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คํานํา 
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําปการศึกษา 
2560 เปนข้ันตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะทราบ
สัมฤทธิผลในการดําเนินงาน ทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนนําผลการประเมินและขอเสนอแนะ
ไปใชปรับปรงุ และพัฒนาวางแผนการดําเนินงานการจัดการศึกษาในปการศึกษาถัดไป และเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2560 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่ 2145/2561 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 
ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติผูประเมินตามที่ 
สกอ. กําหนด จํานวน 2 คน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน และผูทําหนาที่เปนเลขานุการ 
จํานวน 1 คน  ไดรวมกันดําเนินการประเมินฯ ระหวางวันที่ 23 – 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยการวิเคราะห
รายงานการประเมินตนเอง ศึกษาเอกสารหลักฐานอางอิง สัมภาษณผูเก่ียวของ การเย่ียมชมอาคารสถานท่ี 
และทรัพยากรการเรียนรูภายในคณะ ซึ่งไดรับความรวมมืออยางดียิ่งในการใหขอมูล และตอบขอซักถาม
จากคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และผูเก่ียวของ เพื่อเปนขอมูลที่แสดงถึงสภาพ             
การดําเนินงานของคณะ จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ ่งประกอบดวย           
ผลการประเมินรายตัวบงชี้ และผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ รวมทั้งจุดออน ขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาการดาํเนินการของคณะ 
 คณะกรรมการประเมินฯ หวังเปนอยาง ย่ิงวาคณะจะไดนําผลการประเมินท่ีไดจาก                 
การประเมินครั้ง น้ีไปใชในการรักษาจุดเดน และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ตามบทบาทหนาที่ของ
สถาบันอุดมศึกษา และนําไปสูการพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจใหบรรลุความมุงหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน 
และเปาประสงคของคณะตอไป 
 
         
      คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
        31 สิงหาคม 2561 
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สวนที่ 1 
บทสรปุผูบริหาร 

 
1. บทสรุปผูบริหาร  
 1.1 ขอมูลทั่วไป 
       คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนสถาบันอุดมศึกษาใน
กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2560 มีการจัดการเรียนการสอนท้ังสิ้น 14 
หลักสูตร แบงเปนระดับปรญิญาตร ีจํานวน 12 หลักสูตร ระดับปรญิญาโท จํานวน 1 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร มีอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวนทั้งหมด 
106.5 คน ลาศกึษาตอ จํานวน 8.5 คน จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ประกอบดวย อาจารย จํานวน 
75.5 คน คิดเปนรอยละ 70.89 ผู ช วยศาสตราจารย  จํานวน 29 คน คิด เปนรอยละ 27.23               
รองศาสตราจารย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.88 และศาสตราจารย จํานวน 0 คน และจําแนกตาม
วุฒิการศึกษา ประกอบดวย ระดับปริญญาตรี  2 คน ระดับปริญญาโท 84.5 คน และระดับปริญญาเอก 20 คน 
ดังน้ัน รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 18.78 จํานวนนักศึกษารวมท้ังสิ้น 
2,809 คน ประกอบดวย ระดับปริญญาตรี จํานวน 2,766 คน ปริญญาโท จํานวน 20 คน และปริญญาเอก 
23 คน 
 
 1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ครบวงจรโดยมีการประเมินทั้งปจจัยนําเขากระบวนการ 
และผลผลิต/ผลลัพธ 
     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2560 อยูในระดับดี (4.43 คะแนน จาก 5 คะแนน) เมื่อพิจารณาปจจัยนําเขา พบวา คณะมี
การดําเนินงานในคณุภาพอยูในระดับดี (3.70 คะแนน จาก 5 คะแนน) ดานกระบวนการ คณะมีการดําเนินการ
ในคุณภาพในระดับดีมาก (5 คะแนน) ดานผลผลิตและผลลัพธ คณะมีการดําเนินการในคุณภาพในระดับดี 
(3.90 คะแนนจาก 5 คะแนน) ซึ่งหากพิจารณาในแตละองคประกอบคุณภาพ พบวา คณะมีผล              
การดําเนินงานไดมาตรฐานในระดับดีมาก จํานวน 4 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (5 คะแนน) และมีผลการดําเนินงานไดมาตรฐานในระดับดี จํานวน 1 
องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (3.76 คะแนน จาก 5 คะแนน)  
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3. บทนาํ 
3.1  สรุปขอมูลพื้นฐานของคณะโดยยอ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เดิมเรียกชื่อวา
คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กอตั้งข้ึนหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.
2518 มีภาควิชาในสังกัดคณะวิชา 11 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสตร 
ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชารัฐศาสตร เปดสอนในระดับ 
ปกศ. สูง ภาคปกติและภาคตอเนื่อง ป พ.ศ. 2522 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา และ
ป พ.ศ.2529 เปดสอนบุคลากรประจําการ (กศ.บ.ป.) 
 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็กพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานนามวิทยาลัยครู เปน สถาบันราชภัฏ ทําใหวิทยาลัยครูลําปางเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันราชภัฏ
ลําปาง” คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเปลี่ยนชื่อเปน “คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” 
ในป พ.ศ.2543 สถาบันราชภัฏลําปางกําหนดใหมีการบริหารงานวิชาการ โดยคณะบุคคล 3 ระดับ ไดแก 
คณะกรรมการบริหารวิชาการสถาบัน คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 

 เมื่อพระราชบัญญัติ พ.ศ.2538 ประกาศใชทําใหสถาบันราชภัฏสามารถจัดการศึกษาในระดับสูง
กวาปริญญาตรีได ป พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงเปดสอนระดับปริญญาโท โปรแกรมวิชา
บริหารการศึกษาป พ.ศ.2547 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดสอนระดับปริญญาโทรุนแรก คือ 
โปรแกรมยุทธศาสตรการพัฒนา และวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช ทําใหสถาบันราชภัฏลําปางเปลี่ยนฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” โดย
แบงสวนราชการเปน 10 สวน มี 6 คณะ 3 สํานัก และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการแบง
สวนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการแบงสวน
ราชการในสํานักงานคณบดีเปน 4 งาน บริหารโดยมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและบริหารกิจการภายในคณะ 

 ปจจุบัน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการเปดการเรียนการสอนท้ังหมด จํานวน 14 
หลักสูตร แบงเปนระดับปริญญาตรี 12 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก
ปริญญาโท 1 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยหลักสูตรปริญญาโท คือ หลักสูตร                 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท ไดงดรับ
นักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2559 และเสนอขออนุมัติปดหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง
ที่ 7/2561 วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติใหปดหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนไป 

 
3.2 ปรัชญา วิสัยทัศน คานยิมขององคกร พันธกจิ  

ปรัชญา 
 สหวิทยาการเพื่อทองถ่ิน 

 
วิสัยทัศน 

  เปนศูนยการเรียนรูและบูรณาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูทองถ่ิน 
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4 คณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ ประจําปการศกึษา 2560 

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 
 

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

 

พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และ

คุณลกัษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่  21 
 2. วิจัยเพื่อสรางองคความรู พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถ่ิน 
 3. ใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตรแบบมีสวนรวมกับทองถ่ิน 
 4. สรางสรรค สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
 5. พัฒนาและเสริมสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 อัตลักษณ เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อทองถ่ิน 
 

3.3 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
  ในปการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มี
การเปดสอนทั้งหมด จํานวน 14 หลักสูตร แบงเปนหลักสูตรใหม จํานวน 3 หลักสูตร และหลักสูตร
ปรับปรุงจํานวน 11 หลักสูตร สามารถแยกตามระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 12 
หลักสูตร ระดับปรญิญาโท จํานวน 1 หลักสูตร และระดับปรญิญาเอกจํานวน 1 หลักสูตร มีรายละเอียดดังน้ี 

ที ่ ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และตามเกณฑมาตรฐาน

หลกัสูตร พ.ศ.2548/ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
พ.ศ.2558 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สกอ. รับทราบ เริ่มเปดสอน 

1) หลักสูตรดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 (จํานวน 7 หลักสูตร)  

1.1 ระดับบัณฑิตศึกษา    
1 รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาประชาคม
เมืองและชนบท  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 12/2554 
วันท่ี 23 ตุลาคม 

2554 

วันที่ 17 
กรกฎาคม 

2556 

ปการศึกษา 
2554 

(งดรับนักศึกษาตั้งแตป
การศึกษา 2559  

เปนตนไป 
และขออนุมัติปด
หลักสูตร ในการ

ประชุมครั้งที่ 7/2561 
วันที่ 14 ก.ค.2561) 

2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร

หลักสูตร
ใหม 

ครั้งที่ 3/2559  
วันท่ี 12 มีนาคม 

วันที่ 19 
พฤษภาคม 

ปการศึกษา 
2559 
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ที ่ ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และตามเกณฑมาตรฐาน

หลกัสูตร พ.ศ.2548/ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
พ.ศ.2558 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สกอ. รับทราบ เร่ิมเปดสอน 

ใหม พ.ศ. 2559) 2559 2559 
1.2 ระดับปริญญาตร ี   
1 ครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2558)   

หลักสูตร
ใหม 

ครั้งที่11/2558  
วันที่ 10 มกราคม 

2558 

วันท่ี  19 
พฤศจิกายน 

2558 

ปการศึกษา 
2558 

2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครอง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2559) 

หลักสูตร
ใหม 

ครั้งที่ 13/2558  
วันท่ี 20 ตุลาคม 

2558 

วันที่ 16 
ธันวาคม 2558 

ปการศึกษา 
2559 

3 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 4/2559 
วันท่ี 23 เมษายน 

2559 

วันที่ 7 มีนาคม 
2560 

ปการศึกษา 
2559 

4 ครศุาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
สังคมศกึษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) 
 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 6/2557  
วันท่ี 14 

มิถุนายน 2557 

วันท่ี 1 
ธันวาคม 2557 

ปการศึกษา 
2557 

5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

วันที่ 10/2555 
วันที่ 8 กันยายน 

2555 

วันท่ี  26 
กรกฎาคม 

2556 

ปการศึกษา 
2556 

2) หลักสูตรดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (จํานวน 7 หลักสูตร)  
ระดับปริญญาตร ี   
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 3/2560 
วันที่ 11 มีนาคม 

2560 

อยูระหวางการ
รับทราบจาก 

สกอ. 

ปการศึกษา 
2560 

2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 3/2560 
วันที่ 11 มีนาคม 

2560 

อยูระหวางการ
รับทราบจาก 

สกอ. 

ปการศึกษา 
2560 

3 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 5/2560  
วันท่ี 8 เมษายน 

2560 

อยูระหวางการ
รับทราบจาก 

สกอ. 

ปการศึกษา 
2560 

4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สําหรบัชาวตางประเทศ  

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 5/2560  
วันท่ี 8 เมษายน 

2560 

อยูระหวางการ
รับทราบจาก 

สกอ. 

ปการศึกษา 
2560 
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6 คณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ ประจําปการศกึษา 2560 
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ที ่ ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และตามเกณฑมาตรฐาน

หลกัสูตร พ.ศ.2548/ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
พ.ศ.2558 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สกอ. รับทราบ เริ่มเปดสอน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 6/2560 
วันท่ี 21 

พฤษภาคม 2560 

อยูระหวางการ
รับทราบจาก 

สกอ. 

ปการศึกษา 
2560 

6 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 5/2560  
วันท่ี 8 เมษายน 

2560 

อยูระหวางการ
รับทราบจาก 

สกอ. 

ปการศึกษา 
2560 

7 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 7/2560 
วันท่ี 10มิถุนายน 

2560 

อยูระหวางการ
รับทราบจาก 

สกอ. 

ปการศึกษา 
2560 

3.4 จํานวนนกัศึกษา 
  จํานวนนกัศึกษา ปการศกึษา 2560 แยกตามสาขาวิชาทุกระดับการศกึษา  

ลําดับ สาขาวิชา รหัส 60 รหัส 59 รหัส 58 รหัส 57 รหัส 56 รวม 

1 รฐัประศาสนศาสตร 93 178 161 150  - 582 
2 สังคมศึกษา 99 106 89 87 86 467 
3 การพัฒนาชุมชน 32 77 48 49  - 206 
4 นิติศาสตร 79 64 33 28  - 204 
5 ดนตร ี 21 19 35 24  - 99 
6 ศิลปะและการออกแบบ 25 20 28 22  - 95 
7 ภาษาอังกฤษ 85 77 82 69  - 313 
8 ภาษาจีน (ศศ.บ.) 28 45 72 43  - 188 
9 ภาษาจีน (ค.บ.) 56 59 26 26  - 167 
10 ภาษาไทย  39 57 58 44  - 198 
11 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสาํหรับชาวตางประเทศ 

- ปกติ 10 17 4 6  - 37 
- เทียบโอน 2 ป 51 34 -   - -  85 

12 การเมืองการปกครอง 84 41 -   - -  125 
13 ภาษาไทย (ปร.ด.) 5 18 -   - -  23 
14 การบริหารและพัฒนา

ประชาคมเมืองและชนบท 

งดรบันักศึกษา 
และขออนุมัตปิดหลักสูตร 

10 6 4 20 

รวม 707 812 636 548 86 2,809 
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3.5  จํานวนอาจารย  

 จํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา 106.5 คน จําแนกตามวุฒิ
การศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ ไดดังตอไปนี้ 

ตําแหนง 
วุฒิการศึกษา 

จํานวน 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

อาจารย 2 66 7.5 75.5 
ผูชวยศาสตราจารย 0 18.5 10.5 29 
รองศาสตราจารย 0 0 2 2 
ศาสตราจารย 0 0 0 0 

รวม 2 84.5 20 106.5 

หมายเหตุ : มีวุฒิเทียบเทาปริญญาเอกจํานวน 1 คน ผศ.ศิริกร อิ่นคํา 
 

3.6 งบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 เพิ่ม/-ลด 

งบดําเนินงาน  10,255,260.00  9,603,270.00 - 651,990.00 
งบลงทุน  3,884,800.00  3,120,310.00 - 764,490.00 
งบอุดหนุน  1,311,700.00  2,170,500.00 + 858,800.00 

