาจารยไดมีเวลาและโอกาสในการพัฒนาตนเองดานอ่ืนๆ มากขึ้น 

 
องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
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จุดเดน 
1. คณะไดจัดระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย โดยมีการสงเสริมและผลักดันพันธกิจ

ดานการวิจัยอยางตอเนื่องและเขมแข็ง เพื่อสนับสนุนการบรรลุเปาประสงคดานการมีองคความรูจาก
งานวิจัยเพื่อเปนฐานการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการใหเปนไปตามความตองการของ
สังคม โดยมีการจัดสรรงบประมาณจากแหลงทุนภายในเพื่อกระตุนใหคณาจารยที่ยังไมไดรับทุนวิจัย
จากแหลงทุนใดๆ ไดดําเนินการวิจัยเพื่อนําไปสูการผลิตผลงานวิจัยตอไป มีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการนําเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อ
เปนเวทีใหอาจารยและนักศึกษาไดเผยแพรผลงานวิจัย จัดใหมีโครงการคลินิกวิจัย และอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยและเขียนบทความ การดําเนินการดังกลาวสงผลใหมีจํานวน
อาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจํานวนมาก (59.90%) และมีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 

2. คณะมีคณาจารยที่มีศักยภาพในดานการวิจัย สามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกได
หลากหลาย  
 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
1. คณะควรสงเสริมใหคณาจารยที่มีประสบการณดานการวิจัย ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุน

ภายนอกใหมากขึ้น  
2. คณะควรสรางระบบทีมวิจัยเพื่อสนับสนุนคณาจารยรุนใหมใหมีความเขมแข็งดานการวิจัยอยางรวดเร็ว 

โดยสรางความโดดเดนในการพัฒนาองคความรูที่จะเปนอัตลักษณของคณะ และควรจัดกิจกรรมให
ความรู และอบรมทักษะการวิจัยใหแกคณาจารยอยางตอเน่ือง  

3. คณะควรสงเสริมใหมีการพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ และพัฒนาสูองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ 
เพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหแกงานวิจัย โดยแสวงความรวมมือกับนักวิจัยตางสาขา และองคกรภายนอก
สถาบัน 

  
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน 
คณะมกีารจัดทําแผนการบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนที่หลากหลาย โดยมุงเนน

การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน และเกิดผลลัพธที่ดีอยางตอเนื่อง โดยอาศัยความรูและความเชี่ยวชาญของอาจารย 
ท้ังนี้มีหลายโครงการที่บูรณาการเขากับการเรียนการสอน ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดผล
ตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน และสังคม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนการนําการบริการวิชาการมาเสริมสราง
ความเขมแข็งดานมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรแบบมีสวนรวม สอดคลองกับเปาประสงคของคณะ 
  

ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
1. ควรสงเสริมใหมีการบูรณาการงานบริการวิชาการในสาขาวิชาตางๆ เขาดวยกัน เพื่อรวมกันแกไข

ปญหาและพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง 
2. ควรสนับสนุนใหมีการดําเนินการวิจัยควบคูไปกับการบริการวิชาการในชุมชนเปาหมาย เพื่อเอื้อ

ประโยชนในดานการพัฒนาอาจารย และการพัฒนาชุมชน 
3. ควรมีการถอดบทเรียนเพื่อสังเคราะหแนวปฏิบัติที่ดีดานการบรกิารวิชาการแกชุมชนเปาหมาย 



ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ปีการศกึษา 2558 
 

44 งานประกนัคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 
 

4. ควรสงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนํา
สมรรถนะหลักของอาจารยไปรวมกันพัฒนาและสนับสนุนชุมชน เพื่อแกไขปญหาชุมชนไดอยางครบ
วงจร ทั้งนี้ควรมุงเนนการเสริมสรางความเขมแข็ง และยั่งยืนใหแกชุมชน โดยสรางผูนํา/ตัวแทนชุมชน
ท่ีสามารถนําองคความรูที่ไดรับไปใชในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนได  
 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จุดเดน 
มีการผลิตผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคลองกับสมรรถนะหลักของคณาจารย โดยมีการจด

ลิขสิทธิ์งานประเภทดนตรีจํานวนมาก เชน ทํานองเพลงกํ่าเปอ ทํานองเพลงภูเมือง คํารองที่แตงเพื่อประกอบ
ทํานองเพลงมหามิ่งมงคล  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรยกระดับผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ ไปสูการสรางมาตรฐานดาน

ศิลปวัฒนธรรม และสรางผลงานใหเปนที่ยอมรบัในระดับชาติ 
 
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดเดน 
1. คณะมีการทบทวนแผนกลยุทธอยางตอเนื่อง โดยมีการปรับเพิ่มประเด็นกลยุทธของการพัฒนา

มหาวิทยาลัยกับประชาคมอาเซียนและสากล ซึ่งสอดคลองกับบรรลุวิสัยทัศนของคณะ 
2. คณะมกีารบริหารจัดการและสรางบรรยากาศในการทํางานที่สงเสริมใหบุคลากรทํางานรวมกันอยางมี

ความสุข สงผลใหบุคลากรมีความผูกพันกับคณะและทุมเทปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
3. คณะมกีระบวนการคนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคล และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ โดยคํานึง 

ถึงความตองการของคณาจารยและบุคลากรของคณะ มีการจัดเก็บและเผยแพรในสวนของการจัดการ
องคความรูผานทางเว็บไซดของคณะ และรวมในกิจกรรม KM Day ของมหาวิทยาลัย 

4. คณะมรีะบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ กํากับติดตามการดําเนินการ 
โดยใหหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะทุก
ภาคการศกึษา สงผลใหทุกหลักสูตรผานเกณฑประเมิน  

 
ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
1. ในการจัดทําแผนกลยุทธของคณะ ควรนําความทาทายเชิงกลยุทธและความไดเปรียบเชิงกลยุทธของ

คณะซึ่งไดจากการวิเคราะห SWOT มาเปนขอมูลในการกําหนดยุทธศาสตรเชิงรุกในการดําเนินงาน
เพิ่มเติมจากยุทธศาสตรตามพันธกิจ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่ตั้งไว 

2. ดานการบริหารความเสี่ยง ในการกําหนดแนวทางในการแกไขหรือลดความเสี่ยง รวมทั้งตัวชี้วัด ควร
คํานึงถึงประสิทธิผล เพื่อที่จะม่ันใจไดวาประเด็นความเสี่ยงดังกลาวจะไดรับการแกไขไดจริง เชน ควร
วิเคราะหและติดตามผลการจัดการความเสี่ยงในดานของจํานวนนักศึกษาท่ีลดลงอยางเปนระบบ เพื่อ
ใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง โดยอาจพิจารณาในมุมมองของการพัฒนา
หลักสูตรท่ีมีจุดเดนท่ีแตกตาง เพื่อจูงใจใหนักศึกษาสนใจที่จะเขามาศึกษาในหลักสูตรมากขึ้น  



ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ปีการศกึษา 2558 
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ปีการศกึษา 2558 
 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 48 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ปการศึกษา 2558 

 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ปีการศกึษา 2558 
 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กําหนดการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจาํปการศึกษา 2558 
ระหวาง วันที่ 22-23 กันยายน 2559  

 

 
วัน เวลา กิจกรรม สถานที่ 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 
08.00 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชมุวางแผนการตรวจเย่ียม  

กําหนดประเด็น และรายการขอมูลที่ตอง ทําการ
ตรวจสอบ 

หองประชุม 0935 

09.00-09.15 น. - ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวิทย  บตุรอุดม  
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วัน เวลา กิจกรรม สถานที่ 
คณ ะ บ ดี ค ณะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กลาวตอนรับและนําเสนอ
ภาพรวมของการดําเนนิงานระดับคณะ 
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงกระบวนการ
และวัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะแกผูบริหาร 

09.15-09.45 น. รับฟงการบรรยายสรุปการดําเนินงานของคณะ และการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะในปที่ผานมา 
โดย อาจารยพงศธร  คําใจหนัก รองคณบดีฝายวางแผน
และการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

09.45-12.00 น. คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

หองประชุม 0925   

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-13.30 น. สัมภาษณคณบดี ผูบริหารคณะ และประธานสาขาวิชา หองประชุม 0925  
13.30-14.00 น. สัมภาษณผูแทนคณาจารย หองประชุม 0925  
14.00-14.30 น. สัมภาษณผูแทนสายสายสนับสนุน หองประชุม 0925  
14.30-15.00 น. สัมภาษณผูแทนนักศึกษา (คละชั้นป) หองประชุม 0925  
15.00-15.30 น. สัมภาษณผูใชบัณฑิต และศิษยเกา หองประชุม 0925 
15.30-17.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการพิจาณาการตรวจ

ประเมินประจําวัน 
หองประชุม 0925 

17.00 น.  รบัประทานอาหารเย็น และเขาพัก ณ โรงแรม  
วันศุกรที่ 23 กันยายน 2559 
09.00-12.00 น. คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(ตอ) 

หองประชุม 0925 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-15.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมจัดทํารายงานผลการประเมิน

ระดับคณะ 
หองประชุม 0925  

15.00 – 16.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯรายงานผลการประเมินคณะ 
- คณบดีใหขอมูลยอนกลับแกคณะกรรมการประเมินฯ 

หองประชุม 0925 

16.00 น. เดินทางกลับ  
 
หมายเหตุ     1) อาหารวางรับประทานระหวางดําเนินการ 

2) กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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สรุปประเด็นการสัมภาษณ 
 