รวมทั้งหมด  15,451,760.00  14,894,080.00 - 557,680.00 
 
4. วิธีการประเมิน 
 4.1 การวางแผนและการประเมิน  
 4.1.1  การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจเย่ียม  คณะกรรมการประเมินไดกําหนดตารางวัน  
เวลา ที่จะเขาประเมิน โดยพิจารณารวมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  และเมื่อไดรับรายงานการประเมินตนเองของคณะแลว 
คณะกรรมการประเมินไดศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีไดรับมอบหมายลวงหนา  ซึ่งประธาน
คณะกรรมการประเมินไดประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินถึงวิธีการประเมิน  และการเขียนรายงานผล
การประเมิน 
 4.1.2  การดําเนินการระหวางการตรวจประเมิน  คณะกรรมการประเมินไดดําเนินการ
ตามลําดับ ดังนี้ 
  1) คณะกรรมการประเมินพบผูบริหารและคณาจารยในวันแรกของการประเมิน  
ประธานกรรมการประเมินชี้แจงวัตถุประสงคของการประเมิน ชี้แจงกําหนดเวลาการประเมิน และแนะนํา
คณะกรรมการประเมิน จากนั้นคณบดีบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะใหแกคณะกรรมการ
ประเมินรับทราบ 
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  2) ในการตรวจประเมินคณะกรรมการประเมินจะทําการประชุมเพื่อทบทวนแผน              
การประเมินประจําวัน และเมื่อเสร็จการตรวจประเมินในแตละวัน คณะกรรมการไดสรุปผลการดําเนินงาน
ประจําวัน ทบทวนแผนการเยี่ยมในวันตอไป และในวันสุดทายจะทําการประชุมตัดสินผลการประเมินเม่ือ
ดําเนินการตรวจประเมินเสร็จสิ้นตามแผนงานที่ไดกําหนดไว 
  3) ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คูมือตาง ๆ และการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะ และหลักฐานเชิงประจักษอื่น ๆ  
  4) ในการสัมภาษณไดดําเนินการสัมภาษณคณบดี รองคณบดี ผูแทนอาจารย ผูแทนนักศึกษา 
ผูแทนศิษยเกา ผูแทนบุคลากรสายสนับสนุน และผูแทนผูใชบัณฑิต 
 4.1.3  การดําเนินงานหลังการตรวจเย่ียม 
  1)  คณะกรรมการประเมินนําเสนอผลการประเมินปากเปลาใหผูบริหารและคณาจารย
ของคณะรับทราบ และรวมอภิปรายผลการประเมิน 
  2)  คณะกรรมการประเมินเปดโอกาสใหผู รับการประเมินได เพิ่มเติมขอมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา หรือโตแยงผลการประเมินดวยปากเปลาภายใน 7 วัน 
  3)  สรุปรายงานผลการประเมิน  จัดทํารูปเลมสงใหกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและลงบันทึกขอมูลผลการประเมินในระบบ CHE QA Online 
 
 4.2 วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล 

กําหนดใหคณะกรรมการประเมินศึกษาเอกสารเชิงประจักษ และสอบถามขอมูล โดยการสัมภาษณ 
จากนั้นนําขอมูลมาเสนอตอคณะกรรมการประเมินทุกคน เพื่อตัดสินผลในทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี้ 
และนําเสนอตอผูบริหารและคณาจารยของคณะ โดยไดเปดโอกาสใหบุคลากรของคณะสามารถแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการประเมิน และแสดงหลักฐานเชิงประจักษ เพื่อขอปรับแกผลการประเมินได 
 
5. เกณฑการคดิคะแนน 
 การตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อิงตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดเกณฑการประเมินผลลัพธเปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีที่ไมดําเนินการ
ใดๆหรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนนโดยมีความหมายของคะแนนดังนี้ 
 คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
 คะแนน 1.51 – 2.50   หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
 คะแนน 2.51 – 3.50   หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช 
 คะแนน 3.51 – 4.50   หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี 
 คะแนน 4.51 – 5.00   หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก 
 
6. วัตถุประสงคการประเมิน 
 6.1 เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหนวยงานระดับคณะ ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๐ โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตาม
เกณฑและไดมาตรฐาน 
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 6.2 เพื่อใหคณะทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสู
เปาหมาย (targets) และเปาประสงค (goals) ที่ตั้งไว 
 6.3 เพื่อใหคณะทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนา เพื่อนําไป
ปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 6.4 เพื่อใหมหาวิทยาลัย และหนวยงานที่เก่ียวของ มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 
7. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ในปการศกึษา 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการตามพันธกิจของคณะและ
มหาวิทยาลัยอยางครบถวน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะอยูในระดับดี คะแนน
เฉลี่ย 4.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน รายละเอียดผลการประเมินแตละองคประกอบดังน้ี 

องคประกอบ 
ผลการประเมินคณุภาพภายใน 

คะแนน ผลการประเมิน 
1. การผลิตบัณฑิต 3.76 ระดับดี 
2. การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 
4. การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 
5. การบริหารจัดการ 5.00 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5 องคประกอบ 4.43 ระดับดี 
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สวนที่ 2 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 

1. คณะมีระบบกลไกในดานการบริการนักศึกษา และการดูแลนักศึกษา โดยผานระบบที่ปรึกษาที่
ชัดเจน สงผลใหเกิดกิจกรรมที่หลากหลาย ตอการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

2. คณะมีกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาบัณฑิตใหเปนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ซึ่งผูใช
บัณฑิตไดสะทอนใหเห็นวา บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีคุณลักษณะเปนบัณฑิตจิตอาสา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมยังไมผานระดับดี  
2. อาจารยประจําคณะยังมีคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนงทางวิชาการอยูในเกณฑต่ํา 
3. ควรนําผลการวิเคราะหคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา              

(คา FTES) ไปวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย รวมทั้งเปาหมายการผลิตบัณฑิต 
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรงุ 

1. คณะควรนําผลการประเมินหลักสูตรมาทําการวิเคราะหรายตัวบงชี้ เพื่อวางแผน สนับสนุน 
การพัฒนาหลักสูตรในตัวบงชี้ที่ยังไมอยูในระดับดี 

2. คณะควรมีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงระบบกลไกเดิมเพื่อเพิ่มคุณวุฒิและ
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 
 
ตัวบงช้ีที่ 1.1 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 
เกณฑการประเมินตนเอง  
 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปดสอนทั้งหมด จํานวน 14 หลักสูตร และไดประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด ในชวงเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมีผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร องคประกอบที่ 1 คณะยืนยัน กรรมการยืนยัน 
1) ระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 (จํานวน 5 หลักสูตร) 
1) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ผาน 3.26 คะแนน 3.26 คะแนน 
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หลักสูตร องคประกอบที่ 1 คณะยืนยัน กรรมการยืนยัน 
ภาษาไทย 
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา 

ผาน 3.10  คะแนน 3.10  คะแนน 

3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน 

ผาน 2.76 คะแนน 2.76 คะแนน 

4) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน 

ผาน 2.69 คะแนน 2.69 คะแนน 

5) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
และเมืองการปกครอง 

ผาน 2.24 คะแนน 2.24 คะแนน 

2) ระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 (จํานวน 7 หลักสูตร) 
1) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตร ี

ผาน 3.20 คะแนน 3.20 คะแนน 

2) หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะ
และการออกแบบ 

ผาน 3.09 คะแนน 3.09 คะแนน 

3) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาชุมชน 

ผาน 2.93 คะแนน 2.93 คะแนน 

4) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาํหรับชาว
ตางประเทศ 

ผาน 2.74 คะแนน 2.74 คะแนน 

5) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ผาน 2.71 คะแนน 2.71 คะแนน 

6) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร 

ผาน 2.52 คะแนน 2.52 คะแนน 

7) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร 

ผาน 2.43 คะแนน 2.43 คะแนน 

3) ระดับปรญิญาโท ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 
1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาประชาคมเมอืงและชนบท 

 ผาน 2.61 คะแนน 2.61 คะแนน 

4) ระดับปรญิญาเอก ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 
2 )  หลั ก สู ต รป รั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต 

สาขาวิชาภาษาไทย 
ผาน 2.95 คะแนน 2.95 คะแนน 

ผลรวมคาคะแนนของทุกหลักสูตร  39.23 39.23 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด  14 14 

คะแนนที่ได  2.80 2.80 
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คณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ ประจําปการศกึษา 2560 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภฏัลาํปาง 
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การคิดคะแนน 
  

คะแนนที่ได  
 
 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน การบรรลุเปาหมาย 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

3.01 คะแนน  2.80 คะแนน 2.80 คะแนน 2.80 คะแนน ไมบรรล ุ

 
ตัวบงช้ีที่ 1.2 : อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคะแนนระหวาง     
0 – 5 
 
เกณฑเฉพาะกลุมสถาบัน ข  
 คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 
ผลการดําเนนิงาน 

ขอมูลพื้นฐาน คณะยืนยัน กรรมการยืนยัน 
1. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 98 คน 98 คน 
2. จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 8.5 คน 8.5 คน 
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที ่ปฏิบัติงานจริง   
และลาศึกษาตอ 

106.5 คน 106.5 คน 

4. จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 20 คน 20 คน 
5. รอยละของอาจารยประจําที่มีคณุวุฒปิรญิญาเอก 18.78 18.78 

 
ตารางแสดงรายช่ือที่มีคณุวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ที ่ ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหต ุ
1 รองศาสตราจารย ดร.ธนวิทย บุตรอุดม 1 กุมภาพันธ 2549 นับได 1 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาที่ ร.ต.นิรันดร ภักดี 1 กันยายน 2553 นับได 1 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได 1 

39.23 
= 2.80 คะแนน 

14 
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14 คณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ ประจําปการศกึษา 2560 

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 
 

ที ่ ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหต ุ
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 
5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก 1 มิถุนายน 2550 นับได 1 
6 อาจารย ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร 15 กรกฎาคม 2548 นับได 1 
7 อาจารย ดร.สุวรฐั แลสันกลาง 18 มิถุนายน 2542 นับได 1 
8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 
9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบริบูรณ 28 กันยายน 2558 นับได 1 
10 อาจารย ดร.รชันีวรรณ  มาวงศ 19 กันยายน 2537 นับได 1 
11 อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ 17 พฤษภาคม 2549 นับได 1 
12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.Truong Thi Hang 1 ตุลาคม 2557 นับได 1 
13 อาจารย ดร.ธนพร หมูคํา 1 มิถุนายน 2548 นับได 1 
14 ผูชวยศาสตราจารยศิรกิร อ่ินคาํ 19 มกราคม 2541 นับได 1 

(วุฒเิทียบเทา) 
15 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพัฒน  หมั่นการ 16 กรกฎาคม 2533 นับได 1 
16 รองศาสตราจารย ดร.ชลอ  รอดลอย 1 กรกฎาคม 2559 นับได 1 
17 อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 1 กรกฎาคม 2546 นับได 1 
18 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทัย พานิช 1 พฤศจิกายน 2548 นับได 1 
19 อาจารย ดร.วิศทเศรษฐกร 1 มิถุนายน 2553 นับได 1 
20 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต  อุปสอด 30 พฤศจิกายน 2560 นับได 0.5 
21 อาจารย ดร.มัลลิกา  ดวงภักด ี 30 พฤศจิกายน 2560 นับได 0.5 

รวมอาจารยที่มีคณุวุฒิระดับปริญญาเอก 20 
 
การคิดคะแนน 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
                    =  รอยละ 18.78 
 
 
 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 ค ะ แ น น ที่ ไ ด  =                                                             =  2.35 คะแนน 
 
 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน 
การบรรลุ
เปาหมาย ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

รอยละ 20 อาจารยมีวุฒิปรญิญาเอก อาจารยมีวุฒิปรญิญาเอก 2.35 คะแนน ไมบรรล ุ

20 
X 100 

106.5 

18.78 
X 5 

40 
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คณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ ประจําปการศกึษา 2560 
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รอยละ 18.78 รอยละ 18.78 

 
 
 
ตัวบงช้ีที่ 1.3 : อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการ เปนคะแนน
ระหวาง     0 – 5 
 
เกณฑเฉพาะกลุมสถาบัน ข  
 คารอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 
ขึ้นไป 
 
ผลการดําเนนิงาน 

รายการขอมูลพื้นฐาน คณะยืนยัน กรรมการยืนยัน 
1. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 98 คน 98 คน 
2. จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 8.5 คน 8.5 คน 
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ         

ลาศึกษาตอ 
106.5 คน 106.5 คน 

4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 75.5 คน 75.5 คน 
5. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 31 คน 31 คน 

- จํ านวนอาจารยประจํ า ทั้ ง หมดที่ ดํ า ร งตํ า แหน งผู ช ว ย
ศาสตราจารย 

29 คน 29 คน 

- จํานวนอาจารยประจาํท้ังหมดที่ดํารงตาํแหนงรองศาสตราจารย 2 คน 2 คน 
- จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0 คน 0 คน 

6. รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ 29.11 29.11 
 
ตารางแสดงรายช่ืออาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ที ่ ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหตุ 

1 ผูชวยศาสตราจารย สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย 16 พฤษภาคม 2526 นับได  1 

2 ผูชวยศาสตราจารย สมฤทธ์ิ จันขันธ 23 พฤษภาคม 2527 นับได  1 

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพัฒน  หมั่นการ 16 กรกฎาคม 2533 นับได 1 

4 ผูชวยศาสตราจารย ศรชัย เต็งรัตนลอม 29 มิถุนายน 2536 นับได  1 

5 ผูชวยศาสตราจารย พรสวรรค มณีทอง 15 ตุลาคม 2537 นับได  1 

6 ผูชวยศาสตราจารย ประหยัด ชวยงาน 6 กรกฎาคม 2541 นับได  1 



ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในระดบัคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ปการศึกษา 2560 

 

16 คณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ ประจําปการศกึษา 2560 

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 
 

ที ่ ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหต ุ

7 รองศาสตราจารย ดร.ธนวิทย บุตรอุดม 1 กุมภาพันธ 2549 นับได 1 

8 ผูชวยศาสตราจารย ศิริกร อ่ินคํา 19 มกราคม 2541 นับได  1 

9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รกัธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได  1 