สัมภาษณคณบดี ผูบริหาร และประธานสาขา 
 
ประเด็นคาํถาม : ในภาพรวมคิดวาอะไรคือสิ่งท่ีทาทายอยากผลักดัน และมีกลยุทธอะไร? 
 1. การมีตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย มีกลยุทธป 2559 คือ พยายามผลักดันให 1 สาขาวิชา 
ตอ 1 ตําแหนงทางวิชาการ 
 2. การพัฒนาสมรรถนะของอาจารยใหมีผลงานทางวิชาการ สนับสนุนใหอาจารยทําตารา หรือ
เอกสารประกอบการสอน การนําเสนอผลงาน ซึ่งคณะใหการสนับสนุนเต็มท่ี 
 3. ทําโครงการคลินิกวิจัย เนนชุดโครงการ / กลุมแตละศาสตร ในคณะมีศาสตรที่หลากหลาย สราง
ความโดดเดนได 
 4. การแปลผลงานทางวิชาการเปนภาษาอังกฤษ 
 
ประเด็นคาํถาม : คิดวาคณะเขมแข็งเรื่องอะไรที่โดดเดน และคิดวาสิ่งไดท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึน? 
 1. กระบวนการทํางานท่ีเขมแข็ง ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แตละสาขาวิชามีสวนรวม 
 2. ปรับหลักสูตรเปน 2 ปริญญา ในหลักสูตรท่ีพรอม 
 3. ระบบการทํางานท่ีมีความยืดหยุน มีความสุขในการทํางาน มีวัฒนธรรมการทํางานเปนแบบ
ครอบครัว 
 4. อยากใหเนนทางวิชาการมากขึ้น สนับสนุนบรรยากาศทางวิชาการมากขึ้น  
 
สัมภาษณตัวแทนนกัศึกษา 
 
ประเด็นคาํถาม : ในภาพรวมคิดวาอะไรคือสิ่งท่ีอยากใหคณะพัฒนา หรือชวยเหลือในดานใด? 
 1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่เรียนแลวเอาไปใชประโยชนในชีวิตไดจริง 
 2. สิ่งสนับสนุนการเรียน มีเครือขาย มีโครงการ มีเวทีไดแสดงความสามารถ มีภูมิทัศนสนับสนุนการ
เรยีนรูของนักศึกษา 
 3. เวลาเรยีน 3 ช่ัวโมง นานเกินไป 
 4. กิจกรรมเยอะเกินไป ซ้ําซอนกัน ทั้งของสาขาวิชา ของคณะ และของมหาวิทยาลัย  
 5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อยากใหเพิ่มรายวิชาธุรกิจการบิน 
 6. อยากใหมีเครื่องปรับอากาศในหองเรยีน 
 7. อยากใหเชิญรุนพี่ที่มีประสบการณ หรือประสบความสําเร็จในการทํางานมาแนะนํา แลกเปลี่ยน
เรยีนรูกัน 
สัมภาษณตัวแทนศษิยเกา และตัวแทนผูใชบัณฑิต 
 
ประเด็นคาํถาม : ในภาพรวมคิดวาอะไรคือจุดเดนของบัณฑิต และอะไรที่อยากใหคณะเพิ่มเติมเพ่ือการพัฒนา? 
 1. บัณฑิตมีทักษะเพียงพอ ทักษะหลากหลาย เชน โคชกีฬา ฟอนรํา 
 2. มีความสามารถรูทันเทคโนโลยี  
 3. อยากใหเพิ่มทักษะชีวิต ทักษะการแกปญหาเพื่อใชในการทํางาน 
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 4. อยากใหเพิ่มอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 
 5. อยากใหเพิ่มวิชาดานความเปนครู ที่ครอบคลุมในแตละศาสตร  
 6. อยากใหมีใบประกอบวิชาชีพ 
 7. อยากใหออกแบบการเรียนรูเก่ียวกับรายวิชาท่ีเปนประโยชนตออนาคต 
 8. บัณฑิตนําความรูในการเรียนไปใชไดจริง 
 
สัมภาษณตัวแทนบุคลากรสายสนบัสนุน 
 
ประเด็นคาํถาม : ในภาพรวมคิดวาอะไรคือจุดเดนของคณะ และอะไรที่อยากใหคณะพัฒนาอะไร? 
 1. ทํางานมีความสุข รอบตัวมีพี่ มีอาจารยคอยสอน ปรึกษาได บรรยากาศการทํางานในคณะทําให
ทํางานสนุก มีความสุข 
 2. มีโอกาสไดไปอบรมการเขาสูตําแหนง 
 3. อยากใหเพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยนระยะสั้นในสิ่งท่ีสนใจหรือดอยประสบการณ เชน ชวงปดเทอมให
ไปอบรมหรือเรียนคอรสระยะสั้นเพื่อเพิ่มเติมความรู 
 4. บางงานไมมีผูชวยปฏิบัติงาน 
 5. อยากใหมีกรอบอัตรากําลัง ในแตละงานอยากใหมีคนรูงานมากกวา 1 คน เพื่อาสามารถทํางาน
แทนกันได  
 
 