10 ผูชวยศาสตราจารย วิเชิด ทวีกุล 1 มิถุนายน 2548 นับได  1 

11 ผูชวยศาสตราจารย รัชฎาภรณ ทองแปน 1 มิถุนายน 2548 นับได  1 

12 ผูชวยศาสตราจารย วิไลลักษณ พรมเสน 9 มิถุนายน 2549 นับได  1 

13 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก 1 มิถุนายน 2550 นับได  1 

14 ผูชวยศาสตราจารยชาตร ีมวงงาม 1 กันยายน 2553 นับได  1 

15 วาที่ ร.ต. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรนัดร ภักดี 1 กันยายน 2553 นับได  1 

16 ผูชวยศาสตราจารย ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 1 พฤศจิกายน 2554 นับได  1 

17 ผูชวยศาสตราจารย รัชดาพร หวลอารมณ 2 พฤษภาคม 2556 นับได  1 

18 ผูชวยศาสตราจารย พฤกษา เครอืแสง 25 พฤศจิกายน 2556 นับได  1 

19 ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได  1 

20 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได  1 

21 รองศาสตราจารย ดร.ชลอ รอดลอย 1 กรกฎาคม 2559 นับได  1 

22 ผูชวยศาสตราจารย อํานาจ สงวนกลาง 1 กรกฎาคม 2548 นับได  1 

23 ผูชวยศาสตราจารย สุภาวดี  ยาดี 2 พฤษภาคม 2556 นับได  1 

24 ผูชวยศาสตราจารย ปวีณา งามประภาสม 16 มิถุนายน 2551 นับได  1 

25 ผูชวยศาสตราจารยดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบรบิูรณ 28 กันยายน 2558 นับได  1 

26 ผูชวยศาสตราจารยดร. ฤทัย พานชิ 1 พฤศจิกายน 2548 นับได  1 

27 ผูชวยศาสตราจารย สุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข 1 พฤษภาคม 2552 นับได  1 

28 ผูชวยศาสตราจารย ดร.Truong Thi Hang 1 สิงหาคม 2557 นับได  1 

29 ผูชวยศาสตราจารย อัญธิชา  รุงแสง 1 มิถุนายน 2553 นับได  1 

30 ผูชวยศาสตราจารย ชัยเนตร ชนกคุณ 30 กรกฎาคม 2555 นับได  1 

31 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต อุปสอด 30 พฤศจิกายน 2560 นับได  0.5 

32 ผูชวยศาสตราจารย ธนากร สงัเขป 1 สิงหาคม 2559 นับได  0.5 

 
การคิดคะแนน 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 
                    = รอยละ 29.11 
 
 
   2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

31 
X 100 

106.5 
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       คะแนนที่ ไ ด  =                                        
= 2.43 คะแนน 
 
 
 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน การบรรลุเปาหมาย 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

รอยละ 20 
อาจารยที่มีตําแหนง

ทางวิชาการ 
รอยละ 29.11 

อาจารยท่ีมีตําแหนง
ทางวิชาการ 

รอยละ 29.11 
2.43 คะแนน บรรล ุ

 
ตัวบงช้ีที่ 1.4 : จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 
เกณฑการประเมิน 

ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนด

เปนคะแนน 5 

ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐานให

คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และ

นําคาความแตกตางมาพิจารณาดังน้ี 

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแต

รอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแต

รอยละ 0.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 1. กลุมสาขาวิชานิติศาสตร 

รายการขอมูลพื้นฐาน คณะยืนยัน กรรมการยืนยัน 
1. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2,162 คน 2,162 คน 
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ระดับปริญญาตร ี 178.53 178.53 
3. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ท้ังหมด [FTES 
ระดับปริญญาตรี+ (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)] 

178.53 178.53 

4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมลาศึกษาตอ) 7.5 7.5 
5. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่เปนจริง 23.80 : 1 23.80 : 1 

29.11 
X 5 

60 
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รายการขอมูลพื้นฐาน คณะยืนยัน กรรมการยืนยัน 
(ขอ 7 ÷ ขอ 8) (ตารางหนา 95) 
6. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําตามเกณฑ
มาตรฐาน 

50 : 1 50 : 1 

คะแนนที่ได 5 5 
 
 
 
 2. กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 

รายการขอมูลพื้นฐาน คณะยืนยัน 
กรรมการ
ยืนยัน 

1. จํานวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 2,589 คน 2,589 คน 
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ระดับปริญญาตร ี 219.86 219.86 
3. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ทั้งหมด [FTES 
ระดับปริญญาตรี+ (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)] 

219.86 219.86 

4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมลาศึกษาตอ) 13.50  13.50  
5. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่เปนจริง 
(ขอ 7 ÷ ขอ 8) (ตารางหนา 95) 

16.29 : 1 16.29 : 1 

6. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําตามเกณฑ
มาตรฐาน 

30 : 1 30 : 1 

คะแนนที่ได 5 5 
 

3. กลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศลิปและประยุกตศิลป 

รายการขอมูลพ้ืนฐาน คณะยืนยัน 
กรรมการ
ยืนยัน 

1. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 497 คน 497 คน 
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ระดับปริญญาตรี  42 42 
3. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ท้ังหมด [FTES ระดับ
ปริญญาตรี+ (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)] 

42 42 

4. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมลาศึกษาตอ) 8 8 
5. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีเปนจริง   
(ขอ 7 ÷ ขอ 8) (ตารางหนา 95) 

5 : 1 5 : 1 

6. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 8 : 1 8 : 1 
คะแนนท่ีได 5 5 

 
4. กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร /มนษุยศาสตร 

รายการขอมูลพื้นฐาน คณะยืนยัน 
กรรมการ
ยืนยัน 
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รายการขอมูลพื้นฐาน คณะยืนยัน 
กรรมการ
ยืนยัน 

1. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 12,345 คน 12,345 คน 
2. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก (ถามี) 50 50 
3. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ระดับปริญญาตร ี 1,023.69 1,023.69 
4. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ระดับปริญญาเอก 
(ถามี) 

17.25 17.25 

5. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ท้ังหมด [FTES 
ระดับปริญญาตรี+ (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)] 

1,049.94 1,049.94 

6. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมลาศึกษาตอ) 69 69 
7. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่เปนจริง 
(ขอ 7 ÷ ขอ 8) (ตารางหนา 95) 

15.29 : 1 15.29 : 1 

8. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําตามเกณฑ
มาตรฐาน 

25 : 1 25 : 1 

คะแนนที่ได 5 5 
 
การคิดคะแนน 
 
                                                                                                                                                      =   5 คะแนน 
 
 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

คะแนนประเมิน การบรรลุเปาหมาย 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรล ุ

 
ตัวบงช้ีที่ 1.5 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการได 6 ขอ คือ เกณฑมาตรฐานขอ 1 – 6 เมื่อเทียบ
เกณฑการประเมินได 5 คะแนน 
 

5 + 5 + 5 + 5 
4 
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ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน การบรรลุเปาหมาย 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ

 
 
 
ตัวบงช้ีที่ 1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการได 6 ขอ คือ เกณฑมาตรฐานขอ 1 – 6 เมื่อเทียบ
เกณฑการประเมินได 5 คะแนน 
 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

คะแนนประเมิน การบรรลุเปาหมาย 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
 
จุดแข็ง 

1. อาจารยในคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรไดทําการวิจัยครอบคลุมครบทุกสาขา สงผลให
ทุกหลักสูตรผานเกณฑการประเมินครบทุกหลักสูตร 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับงบประมาณวิจัยภายนอกสูงขึ้นกวาเปาหมายท่ี
กําหนด และมีงานวิจัยที่โดดเดนที่สามารถนําไปใชประโยชนและตอยอดได 

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมกีระบวนการสนับสนุนอาจารยในการจัดทําโครงการวิจัย
เพื่อของบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยจากภายนอก รวมถึงสงเสริมใหอาจารยไดรับการพัฒนาในเรื่อง 
การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรสนับสนุนใหมีการบูรณาการการวิจัยจากทุกสาขาวิชารวมกันในพื้นท่ีวิจัยเดียวกัน “1 คณะ 
1 พื้นท่ีวิจัย” 

2. ควรมีการถอดบทเรียนเพื่อสรางองคความรูหรือแนวปฏิบัติที่ดีดานการวิจัยไปสูการจัด           
การเรียนการสอนและการบริการวิชาการรวมกัน เพื่อใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ที่นาสนใจและใชประโยชน
ไดอยางทันทวงท ี
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริม ผลักดันใหอาจารยในคณะบางสวนที่ยังไมไดทําวิจัยไดมีการตระหนักในการทํา
วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการเขามามีสวนรวมในการทําวิจัยใหมากขึ้น 

2. ควรนําเอาแนวคิดศาสตรพระราชามาใชเปนแนวทางในการพัฒนางานวิจัยเพื่อนําไปใช
ประโยชนในชุมชน 
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรงุ 

1. จํานวนอาจารยที่ทําวิจัยยังมีจํานวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนอาจารยทั้งหมด คณะควร
สนับสนุน สงเสริม สรางแรงผลักดันใหอาจารยที่ยังไมมีผลงานวิจัยไดมีการทาํวิจัยรวมกันใหมากขึ้น 

2. การจัดเวทีคืนขอมูลงานวิจัยใหกับพื้นที่โดยใหพื้นที่ไดมีสวนรวมการใหชุมชนเปนนักวิจัยรวม
และรวมนําผลการวิจัยไปใชประโยชน เกิดการตอยอดเชื่อมโยงกับการบริการวิชาการ รวมถึงการบูรณาการ
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เขากับการเรียนการสอน อีกทั้งเปนพื้นที่สําหรับฝกภาคสนามแกนักศึกษาใหเกิดประสบการณในการวิจัย
และทักษะการอยูรวมกับชุมชนมากขึ้น 

 
 
 
 
 
ตัวบงช้ีที่ 2.1 :     ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดาํเนินการได 6 ขอ คือ เกณฑมาตรฐานขอ 1 – 6 เมื่อเทียบ
เกณฑการประเมินได 5 คะแนน 
 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

คะแนนประเมิน การบรรลุเปาหมาย 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ

 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0-5 
 
เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน  
 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐาน คณะยืนยัน 
กรรมการ
ยืนยัน 

จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 3,010,535 บาท 2,963,035 บาท 
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 773,500 บาท 773,500 บาท 
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จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 98 คน 98 คน 
จํานวนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) - - 

 
 
 
 
 
ตารางที่ 2.2-1 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
สถาบัน 2,963,035 บาท ในปงบประมาณ 2561 

 

ลําดับ 
ชื่องานวิจัย/งาน

สรางสรรค 

ชื่อผูทําวิจัย/งาน
สรางสรรค (เฉพาะ

ผูที่เปนอาจารย
หรือนักวจิัยประจํา

คณะ) 

จํานวนเงิน
สนับสนุนวจิัย
จากภายใน 

(บาท) 

หนวยงานท่ี
ใหการ

สนับสนุน
เงินวิจัย 

ระยะเวลา
ในการ

ดําเนินการ 

เลขที่
สัญญา 

1 นวัตกรรมการบริหาร
จั ด ก า ร เ พื่ อ พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
ผู สู ง อ า ยุ ใ น เ ข ต
เทศบาลตําบลน้ํ าโจ 
อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง 

อ.ดร.วิศท เศรษฐกร 
(75%) 
(ทั้งหมด 30,600 บาท) 

(นักวิจัย  4  คน) 

22,950 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ
ลําปาง 

13 ธ.ค. 60 - 
31 ก.ย. 61 015/2561  

(งบรายได) 

2 การจัดทําฐานขอมูล
และสารสนเทศการ
พัฒนาคุณภาพชี วิ ต
ผู สู ง อ า ยุ ใ น เ ข ต
เทศบาลตําบลน้ํ าโจ 
อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง 

อ.ชนมธนชั สุวรรณ 69,400 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ
ลําปาง 

13 ธ.ค. 60 - 
31 ก.ย. 61 016/2561  

(งบรายได) 

3 การจัดทําแผนชุมชน 
เพื่ อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิ ตผู สู งอายุ ใน เขต
เทศบาลตําบลน้ํ าโจ 
อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง 

ผศ.ดร.ธนวิทย  
บุตรอุดม 

50,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ
ลําปาง 

13 ธ.ค. 60 - 
31 ก.ย. 61 017/2561  

(งบรายได) 

4 การพัฒนาเครือขาย
ผู สู งอ า ยุ เ พ่ือ พัฒนา
คุณภาพชี วิ ต ใน เขต
เทศบาลตําบลน้ํ าโจ 
อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง 

ผศ.พฤกษา  
เครือแสง 
(50%) 
(ทั้งหมด 50,000  บาท) 
(นักวิจัย  2  คน) 

25,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ
ลําปาง 

13 ธ.ค. 60 - 
31 ก.ย. 61 018/2561 

(งบรายได) 
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ลําดับ 
ชื่องานวิจัย/งาน

สรางสรรค 

ชื่อผูทําวิจัย/งาน
สรางสรรค (เฉพาะ

ผูที่เปนอาจารย
หรือนักวจิัยประจํา

คณะ) 

จํานวนเงิน
สนับสนุนวจิัย
จากภายใน 

(บาท) 

หนวยงานท่ี
ใหการ

สนับสนุน
เงินวิจัย 

ระยะเวลา
ในการ

ดําเนินการ 

เลขที่
สัญญา 

   
 

 

 
  

5 การพัฒนานวัตกรรม
การสอนทักษะการ
สื่ อ ส า ร ภ า ษ า จี น
เ บ้ื อ ง ต น  สํ า ห รั บ
นักเ รียนผู พิการทาง
สายตา ในศูนยพัฒนา
ส ม ร ร ถ ภ า พ แ ล ะ
โรงเรียนการศึกษาคน
ตาบอดจังหวัดลําปาง 

อ.ดร.บัณศิกาญจ 
ตั้งภากรณ 207,200 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ
ลําปาง 

2 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

001/
2561/วช. 

6 สื่ อ แ อนิ เ มชั้ นส ร า ง
ความเขาใจวัฒนธรรม
ไทยแกนักทองเที่ยว
ชาวจีน ฉบับภาษาจีน 

อ.สิริรัตน วาวแวว 169,300 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ
ลําปาง 

 2 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

002/
2561/วช. 

7 ชุ ม ช น กั บ ก า ร
เตรี ยมพร อมรั บ ภั ย
พิ บั ติ แ ผ น ดิ น ไ ห ว 
กรณีศึกษา บานมาย 
ตําบลวังเงิน  อําเภอ
แมทะจังหวัดลําปาง 

อ.ขัตติยา  ขัติยวรา
(80%) 
(ทั้งหมด 197,800 บาท) 
(นักวิจัย  3  คน) 

158,240 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ
ลําปาง 

2 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

003/
2561/วช 

8 ก า รบ ริห า ร จั ด ก า ร
หนี้สินชุมชนเชิงบูรณา
การแบบมีส วนร วม
จังหวัดลําปาง 

อ.ดร.สุวรัฐ   
แลสันกลาง (40%) 
(ทั้งหมด 216,700 บาท) 
(นักวิจัย  4  คน) 

86,680 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ
ลําปาง 

2 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

004/
2561/วช 

9 การพัฒนาศักยภาพใน
การสื่อสารของกลุม
เยาวชนเพื่อรองรับการ
ท อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง             
บานศาลาบัวบก ตําบล
ทาผา อําเภอเกาะคา  
จังหวัดลําปาง 

อ.เอือ้มพร ฟูเต็มวงศ 
(70%) 
(ทั้งหมด 216,700 บาท) 
(นักวิจัย 4 คน) 

151,690 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ
ลําปาง 

2 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

005/
2561/วช. 

     
  

 

10 การขับเคลื่อนศิลปะ
แล ะวัฒน ธ รรม เชิ ง

อ.วราภรณ  ภูมลีิ 
(75%) 

247,275 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ

2 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

006/
2561/
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ลําดับ 
ชื่องานวิจัย/งาน

สรางสรรค 

ชื่อผูทําวิจัย/งาน
สรางสรรค (เฉพาะ

ผูที่เปนอาจารย
หรือนักวจิัยประจํา

คณะ) 

จํานวนเงิน
สนับสนุนวจิัย
จากภายใน 

(บาท) 

หนวยงานท่ี
ใหการ

สนับสนุน
เงินวิจัย 

ระยะเวลา
ในการ

ดําเนินการ 

เลขที่
สัญญา 

พื้ น ที่  วั ด พ ร ะ ธ า ตุ
ลําปางหลวง จังหวัด
ลําปาง 

(ทั้งหมด 329,700 
บาท) 
(นักวิจัย  3  คน) 

ลําปาง แผนงาน 
วช. 

11 การออกแบบแผนที่
ทางวัฒนธรรม : วั ด
พระธาตุลําปางหลวง 
จังหวัดลําปาง 

อ.วราภรณ  ภูมลีิ 235,500 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ
ลําปาง 

2 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

006.
1/2561/
โครงการ
ยอย วช. 

12 การออกแบบหนังสือ
สงเสริมการทองเท่ียว 
"วั ดพระธาตุลํ าปา ง
หลวง" 

อ.นันทิยา  สมสรวย 282,600 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ
ลําปาง 

2 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

006.
2/2561/
โครงการ
ยอย วช. 

13 นวัตกรรมการบริหาร
จั ด ก า ร ข ย ะ โ ด ย
กระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนในเขต
พื้นที่ เทศบาลตํ าบล 
ปาตันนาครัว อําเภอ
แมทะ จังหวัดลําปาง 

ผศ.วิไลลักษณ   
พรมเสน 

942,200 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ
ลําปาง 

2 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

003/2561 

14 ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
สร า ง สร รค รู ป ลอ ก
สติ๊ ก เกอร ในผลงาน
เครื่องปนดินเผา เพื่อสราง
มู ล ค า เ พ่ิ ม ผ า น
แนวความคิด วัฒนธรรม
ลําปางนคร แหงความสุข 
ชุ มชนบ าน  เกาะคา 
จังหวัดลําปาง 

อ.เจษฎา ทองสขุ 315,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ
ลําปาง 

2 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

(3)007/ 
2561/วช. 

รวมจํานวนเงิน 2,963,035    

 
 
ตารางที่ 2.2-2  โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอก
สถาบัน 773,500 บาท ในปงบประมาณ 2561 

ลําดับ 
ชื่องานวิจัย/งาน

สรางสรรค 

ชื่อผูทําวิจัย/งาน
สรางสรรค (เฉพาะผูที่

เปนอาจารยหรือนักวจิัย
ประจําคณะ) 

จํานวนเงิน
สนับสนุนวจิัย
จากภายนอก 

(บาท) 

หนวยงานท่ี
ใหการ

สนับสนุน
เงินวิจัย 

ระยะเวลา
ในการ

ดําเนินการ 

เลขที่
สัญญา 

1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.อัญธิชา  มั่นคง 47,500 สํานักงาน 02 ต.ค. 60 - 59-00-
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ลําดับ 
ชื่องานวิจัย/งาน

สรางสรรค 

ชื่อผูทําวิจัย/งาน
สรางสรรค (เฉพาะผูที่

เปนอาจารยหรือนักวจิัย
ประจําคณะ) 

จํานวนเงิน
สนับสนุนวจิัย
จากภายนอก 

(บาท) 

หนวยงานท่ี
ใหการ

สนบัสนุน
เงินวิจัย 

ระยะเวลา
ในการ

ดําเนินการ 

เลขท่ี
สัญญา 

ของผูสู งอายุ ในชุมชน
อ ย า ง มี ส ว น ร ว ม ข อ ง
เทศบาลตําบลหารแกว 
อําเภอหางดง จั งหวัด
เชียงใหม 

 กองทนุ
สนับสนุน 
การสราง

เสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

01 ต.ค. 61 2333-1/5 

2 ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
โรงเรียนผูสูงอายุนํารอง
เพื่ อ ส ง เส ริม สุ ขภาวะ
อ ย า ง มี ส ว น ร ว ม ข อ ง
ผูสูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลเสริมงาม อําเภอ
เสริมงาม จังหวัดลําปาง 

อ.ณัฐพงษ  คันธรส 47,500  02 ต.ค. 60 - 
01 ต.ค. 61 
 

59-00-
2333-1/7 

3 แนวทางการส ง เส ริ ม
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
เ ทศบ าล ตํ า บล วั ง ดิ น 
อําเภอลี้ จังหวัดเชียงราย 

อ.ดร.บัณศิกาญจ 
ตั้งภากรณ 

47,500  02 ต.ค. 60 - 
01 ต.ค. 61 

59-00-
2333-
1/11 

4 การส ง เสริมศักยภาพ
ผูสูงอายุเทศบาลตําบล
ก อ  อํ า เภอลี้  จั งหวั ด
ลําพูน 

อ.เสาวรีย  บุญสา 
 

47,500  02 ต.ค. 60 - 
01 ต.ค. 61 

59-00-
2333-
1/21 

5 การพัฒนารู ปแบบจั ด   
การขยะอยางมีสวนรวม
ของเยาวชน กรณีศึกษา
โรงเรียนเสริมงามวิทยา 
อําเภอเสริมงาม จังหวัด
ลําปาง 

อ.ปวีณา  งามประภาสม 47,500  02 ต.ค. 60 - 
01 ต.ค. 61 

 

59-00-
2333-3/4 

     
 
 
 

  

6 ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ              
การจัดการขยะอยางมีสวน
รวมของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลหารแกว 
อําเภอหางดง จั งหวัด
เชียงใหม 

อ.ประภาพร  แสงบุญเรือง 47,500 สํานักงาน
กองทุน

สนับสนุน 
การสราง

เสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

02 ต.ค. 60 - 
01 ต.ค. 61 

59-00-
2333-3/7 

7 ก า ร พัฒ น าศั ก ยภ า พ          
การจัดการขยะอยางมี
สวนรวมในเขตเทศบาล

อ.วารินทร  วงษวรรณ 
 

47,500  02 ต.ค. 60 - 
01 ต.ค. 61 

59-00-
2333-
3/21 



ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในระดบัคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ปการศกึษา 2560 

 

คณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ ประจําปการศกึษา 2560 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภฏัลาํปาง 
27 

 

ลําดับ 
ชื่องานวิจัย/งาน

สรางสรรค 

ชื่อผูทําวิจัย/งาน
สรางสรรค (เฉพาะผูที่

เปนอาจารยหรือนักวจิัย
ประจําคณะ) 

จํานวนเงิน
สนับสนุนวจิัย
จากภายนอก 

(บาท) 

หนวยงานท่ี
ใหการ

สนับสนุน
เงินวิจัย 

ระยะเวลา
ในการ

ดําเนินการ 

เลขที่
สัญญา 

ตําบลเวียง อําเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย 

8 ก า ร ข ย า ย พื้ น ที่                
การจัดการขยะโยการ
ส ร า ง ชุ ม ช นต นแบ บ 
กรณีศึกษาเทศบาลตําบล
แ ม ม อ ก  อํ า เ ภ อ เ ถิ น 
จังหวัดลําปาง 

ผศ.ดร.ธนวิทย  บุตรอุดม 47,500  02 ต.ค. 60 - 
01 ต.ค. 61 

 

59-00-
2333-
3/22 

9 ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ          
การจัดการขยะอยางมี
ส ว น ร ว ม ข อ ง ชุ ม ช น 
กรณีศึกษาเทศบาลตําบล
ไหลหิน อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง 

อ.นิตยา  มูลปนใจ 47,500  02 ต.ค. 60 - 
01 ต.ค. 61 

59-00-
2333-
3/26 

10 ก า ร ข ย า ย พื้ น ที่            
ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ โ ด ย           
การสรางชุมชนตนแบบ 
กรณีศกึษาองคการบริหาร
สวนตําบลแมสุก อําเภอ
แจหม จังหวัดลําปาง 

อ.ดร.วิศท  เศรษฐกร 
 

47,500  02 ต.ค. 60 - 
01 ต.ค. 61 

59-00-
2333-
3/27 

     
 
 
 

  

11 การลดปญหาฟนผุของ
เด็กนักเรยีนระดับปฐมวัย
โดยกระบวนการมีสวน
รวมของผูปกครองตําบล
ทาผา  อํา เภอ เกาะคา 
จังหวัดลําปาง 

อ.ดร.ฤทัย  พานิช 47,500 สํานักงาน
กองทุน

สนับสนุน 
การสราง

เสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

02 ต.ค. 60 - 
01 ต.ค. 61 

 

59-00-
2333-6/2 

12 กลยุทธการบริหารจัดการ
ขยะแบบประชาชนม ี
สวนรวมในพ้ืนที่องคการ
บริหารสวนตําบลแมตีบ 
อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

อ.ดร.สุวรัฐ  แลสันกลาง 
(60%) 
 
(ทั้งหมด 47,500  บาท) 
(นักวิจัย  4  คน) 

28,500  02 ต.ค. 60 - 
01 ต.ค. 61 

 

59-00-
2333-
3/24 

13 การพัฒนาการบริหาร
จัดการขยะแบบประชาชน
มี ส ว น ร ว ม ใ น พื้ น ท่ี
เทศบาลตําบลวังพราว 

อ.ดร.สุวรัฐ  แลสันกลาง 
(60%) 
 
(ทั้งหมด 47,500  บาท) 

28,500  02 ต.ค. 60 - 
01 ต.ค. 61 

 

59-00-
2333-
3/25 



ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในระดบัคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ปการศึกษา 2560 

 

28 คณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ ประจําปการศกึษา 2560 

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 
 

ลําดับ 
ชื่องานวิจัย/งาน

สรางสรรค 

ชื่อผูทําวิจัย/งาน
สรางสรรค (เฉพาะผูที่

เปนอาจารยหรือนักวจิัย
ประจําคณะ) 

จํานวนเงิน
สนับสนุนวจิัย
จากภายนอก 

(บาท) 

หนวยงานท่ี
ใหการ

สนบัสนุน
เงินวิจัย 

ระยะเวลา
ในการ

ดําเนินการ 

เลขท่ี
สัญญา 

อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง 

(นักวิจัย  4  คน) 

14 การประเมินระดับความ
พึงพอใจของประชาชนที่
มีตอการใหบริการของ
เ ท ศบ า ล น ค ร ลํ า ป า ง 
อํ า เ ภ อ เมื อ ง  จั งห วั ด
ลําปาง 

อ.เสาวรีย   บุญสา 
 

80,000 เทศบาลนคร
ลําปาง 

อําเภอเมือง 
จังหวัด
ลําปาง 

25 เม.ย. 61 -
30ก.ย. 61 

 

10/2561 

15 การประเมินระดับความ
พึงพอใจของประชาชนที่
มีตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบล ทุ งงาม 
อําเภอเสริมงาม จังหวัด
ลําปาง 

อ.เสาวรีย   บุญสา 
 

19,000 เทศบาล
ตําบล 
ทุงงาม 

อําเภอเสริม
งาม จังหวัด

ลําปาง 

02 ต.ค. 60 - 
01 ต.ค. 61 

 

10/2561 

  
 
 
 

     

16 การประเมินระดับความ
พึงพอใจของประชาชนที่
มีตอการใหบริการของ
เทศบาลตํ าบลแจห ม 
อํ า เ ภ อแ จ ห ม จั ง หวั ด
ลําปาง 

อ.เสาวรีย   บุญสา 
 
 

19,000 เทศบาลตําบล 
แจหม อําเภอ 
แจหม จังหวัด

ลําปาง 

01 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 

 

20/2561 

17 การประเมินระดับความ
พึงพอใจของประชาชน  
ที่มีตอการใหบริการของ
อ งค ก า รบ ริ ห า ร ส ว น
ตําบลเสริมขวา อําเภอ
เสริมงาม จังหวัดลําปาง 

อ.เสาวรีย   บุญสา 
 

19,000 อบต.เสรมิขวา 
อําเภอเสรมิงาม 
จังหวัดลําปาง 

01 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 
 

1/2561 

18 การประเมินระดับความ
พึงพอใจของประชาชน  
ที่มีตอการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบล
บ อ แฮ ว  อํ า เภอ เมื อ ง 
จังหวัดลําปาง 

อ.เสาวรีย   บุญสา 
 

19,000 อบต.บอแฮว 
อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง 

01 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 
 

1/2561 

19 การประเมินระดับความ
พึงพอใจของประชาชนที่
มีตอการใหบริการของ

อ.เสาวรีย   บุญสา 
 

19,000 อบต.ปงดอน 
อําเภอแจหม 
จังหวัดลําปาง 

01 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 
 

ตจ5/2561 



ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในระดบัคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ปการศกึษา 2560 

 

คณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ ประจําปการศกึษา 2560 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภฏัลาํปาง 
29 

 

ลําดับ 
ชื่องานวิจัย/งาน

สรางสรรค 

ชื่อผูทําวิจัย/งาน
สรางสรรค (เฉพาะผูที่

เปนอาจารยหรือนักวจิัย
ประจําคณะ) 

จํานวนเงิน
สนับสนุนวจิัย
จากภายนอก 

(บาท) 

หนวยงานท่ี
ใหการ

สนับสนุน
เงินวิจัย 

ระยะเวลา
ในการ

ดําเนินการ 

เลขที่
สัญญา 

อ ง ค ก า รบริ ห า ร ส ว น
ตํ าบลปงดอน อํา เภอ           
แจหม จังหวัดลําปาง 

20 การประเมินระดับความ
พึงพอใจของประชาชนที่
มีตอการใหบริการของ
อ ง ค ก า รบริ ห า ร ส ว น
ตํ า บลบุญนาค พัฒน า 
อํ า เ ภ อ เ มื อ ง จั ง ห วั ด
ลําปาง 

อ.เสาวรยี   บุญสา 
 

19,000 อบต.บุญนาค
พัฒนา อําเภอ
เมือง จังหวัด

ลําปาง 

01 ต.ค. 60 - 
30 ก.ย. 61 
 

10/61 

รวมจํานวนเงิน 773,500    

 
การคิดคะแนน 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ=                                                     = 38,127.91 บาท/คน 
 
 

2. แปลงจํานวนเงนิที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได =                                                                = 5 คะแนน 

 
 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

คะแนนประเมิน การบรรลุเปาหมาย 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

25,000  
บาท/คน 

เงนิสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค
38,612.60 บาท/คน 

เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค

38,127.91 บาท/คน 
5 คะแนน บรรล ุ

 
 
 
 
 

3,736,535 
98 

38,127.91 
X  5 

25,000 



ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในระดบัคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ปการศึกษา 2560 

 

30 คณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ ประจําปการศกึษา 2560 

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงช้ีที่ 2.3 :     ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 

เกณฑการประเมิน 
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ 

นักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 
 

เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค2 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 
 

ผลการดําเนินงาน 
คา

น้ําหนัก 
ระดับคุณภาพ คณะยืนยัน 

กรรมการ
ยืนยัน 

ผลรวม 
ถวงน้ําหนัก 

0.20 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ    
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

15 15 3.00 

0.40 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ     
ในรายงานสืบเนื่อ งจากการประชุม วิชาการระดับ
นานาชาติหรอืในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับ  การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

8 
 
 
 

8 
 
 
 

3.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ     6 6 3.60 
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คา
น้ําหนัก 

ระดับคุณภาพ คณะยืนยัน 
กรรมการ
ยืนยัน 

ผลรวม 
ถวงน้ําหนัก 

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.80 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ     
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล       
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม
อยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

17 17 13.60 

1.00 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ    
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ . หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 

- - - 

- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร - - - 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีได รับการประเมินผาน
เกณฑ การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- - - 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ 

- - - 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับ    
การจดทะเบียน 

- - - 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผาน
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- - - 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมได
นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1 1 1 

0.20 
- งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

- - - 

0.40 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - - - 
0.60 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 2 2 1.2 

0.80 
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

- - - 

1.00 
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซยีน/นานาชาติ 

- - - 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาตอ) 106.5 106.5  
จํานวนผลงานวิชาการท้ังหมด 47 47  
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คา
น้ําหนัก 

ระดับคุณภาพ คณะยืนยัน 
กรรมการ
ยืนยัน 

ผลรวม 
ถวงน้ําหนัก 

จํานวนผลงานสรางสรรคทั้งหมด 2 2  
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา 24.40 24.40  

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจํา 1.20 1.20  
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทั้งหมดของอาจารยประจํา 25.60 25.60  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา 23.66 23.66  
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจํา 1.13 1.13  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทั้งหมดของอาจารยประจํา 24.04 24.04  
คะแนนที่ได 5  5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดผลงานวิชาการของอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน  49  ผลงานดังน้ี 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที ่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ(คาน้ําหนัก 0.20) จํานวน  15 ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ท่ีตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 อ.สิริญญา  สสุวัสดิ ์ กลวิธีการสรางความตลกบน

หนาแฟนเพจ“ความรูทวมหัว
เอาตัวไมรอด”ในเฟสบุค 
(หนา 58) 

26 กรกฎาคม 
2560 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ลําปางวิจัยคร้ังท่ี 3 “บูรณา
การนวัตกรรมและการวิจัย
สูยุคไทยแลนด 4.0เพ่ือการ
พัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยืน” 
26 กรกฎาคม 2560 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

2 อ.ทัตพิชา สกุลสืบ ภาพแทนแนวคิดรวมสมัยใน
สารคดีและวิธีการ (หนา 184) 

26 กรกฎาคม 
2560 

 

3 อ.ดร.ธนพร  หมูคํา เวียดนาม ลาว อินโดนิเซีย : 
ภาพตัวแทนอาเซียนใน
วรรณกรรมอาเซียน  
(หนา 196) 

26 กรกฎาคม 
2560 

 

4 อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 23-24 มีนาคม รายงานสืบเนื่องจาก              
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที ่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ(คาน้ําหนัก 0.20) จํานวน  15 ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
อ.เอกวิทย เมธาชยานันท 
Xie Yuan 

ภาษาจีนอยางมสีวนรวมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา             
ตอนปลาย โดยใชการสราง
นิทานสองภาษาไทย-จีน   
(หนา 196-205) 

2560 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ(Proceedings) 
“พิบูลสงครามวิจัย”  
ครั้งท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 
2560 “Thailand 4.0  
นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาอยางย่ังยืน”  
23-24 มีนาคม 2560  
กลุมมนุษยศาสตรฯ เลม 1 

5 อ.นิตยา  มูลปนใจ กระบวนการบรหิารจัดการ
ขอมลูขาวสารในเขตเทศบาล
เมืองลอมแรด อําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง   
(หนา 29-37) 

23-24 มีนาคม 
2560 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Proceedings) 
“พิบูลสงครามวิจัย”  
ครั้งท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 
2560 “Thailand 4.0  
นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน”  
23-24 มีนาคม 2560 
กลุมมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เลม 2 
 

6 อ.ทตัพิชา สกุลสืบ และ
ประภาษ เพ็งพุม 

พลังปญญา คณุคาแหง 
มนุษยนิยมในผลงานเรื่อง  
สูสายรุงของเชิญอักษร 
(หนา 73-80) 

23-24 มีนาคม 
2560 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Proceedings) 
“พิบูลสงครามวิจัย”  
ครั้งท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 
2560 “Thailand 4.0  
นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน”  
23-24 มีนาคม 2560  
กลุมมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เลม 2 

7 ผศ.อํานาจ สงวนกลาง ภาวะผูนําที่พึงประสงคในยุค
โลกาภิวตันตามหลักพุทธธรรม  
(หนา 95-101)   

23-24 มีนาคม 
2560 

8 อ.ณัฐพงษ วงษอําไพ ประสิทธิภาพของแบบจําลอง
การเกาะกลุมภาษากับจังหวะ
การพูด : กรณศึีกษา
เปรียบเทียบภาษาไทย
กรุงเทพฯ ภาษาไทยถิ่นปตตาน ี
และภาษามลายูถิ่นปตตานี  
(หนา 121-129) 

23-24 มีนาคม 
2560 

9 อ.อัญธิชา มั่นคง การวิเคราะหวัฒนธรรมทาง
การเมืองท่ีสงผลตอการม ี         
สวนรวมทางการเมืองของ

23-24 มีนาคม 
2560 
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที ่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ(คาน้ําหนัก 0.20) จํานวน  15 ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ท่ีตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
นายกเทศมนตรี   
จังหวัดลําปาง  
(หนา 232-240)   

10 อ.เทวฤทธ์ิ วิญญา, 
ผศ.ดร.ธนวิทย  บุตรอุดม
และ อ.อัญธิชา มั่นคง 

การพัฒนาศักยภาพกลุม
วิสาหกิจชุมชนสูการรบัรอง
มาตรฐานผลติภณัฑชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลปาตัน 
นาครัว อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง 
(หนา 186-197) 

23-24 มีนาคม 
2560 

11 อ.สภุาวด ียาด ี ภาพแทนของพระมหากษัตริย
ไทยรัชกาลท่ี 9 ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมไทยแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
Representation of the King 
Rama IX (King 
BhumibolAdulyadej) in 
Thai Literature of 
Sufficiency Economy 
Genre. 

22–24
พฤษภาคม 

2560 

รายงานสืบเนื่องจาก          
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและ
ศึกษาศาสตร ประจําป พ.ศ. 
2560 “ศาสตรพระราชา:
ปญญาของแผนดิน” 
วันที่ 22-24พ.ค. 2560  
หอประชุมมหดิลสิทธาคาร 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
หนา 37-52 

12 จักรกฤษณ อูตุม, 
วิไลวรรณ เขมขัน, 
กมลสฎา นวดแทน และ 
อุไรวรรณ สิงหทอง 

ปญหาการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัราช
ภัฏลาํปาง 

10 สิงหาคม 
2560 

รายงานสืบเนื่องจาก          
การประชุมสัมมนาวิชาการ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค คร้ังท่ี 2 “ทอง
ถิ่นภิวัฒน” การขับเคลื่อน
นวัตกรรมทองถิ่นสูประเทศ
ไทย 4.0  
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 
หนา 46-58 

13 อ.วราภรณ  ภูมล ี จิตรกรรมสีน้ําบันทึก
ประวัติศาสตร วัดพระธาตุ
ลําปางหลวง 

23-25 มกราคม
2560 

รายงานรวมบทความวิจัย
และงานสรางสรรค 
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและสรางสรรค
ระดับชาติ ศลิปากรวิจัย
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที ่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ(คาน้ําหนัก 0.20) จํานวน  15 ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
และสรางสรรค ครั้งท่ี 10 : 
บูรณาการศาสตรและศิลป 
ณ ศูนยศลิปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร นครปฐม 
(หนา 1-8) 
 

14 อ.อิศรากร พัลวัลย และ 
อ.ปราการ ใจด ี

ความพึงพอใจตอหลักสตูร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
ดนตร ีมหาวิทยาลัยราชภฏั
ลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2550 และหลักสูตรปรับปรงุ 
พ.ศ.2555 

10 กุมภาพันธ 
2560 

รายงานการสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ
มหาวิทยาลยัพายัพ พ.ศ.
2560 :10 กุมภาพันธ 
2560ณ ศูนยทรพัยากรการ
เรยีนรูสิรินธร มหาวิทยาลัย
พายัพ เขตแมคาว  
(หนา 689-697) 

     
 

15 ผศ.สุประวีณ 
แสงอรุณเฉลิมสขุ 

การวิเคราะหการสรางภาวะ
เหนือธรรมชาติในนวนยิาย        
ชุดผาของพงศกร 
(หนา 441-449) 

22 ธันวาคม
2560 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี 4 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร 

 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (คาน้ําหนัก 0.40) จํานวน  8  ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 อ.วรญาจตุพัฒนรังส ี Knowledge Management 

Models for Local Wisdom 
in Weaving (KeeKratook) 

September 
13 -15,2017.  

COLA THE 5th 
International 
Conference on 
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (คาน้ําหนัก 0.40) จํานวน  8  ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ท่ีตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
of BouHaew Sub-district 
Municipality, Muang 
District, Lampang 
Province. 

Government Perform 
NCE , KhonKaen, 
Thailand. September 
13-15,2017. P21 

2 อ.ขัตตยิา ขัติยวรา The Development of a 
Coconut Shell Community 
Enterprise Based on the 
Sufficiency Economy 
Philosophy in Ban 
ThungBorpan, Hangchat 
District, Lampang 
Province. 

May 
26th,2017 

THE9th International 
Conference on 
Humanities and Social 
Sciences “Challenges 
in the 21st Century: 
Sustainable 
Development in 
Multicultural Societies” 
May 26th,2017 P.111-
120 

3 ผศ.พฤกษา เครือแสง Reform of the criminal 
investigation process 

September 
13-15,2017. 

COLA THE 5th 
International 
Conference on 
Government Perform 
NCE , KhonKaen, 
Thailand. September 
13-15,2017. P21 

4 อ.สภุาวด ียาด ี Social Ideology in Thai 
Literature of Sufficiency 
Economy Genre.The10th 
International Conference 
of HUSOC Network on 
“Dynamics of Humanities 
and Social Sciences in 
Cross-Border Societies” 

February  
2nd – 3rd, 

2017 

February 2nd –3rd, 2017 
at the Main 
Auditorium, 
ChiangRaiRajabhat 
University. Pp.642- 653. 

5 อ.นิรมล  ทะจะกัน Improving English 
Phonemic Awareness of 
Thai Grade One students 
at Thetsaban 1 School 
(BanSanMuan Moon) 

2017 The 10thInternationnal 
Conference of HUSOC 
Network on Dynamics 
of Humanities and 
Social Sciences in 
Cross-Border Societies. 6 อ.ศจีรัตน วฒุิสิงหชยั Supervisor’s Perception of 2017 
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (คาน้ําหนัก 0.40) จํานวน  8  ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
Employee’s Competency 
in English Communication, 
Hospitality Industry, 
Lampang Province 

7 Pinyapan Potjanalawan “semi free labor in Payap 
Circle : The Background of 
Construction in Colonial 
Siam after Emancipation” 

2017 13thInternationnal 
Conference on Thai 
Studies’ “Globalizwd 
Thailand?”Connectivity, 
Conflict,and 
Conundrums of Thai 
Studies 15 -18 July 2017, 

Chiangmai, Thailand 
8 ผศ.นิรันดร  ภักด ี The Values of Fon Phi 

Ceremonies Socio-Culture 
Chiang Mai Province 

2017 13thInternational 
Conference on Thai 
Studies: Globalized 
Thailand ? 
Connectivity, Conflict, 
and Conundrums of 
Thai Studies, 15 -18 
July 2017 Chiang Mai, 
Thailand. 

 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
(คาน้ําหนัก 0.60) จํานวน 6 ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 อ.อัญธิชา  มั่นคง บทบาทของทุนทางวัฒนธรรมกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : 
กรณีศึกษาชุมชนในตําบล 
บานตุน อ.เมอืง จ.พะเยา 

มกราคม –
มีนาคม 
2560 

วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลยปที่ 
12 ฉบับที่ 39 มกราคม - 
มีนาคม  พุทธศักราช 2560 
/ TCI กลุม 21905-1867 

2 อ.ดร.บัณศกิาญจ ตั้งภากรณ การศึกษาเปรยีบเทียบอุปลักษณ
เชิงมโนทัศนระหวางลักษณะนาม

จีน – ไทย “颗”  และ “เม็ด” 

2560 วารสารจีนศกึษา 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ปที ่10 ฉบับที่ 2 
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38 คณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ ประจําปการศกึษา 2560 

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
(คาน้ําหนัก 0.60) จํานวน 6 ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ท่ีตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
พุทธศักราช 2560 

3 อ.ภญิญพันธุ พจนะลาวัณย “มาหาํใหญ ไกขาเดยีว : 
สัญลักษณความลมเหลวของงาน
ออกแบบแหวกแนวในสังคมเมือง
ลําปาง ทศวรรษ 2520 – 2530” 

มกราคม – 
ธันวาคม 
2560 

หนาจั่ว:วารสารวิชาการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 32 
(มกราคม – ธันวาคม 
2560) 

4 ผศ.ดร.วิพัฒน หมั่นการ การประยุกตระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรในการใหบริการของ
โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ
ตําบล จังหวัดลําปาง 

2560 วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรสังคมศาสตร
ปริทัศน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลาํปาง ปที ่5 
เลมที่ 1, 2560 
(หนา 143-160) 

5 อ.วิศท  เศรษฐกร ตัวแบบความพยามยามของ
นักวิชาการในการสรางอํานาจ
การอธิบายกระบวนการนโยบาย 

2560 วารสารวิชาการ
บัณฑิตศึกษาและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏอุตรดิตถ 

6 อ.วรญา  จตุพัฒนรังสี การเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลปาตัน            
นาครวั อําเภอแมทะ จังหวดั
ลําปาง 

2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูในBeall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (คาน้ําหนัก 0.80) จํานวน 17 ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ 
วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ท่ีตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 ผศ.วิไลลักษณ พรมเสน

อัจฉริยา ครุธาโรจน 
บทบาทขององคกรปกครอง            
สวนทองถิ่นในจังหวัดลาํปางตอ
การสงเสรมิการมีงานทํา และ

27 เมษายน 
2560 

วารสารการบริหารทองถิ่น 
มหาวิทยาลยั 
ขอนแกน ไดรบับทความ :  
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูในBeall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (คาน้ําหนัก 0.80) จํานวน 17 ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ 
วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
การสรางรายไดแกผูสูงอาย ุ 
(หนา 70-91) 

3 กุมภาพันธ 2560, ตอบ
รับการตีพิมพ: 27 เมษายน 
2560 

2 ชวน เพชรแกว  
อาจารย ดร.เจืองทิฮั่ง 

พินิจ "เพลโต ซิมโพเซยีม"    2 พ.ค. –
ส.ค. 2560    

วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสุราษฎรธานี ปที่ 9 
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-
สิงหาคม 2560    

3 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย ระบบเวลาสมัยใหมทศวรรษ 
2460 ในฐานะกลไกควบคมุ
ระบบราชการ-ระบบการ
คมนาคมขนสงของรฐัสยาม 

2 พ.ค. –
ส.ค. 2560    

4 ผศ.ภิญญพันธุ  
พจนะลาวัณย,  
อ.อัญธิชา มั่นคง,  
อ.วิศทเศรษฐกร 

“ภูมินาม” สามภาษา : การใช
ภาษาไทย อังกฤษและจีนบนปาย
ชือ่สาธารณะเพ่ือการทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลนครลาํปาง 

ตุลาคม-
ธันวาคม 
2560 

วารสารการบริหารทองถิ่น 
มหาวิทยาลยั 
ขอนแกน ปที่ 10 ฉบับที่ 4 
(ตุลาคม-ธันวาคม 2560) 

5 ประจักษ สายแสง และอ.
ดร.เจืองทิฮั่ง 

วรรณกรรมเวียดนามหลังป ค.ศ.
1975 พบวัตและการ
เปลี่ยนแปลงของ มนธิรา ราโท    

กันยายน-
ธันวาคม 
2560 

วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสุราษฎรธานี ปที่ 9 
ฉบับที่ 3 กันยายน-
ธันวาคม 2560 

6 วรเดช จันทรศร, 
อติพร เกิดเรือง และ 
วิพัฒน หมั่นการ 

สัมฤทธิ์ผลดานการวิจัยของ
อาจารยมหาวิทยาลยัไทย 

มกราคม-
มิถุนายน 
2560 

วารสารการบริหารปกครอง 
สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ             
ปที่ 6 ฉบับที ่มกราคม-
มิถุนายน 2560  
(หนา 266-288) 

7 ผศ.วิพัฒน หมั่นการ ปจจัยที่สงผลตอสภาวะหมอก
ควันในแองลําปาง 

มกราคม - 
เมษายน 
พ.ศ. 2560 

วารสารวิทยาศาสตรบูรพา 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยับูรพา  
ปที่ 22 (ฉบับที ่1) มกราคม 
- เมษายน พ.ศ. 2560  
(หนา 226-239) 
 

8 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย “จิตนิยม-ประวัติศาสตร” เร่ือง
เลาเชิงลี้ลับกับอุดมคตขิองพุทธ
ศาสนาแบบไทยชวงทศวรรษ 

กรกฎาคม –
ธันวาคม 
2560 

วารสารสังคมศาสตร คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยั
นเรศวร ปที่ 13 (2560) 



ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในระดบัคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ปการศึกษา 2560 

 

40 คณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ ประจําปการศกึษา 2560 

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูในBeall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (คาน้ําหนัก 0.80) จํานวน 17 ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ 
วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ท่ีตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
2500 - 2520 ฉบับที่ 2  

กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
9 ผศ.ภญิญพันธุ พจนะลาวัณย สถานะที่มองไมเห็นของแมบาน

และภารโรงในพื้นท่ีทํางาน
กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 

มกราคม –
มิถุนายน 
2560 

วารสารสังคมศาสตร คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยั
นเรศวร ปท่ี 13 ฉบับที่ 1 
มกราคม -มิถุนายน 2560 

10 ผศ.พฤกษา เครือแสง,  
อ.มณีรตัน จันทรหนิ้ว 

มาตรการทางกฎหมายใน           
การสงเสรมิการสรางธุรกิจ            
อยางย่ังยืน โดยใชหลักเกณฑ               
ความรับผิดชอบตอสังคม 

2 
กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2560 

วารสารผูตรวจการแผนดิน 
ปที่ 10 ฉบับที ่2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560  

11 อ.ปวณีา งามประภาสม การศกึษาศักยภาพและ          
การเตรยีมความพรอมใน             
การจัดการทองเที่ยวชุมชน
สําหรับผูสูงอายุอยางมีสวนรวม 
กรณีศึกษา ชุมชนทองเที่ยวบาน
เมาะหลวง อําเภอแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง 

2560 วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ีปที่ 8 ฉบับที ่
2 หนาที ่177 - 190 

12 อ.ขัตติยา  ขตัิยวรา การพัฒนารูปแบบการสงเสริม
การตลาดโดยกระบวนการม ี  
สวนรวมของกลุมวิสาหกิจชุมชน 
กรณีศึกษา ผลิตภัณฑตะเกียง
น้ํ า มั น แ บ บ โ บ ร า ณ  ตํ า บ ล            
ป ง ยา ง คก  อํ า เภ อห า ง ฉั ต ร 
จังหวัดลําปาง 

พฤษภาคม- 
สิงหาคม 
2560 

วารสารการพัฒนาชุมชน
และคุณภาพชีวิต ปที ่5 
ฉบับที่ 2 หนา 310-322  

13 อ.ดร.บณัศิกาญจ ตั้งภากรณ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
ช ว ย ส อ น ทั ก ษะ ก า ร สื่ อ ส า ร
ภาษาจีนสํ าหรับนักศึกษาผู มี 
ความบกพรองทางสายตา 

กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2560 

วารสารครุศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม  
ปที่ 14 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2560) 
ฉบับที่ 2 หนาที่ 27 

    
 

 

14 ผศ.พรสวรรค  มณีทอง การสืบสานดนตรีพื้นบานผานสื่อ
แอนิเมชั่น “สิ่งเล็กๆ ที่เรียกวา 
สะลอ ซอ ซึง” 

2560 วารสารวิชาการ  
รมยสาร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร



ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในระดบัคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ปการศกึษา 2560 

 

คณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ ประจําปการศกึษา 2560 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภฏัลาํปาง 
41 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูในBeall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (คาน้ําหนัก 0.80) จํานวน 17 ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ 
วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย 
(อยูในฐานขอมูล TCI) ปที่ 
15 ฉบับที ่3 หนาที ่31 

15 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย “พระราช วั ง เชี ย งใหม ”ขอ ง
รัชกาลที่ 7 : โครงการที่ไมแลว
เส ร็จ  กับความล มเหลวของ
อํานาจสยามยามอัสดง 

มกราคม – 
มีนาคม 
2560 

วารสารการบริหารทองถิ่น, 
10:1 (มกราคม – มีนาคม 
2560) [วิทยาลยัการ
ปกครองมหาวิทยาลยั 
ขอนแกน] 

16 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย “การผลิต” พื้นที่แบบอาณานิคม 
“ในมณฑลพายัพดวยความรู
ประวัติศาสตรและโบราณคดีของ
สยาม” 

กรกฎาคม – 
กันยายน 
2560 

วารสารการบริหารทองถิ่น, 
10:3(กรกฎาคม–กันยายน 
2560)[วิทยาลัยการปกครอง 
มหาวิทยาลยัขอนแกน] 

17 ผศ.ภิญญพันธุ 
พจนะลาวัณย 

“เทศบาลกับแนวคิดเมืองของ
ราษฎร หลังปฏิวัติสยาม 
2475” 

มกราคม – 
ธันวาคม 
2560 

หนาจั่ว: วาดวย
ประวัติศาสตร
สถาปตยกรรมและ
สถาปตยกรรมไทย, 
ปที่ 14 (มกราคม – 
ธันวาคม 2560) 
[คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัศิลปกร] 

 
- ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการ

ประเมินตําแหนงทางวิชาการ (คาน้ําหนัก 1.00) จํานวน 1ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย เทศบาล พื้นที่ เมอืง และ

กาลเวลา 
2560 สํานักพิมพศยามปญญา 

(6/2017) 
 
 
 
 
รายละเอียดผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 2 ผลงานดังนี้ 
 



ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในระดบัคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ปการศึกษา 2560 

 

42 คณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัคณะ ประจําปการศกึษา 2560 

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 
 

- งานสรางสรรคท่ีรับการเผยแพรในระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.60) จํานวน 2 ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน งานสรางสรรค 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ท่ีตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 ผศ.ศิริกร  อิ่นคํา จิตรกรรมสีอะคริลิค ชุด “กอน

ดิน ของพอ”โครงการ “Art and 
Design Workshop 2017 
Internationnal in Memory” 
May 1-4 2017 Faculty of 
Architecture and Design 
King Mongkut’s University 
of Technology North 
Bangkok. 
 
 
 

2560 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
และรูปเลมสูจิบัตร หนา 55 

2 อ.ธงชัย  ปนสขุ จิตรกรรมสีอะคริลิค ชุด “หยาด
น้ําฟา”โครงการ “Art and 
Design Workshop 2017 
Internationnal in 
Memory”May 1-4 2017 
Faculty of Architecture and 
Design King Mongkut’s 
University of Technology 
North Bangkok. 

2560 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
และรูปเลมสูจิบัตร หนา 59 

 

การคิดคะแนน 
 
                                                 = รอยละ 24.04 
 
 
คะแนนที่ได =                                                    = 5 คะแนน 
 
 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

คะแนนประเมิน การบรรลุเปาหมาย 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

รอยละ 20 
ผลงานทางวิชาการ 

รอยละ 24.79 
ผลงานทางวิชาการ 

รอยละ 25.60 
5 คะแนน บรรล ุ

องคประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

25.60 
X  100 

106.5 

24.04 
X  5 

20 
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จุดแข็ง 

คณะมีการกําหนดพื้นที่ในการใหบริการทางวิชาการ รวมทั้งมีการกําหนดเปาหมายหรือประโยชน
ที่คาดหวังที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของคณะไวอยางชัดเจน (ผลที่เกิดตอสาขาวิชา ผลที่เกิดตอ          
การพัฒนานักศึกษาและผลที่เกิดตอการพัฒนาชุมชนหรือสังคม) ซึ่งมีโครงการที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี ใน           
การประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการในรูปของงานวิจัย ทําใหคณะสามารถประเมินผลสําเร็จ
ของโครงการบริการวิชาการไดอยางเปนรูปธรรม 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะควรทบทวนตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการใหเกิดความทาทายในการดําเนินงาน เพื่อให
เปนกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาการบริการวิชาการแกสังคมใหเกิดความยั่งยืน ภายใตงบประมาณที่จํากัด 
โดยการกําหนดกรอบนโยบาย พรอมตัวชี้ วัด ดานการบริการวิชาการที่สอดคลองกับบริบทของคณะ 
เพื่อใหผูรับผิดชอบ และสาขาวิชาไดนํามาเปนแนวทางในการวางแผนการบริการวิชาการใหสอดคลองกับ
กรอบนโยบาย 

2. คณะควรมีคณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรอง โครงการบริการวิชาการ ที่สาขาวิชาเสนอมายัง
คณะเพื่อพิจารณารายละเอียดของโครงการบริการวิชาการทั้งหมด โดยเฉพาะวัตถุประสงคและตัวชี้วัดของ
โครงการ ใหความสอดคลองกับตัวชี้วัดตามกรอบนโยบาย ของแผนการบริการวิชาการของคณะ และ 
เพื่อใหตัวชี้วัดของโครงการมคีวามชดัเจน สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ และสามารถประเมินได
อยางเปนรูปธรรม 
 
ตัวบงช้ีที่ 3.1 : การบริการวิชาการแกสังคม 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการได 6 ขอ คือ เกณฑมาตรฐานขอ 1 – 6 เมื่อเทียบ
เกณฑการประเมินได 5 คะแนน 
 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

คะแนนประเมิน การบรรลุเปาหมาย 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ

 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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จุดแข็ง 

คณะมีองคความรู และบุคลากร ที่พรอมสําหรับการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน
ทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอกิจกรรมการเรยีนการสอน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง และส่ิงที่ควรพัฒนา 

1. คณะควรมีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหมี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผน และสามารถประเมินไดอยางเปนรปูธรรม 

2. เพื่อใหการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมของคณะ เชื่อมโยงกับการดําเนินงาน
ของหลักสูตร คณะควรมอบนโยบายใหหลักสูตรมีการบูรณาการโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนเอกลักษณของคณะ (โครงการสานศิลปถิ่นมนุษย) และกําหนดใหเปนสวนหนึ่ง
ของวัตถุประสงคและตัวชี้วัดของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

3. คณะมีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมกับมหาวิทยาลัยคอนขางมาก 
ซึ่งมีหลายโครงการที่หลักสูตรตาง ๆ ของคณะ มีโอกาสสามารถนําไปบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน
ได โดยไมตองใชงบประมาณของคณะหรือสาขาวิชา แตกิจกรรมดังกลาว ยังไมถูกระบุไวในแผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะควรระบุ
กิจกรรมท่ีมีสวนรวมกับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยไวในแผนของคณะ 
 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 - 7 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการได 6 ขอ คือ เกณฑมาตรฐานขอ 1 – 6 เมื่อเทียบ
เกณฑการประเมินได 5 คะแนน 
 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน การบรรลุเปาหมาย 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

7 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ ดําเนนิการได 6 ขอ 5 คะแนน ไมบรรล ุ

 
 
 
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
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จุดแข็ง 

คณะมีกระบวนการคนหาความรูและแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของทั้งบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน ทําใหคณะไดรับรางวัล KM Award ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนแนวทางที่ดีใน           
การพัฒนาการดําเนินงานของคณะใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงการลดลงของจํานวนนักศึกษา ทั้งสาเหตุจากปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายใน 

2. ควรมีการวิเคราะห ทบทวน ระบบกลไก การบริหารของคณะใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
อยางตอเนื่อง 

3. ควรมีการวิเคราะห ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และปรับปรุงระบบกลไก           
การบริหารงานใหเอื้อตอการพัฒนาอาจารยดานการผลิตผลงานทางวิชาการ และการขอตําแหนงทาง
วิชาการ 
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรงุ 

คณะควรใหความสําคัญดานพันธกิจสัมพันธกับชุมชนทองถิ่น และการบูรณาการการเรียนการสอน 
กับการบริการวิชาการ และการวิจัยใหมากขึ้น 
 
ตัวบงช้ีที่ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
     และเอกลักษณของคณะ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 - 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดาํเนินการได 7 ขอ คือ เกณฑมาตรฐานขอ 1 – 7 เมื่อเทียบ
เกณฑการประเมินได 5คะแนน 
 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน การบรรลุเปาหมาย 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

7 ขอ ดําเนินการได 7 ขอ ดําเนินการได 7 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ

 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 : ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 

1 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการได 6 ขอ คือ เกณฑมาตรฐานขอ 1 – 6 เมื่อเทียบ
เกณฑการประเมินได 5 คะแนน 
 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

คะแนนประเมิน การบรรลุเปาหมาย 
ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 คะแนน บรรล ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
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คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบงชี้ 

กลุม ข เนนระดับปริญญาตรี 

ตัวบงชี้คณุภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คะแนน 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (%  
หรือสัดสวน) ตวัหาร 

องคประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

3.01 
คะแนน 

39.23 
2.80 2.80 

14 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะ    
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 20 
20 X 100 18.78 x 5 

2.35 2.35 
106.5 40 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะ   
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 20 
31 x 100 29.11 X 5 

2.43 2.43 
106.5 60 

ตัวบงชี้ที่  1.4 จํานวนนักศึกษา
เต็ม เวลา เทียบเท าตอจํ านวน
อาจารยประจํา 

4 คะแนน 
5+5+5+5 

5 5 
4 กลุม 

ตัวบงชี้ที่  1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

6  ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6) 
5 5 

ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6) 
5 5 

องคประกอบที่ 2 การวจิัย 
ตัวบงชี้ที่  2.1 ระบบและกลไก       
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6) 
5 5 

ตัวบงชี้ที่ 2.2เงินสนับสนุนงานวิจัย
งานสรางสรรค 

25,000 
บาท/คน 

3,736,535 38,127.91 x 5 
5 5 

98 25,000 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจําและนักวิจัย 

รอยละ 20 
25.60X 100 24.04 x 5  

5 5 
106.5 20 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการ
แกสังคม 

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6) 
5 5 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่ 4.1ระบบและกลไก             
การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

7 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 
(ขอ 1-6) 

 
 
 

5 5 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
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ตัวบงชี้คณุภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คะแนน 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (%  
หรือสัดสวน) ตวัหาร 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะ 
เพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม  
พั น ธ กิ จ ก ลุ ม ส ถ า บั น แ ล ะ
เอกลักษณของคณะ 

7 ขอ 
ดําเนินการได 7 ขอ 

(ขอ 1-7) 
5 5 

ตั วบ งชี้ ที่  5.2 ระบบกํ ากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6) 
5 5 

ผลรวมคะแนน 57.58 57.58 
คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ 4.43 4.43 

ผลการประเมิน ระดับด ี ระดับด ี

 
3.2 ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน จําแนกรายองคประกอบ 

องคประกอบ 
คะแนนประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ 
ผลผลติ/
ผลลัพท 

คะแนน
เฉลี่ย 

1. การผลิตบัณฑิต 3.26 5.00 2.80 3.76 ระดับด ี
2. การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 

รวมทุกตัวบงช้ี 
3.70 5.00 3.90 4.43 

  
ผลการประเมิน ระดับด ี ระดับดีมาก ระดับด ี ระดับด ี  

 
 ผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2560 อยู
ระดับดี (4.43 คะแนน จาก 5 คะแนน) เมื่อพิจารณาเชิงระบบพบวา ดานปจจัยนําเขา (3.70 คะแนน จาก 
5 คะแนน) ดานกระบวนการ (5.00 คะแนน) และดานผลผลิตและผลลัพธ (3.90 คะแนน จาก 5 คะแนน) 
มีผลการดําเนินการไดมาตรฐานในระดับดี และพิจารณาในแตละองคประกอบ พบวา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มีผลการดําเนินการไดมาตรฐานในระดับดีมาก จํานวน 4 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 
2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และองคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (5 คะแนน) ผลการดําเนินการไดมาตรฐานในระดับดี จํานวน 1 
องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (3.76 คะแนน จาก 5 คะแนน)  
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3.3 ผลการวิเคราะหในแตละองคประกอบ 
 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 จุดแข็ง 

1. คณะมีระบบกลไกในดานการบริการนักศึกษา และการดูแลนักศึกษา โดยผานระบบที่ปรึกษาที่
ชัดเจน สงผลใหเกิดกิจกรรมที่หลากหลาย ตอการพัฒนาคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

2. คณะมีกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาบัณฑิตใหเปนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ซึ่งผูใช
บัณฑิตไดสะทอนใหเห็นวา บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีคุณลักษณะเปนบัณฑิตจิตอาสา 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมยังไมผานระดับดี  
2. อาจารยประจําคณะยังมีคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนงทางวิชาการอยูในเกณฑต่ํา 
3. ควรนําผลการวิเคราะหคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา              

(คา FTES) ไปวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย รวมทั้งเปาหมายการผลิตบัณฑิต 
 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรงุ 

1. คณะควรนําผลการประเมินหลักสูตรมาทําการวิเคราะหรายตัวบงชี้ เพื่อวางแผน สนับสนุน 
การพัฒนาหลักสูตรในตัวบงชี้ที่ยังไมอยูในระดับดี 

2. คณะควรมีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงระบบกลไกเดิมเพื่อเพิ่มคุณวุฒิและ
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

 
องคประกอบที่  2 การวิจัย 
 จุดแข็ง 

1. อาจารยในคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรไดทําการวิจัยครอบคลุมครบทุกสาขา สงผลให
ทุกหลักสูตรผานเกณฑการประเมินครบทุกหลักสูตร 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับงบประมาณวิจัยภายนอกสูงขึ้นกวาเปาหมายท่ี
กําหนด และมีงานวิจัยที่โดดเดนที่สามารถนําไปใชประโยชนและตอยอดได 

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมกีระบวนการสนับสนุนอาจารยในการจัดทําโครงการวิจัย
เพื่อของบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยจากภายนอก รวมถึงสงเสริมใหอาจารยไดรับการพัฒนาในเรื่อง
การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร 
 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรสนับสนุนใหมีการบูรณาการการวิจัยจากทุกสาขาวิชารวมกันในพ้ืนท่ีวิจัยเดียวกัน “1 คณะ 
1 พื้นที่วิจัย” 

2. ควรมีการถอดบทเรียนเพื่อสรางองคความรูหรือแนวปฏิบัติที่ดีดานการวิจัยไปสูการจัด          
การเรียนการสอนและการบริการวิชาการรวมกัน เพื่อใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ที่นาสนใจและใชประโยชน
ไดอยางทันทวงท ี
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 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรสงเสริม ผลักดันใหอาจารยในคณะบางสวนที่ยังไมไดทําวิจัยไดมีการตระหนักในการทํา

วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการเขามามีสวนรวมในการทําวิจัยใหมากขึ้น 
2. ควรนําเอาแนวคิดศาสตรพระราชา มาใชเปนแนวทางในการพัฒนางานวิจัยเพื่อนําไปใช

ประโยชนในชุมชน 
 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. จํานวนอาจารยที่ทําวิจัยยังมีจํานวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนอาจารยท้ังหมด คณะ         
ควรสนับสนุน สงเสริม สรางแรงผลักดันใหอาจารยที่ยังไมมีผลงานวิจัยไดมีการทําวิจัยรวมกันใหมากขึ้น 

2. การจัดเวทีคืนขอมูลงานวิจัยใหกับพื้นที่โดยใหพื้นที่ไดมีสวนรวม การใหชุมชนเปนนักวิจัยรวม
และรวมนําผลการวิจัยไปใชประโยชน เกิดการตอยอดเชื่อมโยงกับการบริการวิชาการ รวมถึงการบูรณาการ
เขากับการเรียนการสอน อีกทั้งเปนพื้นที่สําหรับฝกภาคสนามแกนักศึกษาใหเกิดประสบการณใน            
การวิจัยและทักษะการอยูรวมกับชุมชนมากขึ้น 
 
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 จุดแข็ง 

คณะมีการกําหนดพื้นท่ีในการใหบริการทางวิชาการ รวมทั้งมีการกําหนดเปาหมายหรือประโยชน
ที่คาดหวังที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของคณะไวอยางชัดเจน (ผลที่เกิดตอสาขาวิชา ผลที่เกิดตอ          
การพัฒนานักศึกษาและผลที่เกิดตอการพัฒนาชุมชนหรือสังคม) ซึ่งมีโครงการที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี ใน          
การประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการในรูปของงานวิจัย ทําใหคณะสามารถประเมินผลสําเร็จ
ของโครงการบริการวิชาการไดอยางเปนรูปธรรม 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะควรทบทวนตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการใหเกิดความทาทายในการดําเนินงาน เพื่อให
เปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาการบริการวิชาการแกสังคมใหเกิดความยั่งยืน ภายใตงบประมาณท่ีจํากัด 
โดยการกําหนดกรอบนโยบาย พรอมตัวชี้วัด ดานการบริการวิชาการที่สอดคลองกับบริบทของคณะ 
เพื่อใหผูรับผิดชอบ และสาขาวิชาไดนํามาเปนแนวทางในการวางแผนการบริการวิชาการใหสอดคลองกับ
กรอบนโยบาย 

2. คณะควรมีคณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรอง โครงการบริการวิชาการ ที่สาขาวิชาเสนอมายัง
คณะเพื่อพิจารณารายละเอียดของโครงการบริการวิชาการท้ังหมด โดยเฉพาะวัตถุประสงคและตัวชี้วัดของ
โครงการ ใหความสอดคลองกับตัวชี้วัดตามกรอบนโยบาย ของแผนการบริการวิชาการของคณะ และ 
เพื่อใหตัวชี้วัดของโครงการมีความชัดเจน สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ และสามารถประเมินได
อยางเปนรูปธรรม 
 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 จุดแข็ง 

คณะมีองคความรู และบุคลากร ที่พรอมสําหรับการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน
ทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 แนวทางเสริมจุดแข็ง และสิ่งที่ควรพัฒนา 
1. คณะควรมีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหมี             

ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผน และสามารถประเมินไดอยางเปนรูปธรรม 
2. เพื่อใหการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ เชื่อมโยงกับการดําเนินงาน

ของหลักสูตร คณะควรมอบนโยบายใหหลักสูตรมีการบูรณาการโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับกิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนเอกลักษณของคณะ (โครงการสานศิลปถิ่นมนุษย) และกําหนดใหเปนสวนหนึ่ง
ของวัตถุประสงคและตวัชี้วัดของแผนทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรม  

3. คณะมีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมกับมหาวิทยาลัยคอนขางมาก 
ซึ่งมีหลายโครงการที่หลักสูตรตาง ๆ ของคณะ มีโอกาสสามารถนําไปบูรณาการกับกิจกรรมการเรียน         
การสอนได โดยไมตองใชงบประมาณของคณะหรือสาขาวิชา แตกิจกรรมดังกลาว ยังไมถูกระบุไวในแผน
ทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ  ดัง น้ัน เพื่อใหการดําเนินงานของคณะเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ คณะควรระบุกิจกรรมที่ มีสวนรวมกับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย ไวในแผนของคณะ 
 
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 จุดแข็ง 

คณะมีกระบวนการคนหาความรูและแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของทั้งบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน ทําใหคณะไดรับรางวัล KM Award ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนแนวทางที่ดีใน          
การพัฒนาการดําเนินงานของคณะใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงการลดลงของจํานวนนักศึกษา ทั้งสาเหตุจากปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายใน 

2. ควรมีการวิเคราะห ทบทวน ระบบกลไก การบริหารของคณะใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
อยางตอเนื่อง 

3. ควรมีการวิเคราะห ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และปรับปรุงระบบกลไก           
การบริหารงานใหเอื้อตอการพัฒนาอาจารยดานการผลิตผลงานทางวิชาการ และการขอตําแหนงทาง
วิชาการ 
 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 คณะควรใหความสําคัญดานพันธกิจสัมพันธกับชุมชนทองถ่ิน และการบูรณาการการเรียน           
การสอนกับการบริการวิชาการ และการวิจัยใหมากขึ้น 
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ประมวลภาพประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ประเด็นการสัมภาษณ 
สัมภาษณคณบดี ผูบริหารคณะ และประธานสาขาวิชา 

 
1. แนวทางของคณบดีในการกํากับ ติดตาม การประกันหลักสูตรและแนวทางในการปรับปรุงใน
อนาคตและการเตรียมความพรอมในหลักสูตรที่จะประเมินในเกณฑ TQR 
 - คณะมีการกํากับ ติดตามทกุหลักสูตรใหเปนระบบอยางตอเนื่อง  และเนื่องจากคณะไมสามารถ
สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนในการดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกหลักสูตรได แต
คณะไดมีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ในการชวยเหลือ และดูแลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ และในสวนของหลักสูตรที่มีผลการประเมินในระดับดี 2  ปตอเนื่อง ซึ่งคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรมีจํานวน 2 หลักสูตร และจะตองมีการเขาสูเกณฑ TQR ในปตอไป ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะไดมีการเตรียมความพรอมและใหการชวยเหลืออยูเสมอ ควบคูกับการดูแลเรื่อง             
การประชาสัมพันธนักศึกษาใหมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 
 
2. ความคิดเห็นในกระบวนการประกันคุณภาพของคณะ 
 - คณะมีความชวยเหลือในการสนับสนุนขอมูล สงผลใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรงายขึ้น  

- คณะมีการสนบัสนุนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในระดับคณะ ที่หลักสูตรสามารถนํากิจกรรมมา
ใชประโยชนในระดับหลักสูตรได 
 - คณะควรมีการประชาสัมพันธหลักสูตร และการรับศึกษาตอเนื่อง ที่จะสงผลใหมีจํานวน
นักศกึษาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
 - คณะควรมีการวางระบบและกระบวนการในการทวนสอบรายวิชาที่สงผลใหการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีผลคะแนนที่สูงข้ึน  
 - คณะควรมีการปรบัปรุงการสื่อสาร ในเรื่องเอกสารบันทึกขอความ และการประชาสัมพันธอื่นๆ 
ใหมีความชัดเจน และทั่วถึง   
 - ควรมีการเพิ่มงบประมาณการประชาสัมพันธ และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดาน               
การประชาสัมพันธโดยเฉพาะ ในการลงพ้ืนที่และนําภาพลักษณของคณะมาประชาสัมพันธ  
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สัมภาษณตัวแทนอาจารย 
 
1. การสนับสนุนงานวิจัย เผยแพรวิจัย หรือการกํากับติดตามงานวิจัย 
 - คณะมีกระบวนการและการขับเคลื่อนดานการวิจัย มีบุคลากรสายสนับสนุนในการติดตาม
นักวิจัยรายบุคคลอยางสมํ่าเสมอ และไดมีระบบสารสนเทศดานการวิจัย ท่ีแสดงสถานะในการดําเนิน
โครงการวิจัยของนักวิจัย 
 - คณะมีการวารสารวิชาการ ในการสนับสนุนใหนักวิจัยภายในคณะสามารถนําบทความมาตีพิมพ 
เพื่อเผยแพรภายนอก   
 - คณะมีการแจงขาวสารประชาสัมพันธ ท่ีเปนประโยชนตอนักวิจัย เชน หนวยงานที่มีการจัด
ประชุมวิชาการ การสงบทความตีพิมพเผยแพรในวารสารตาง ๆ 
 - คณะใหความเปนอิสระการคิดหัวขอโครงการวิจัย 
 
2. กระบวนการของแผนกลยุทธ มีทิศทางตรงกับแผนกลยุทธของคณะ  
 - คณะไดสนับสนุนใหหลักสูตรดําเนินงานที่สอดคลองตามแผนงบประมาณประจําปของคณะ                  
และแผนมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตรของชาติ 
 - คณะไดมีกระบวนการในการใหบุคลากรรวมกันจัดทําแผนกลยุทธทั้งภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลัย และมีการประชุมแบงกลุม และมีคณะกรรมการที่กํากับดูแลเรื่องแผนกลยุทธคณะโดยตรง  
 
3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 - คณะควรมีการแสดงศักยภาพวามีบุคลากรที่สามารถในการสอนภาษาอื่น ๆ ได เชน ภาษาเกาหลี 
ภาษาบาลี   
 - คณะควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการขยายสัญญาณอินเตอรเน็ต   
 - ตามท่ีคณะไดมีอาคารที่ใชประกอบการเรียนการสอนใหม ที่ใชรวมกับคณะครุศาสตร ทางคณะ
ควรมีการแผนในการจัดการ เพื่อใหสาขาวิชาที่ใชอาคารใหมไดเตรียมความพรอมในการจัดเตรียมอุปกรณ
ในการใชรวมกับอาคารใหม 
 - คณะควรมีการสรางสะพานเชื่อมระหวางอาคาร 4 และอาคาร 9 
 - คณะไมมีพื้นที่ในการทํากิจกรรมนักศึกษา ของคณะไมเพียงพอ (พื้นท่ีรม)  
 - หอพักนักศึกษาไมมี 
 - อยากใหคณะ มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ ใหนักวิจัยใหม หรืออาจารยใหมท่ีตองการพัฒนางานดานวิจัย  
เนื่องจากสวนใหญมีทุนวิจัยจากภายนอก แตอาจารยใหมไมมีประสบการณจึงไมสามารถขอทุนได  
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สัมภาษณตัวแทนนักศกึษา 
 
1. นําเสนอจุดเดนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหบุคคลภายนอกไดรับรู 
 - จิตอาสาเดน  
 - คณะเปนคณะที่ใหญ และมีประชากรเยอะ และมีอาจารยมีประสิทธิภาพท่ีพรอมใหความรูแก
นักศกึษาอยางเต็มที่  
 - คณะมีศาสตรที่หลากหลาย และสามาถนําไปพัฒนาทักษะในการทํางานได 
 - คณะมีกิจกรรมท่ีสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย  
 
2. ผลประทบในการเขารวมกิจกรรมนกัศึกษาตอการเรียน 
 - มีกิจกรรมไมมาก และสามารถแบงการเรียนและมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม  
 
3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

- เพิ่มจํานวนหองพักโรงแรมภายในมหาวิทยาลัย ใหแกนักศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
ที่อยูตางจังหวัดมาเขาพักระหวางเรียน  
 - ควรมีการปรับภูมิทัศน  สภาพแวดลอมในหองเรียน เนื่องจากสภาพอากาศรอน จึงสงผลให
นักศกึษาไมมีสมาธิในการเรียน 
 - อยากใหมีการจัดกิจกรรมคายอาสาทุกป เพื่อเปนการสรางคุณธรรมใหแกนักศึกษา และเผยแพร
องคความรูใหแกชุมชน   

- มีงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษามากขึ้น   
- มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมซ้ําซอนกับของคณะ และไมมีงบประมาณใหนักศึกษา  

 
ระดับปริญญาเอก 
1. กระบวนการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 
 - มีการเลือกอาจารยที่ปรึกษาตามความถนัดของวิทยานิพนธ ที่มีทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 
2. การมีสวนรวมของอาจารยที่ปรึกษาในการทําวิทยานิพนธของนกัศกึษา 
 - มีการวางแผนและแจงกําหนดการ และมีการจัดสัมมนา และการพัฒนาตนเองในทุกสัปดาห  
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สัมภาษณตัวแทนผูใชบัณฑิต 
 
1. ปญหาที่พบของบัณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษาใหม 
 - การปรับตัวใหเขากับการทํางานในระบบราชการ 
 
2. ทักษะและประสบการณในการทํางานของบัณฑิต หลังสําเร็จการศึกษาแลว 
 - มีนอย เนื่องจากบัณฑิตใหมยังไมมีประสบการณในการทํางานสวนของราชการ  
 
3. จุดเดนของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 - มีจิตอาสา มีความกลาแสดงออก และกลาพูดกลาคุย ทําตามงานที่ไดรับมอบหมายไดรวดเร็ว 
และเรียนรูเร็ว 

- งานราชการบัณฑิตสามารถทําไดทุกอยาง ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
4. แนวทางในการลงนามความรวมมือระหวางคณะกบัสถานประกอบการ 
 - หนวยงานมีความพรอมในการลงนามความรวมมือและสามารถรับนักศึกษาบางสวนเขารวม            
ฝกประสบการณวิชาชีพรวมกับสถานประกอบการ 
 
5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 - บัณฑิตควรมีการพัฒนาการปรับตัวในการเขารวมกับสังคม เนื่องจากบัณฑิตที่มีผลการเรียนดี 
สวนใหญจะขาดในสวนนี้ สงผลใหไมสามารถทํางานในที่เดิมๆ ไดนาน  ตองเปลี่ยนที่ทํางานใหมเรื่อยๆ  
 - ปลูกฝงนักศึกษารุนใหม ใหมีจิตอาสา และการชวยเหลือผูอื่น และปลูกฝงดานคุณธรรม
จริยธรรม 
  

สัมภาษณตัวแทนศษิยเกา 
 
1. ความภูมิใจในการเปนศิษยเกาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 - ขอขอบคุณทักษะดานจิตอาสาที่ไดมีการพัฒนาประสบการณและสูงานยาก ๆ ได 
 - มีจิตอาสา มีการจัดกิจกรรมตลอดที่สอดแทรกในเรื่องของการเสียสละ และมีการชวยเหลือผูอื่น 
และมีความกลาแสดงออก  
 - มีความเปนอิสระในความคิด และมีความคดิที่หลากหลาย 
 
2. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 - อยากใหมีการสอนข้ันตอนในการดําเนินโครงการตาง ๆ ใหแกนักศึกษา เพื่อสามารถนําไปใชใน
การทํางานในสวนของราชการ 
 - การแกปญหาเฉพาะหนา และการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
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 - มีการอัพเดทโปแกรมใหม ๆ อยูสม่ําเสมอ หรือใหนักศึกษาคนควาจากภายนอก 
 - ความกลาแสดงออก  

สัมภาษณตัวแทนสายสนับสนุน 
 
1. สวัสดิการที่มีผลตอความม่ันคงในอาชีพของมหาวิทยาลัย หรือความกาวหนาในอาชีพ 
 - คณะมีการสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนจัดทําคูมือปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ                  
เพื่อเตรียมความพรอมในการขอเขาสูตําแหนงชํานาญการ 
 
2. แนวทางในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 - มีงบประมาณสนบัสนุนใหบุคลากรอบรมที่ตรงตามสายงานที่ปฏิบัติงาน 
 
3. สิ่งที่ตองการปรับปรุงในระบบการประเมินภาระงานของหนวยงานสายสนบัสนุน 
 - คะแนนจิตอาสามีเกณฑวัดท่ีไมชัดเจน  
 
4. คณะควรพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในทิศทางใด 
 - ควรมีการหาแนวทางในการตอสัญญาจางใหแกบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีสัญญาปตอป 
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา 2560 
ระหวาง วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 

ณ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(อาคาร 9) 
 

วัน เวลา กิจกรรม สถานที่ 
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม  2561 
08.00 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมวางแผนการตรวจเยี่ยม  

กํ า ห น ด ป ร ะ เ ด็ น แ ล ะ ร า ย ก า ร ข อ มู ล ท่ี ต อ ง ทํ า                  
การตรวจสอบ 

หองประชุม 0925 

09.00 - 09.15 น. - ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  คําใจหนัก คณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏลําปาง กลาวตอนรับและนําเสนอภาพรวมของ
การดาํเนินงานระดับคณะ 
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงกระบวนการ
และวัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ แกผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่            
ในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

 

09.15 - 09.45 น. บรรยายสรุปการดําเนินงานของคณะในรอบปการศึกษา 
2560 โดย อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ ผูชวย
ค ณ บ ดี ฝ า ย ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

 

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 (สาขาละ 1 คน)  หองประชุม 0925  
14.00 -14.30 น. สัมภาษณผูแทนสายสายสนับสนุน ( จํานวน 2 คน)  หองประชุม 0925  
14.30 -15.00 น. สัมภาษณผูแทนนักศึกษา (คละชั้นป) (สาขาละ 1 คน) หองประชุม 0925  
15.00 -15.30 น. สัมภาษณผูใชบัณฑิต (2 คน)  และศิษยเกา ( 2 คน)  หองประชุม 0925 
15.30 -16.30 น. คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายในคณะ (ตอ) 
หองประชุม 0925 

16.30 -17.30 น. คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการพิจาณาการตรวจ
ประเมินประจําวัน 
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วัน เวลา กิจกรรม สถานที่ 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และเขาพัก ณ โรงแรม 

 
 

วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2561 
09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาดําเนินการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ (ตอ) 
หองประชุม 0925 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาประชุมจัดทํา

รายงานผลการประเมินระดับคณะ 
หองประชุม 0925  

15.00 – 16.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯรายงานผลการประเมินคณะ 
- คณบดีใหขอมูลยอนกลับแกคณะกรรมการประเมินฯ 

หองประชุม 0925 

16.00 น. เดินทางกลับ  
 

หมายเหตุ 1)อาหารวางรับประทานระหวางดาํเนินการ 
  2) กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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คําสัง่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2560 
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