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คํานํา 

 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฉบับปการศึกษา 2559 จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพในระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และเพื่อใหไดขอมูลมาใชปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ  ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 เนื้อหาในรายงานการประเมินตนเองมีระยะเวลาของการดําเนินกิจกรรม ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 
2559 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร เปนการสรุผล
การประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2559  สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑการประเมิน เปน
การนําเสนอผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 5 องคประกอบ และสวนท่ี 3 
สรุปผลการดําเนินงาน เปนการนําเสนอผลการคะแนนและรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการ
พัฒนา  และไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือ
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 โดยการประเมินครั้งนี้คณะกรรมการไดศึกษาจากรายงานการประเมินตนเอง
และศึกษาขอมูลจากเอกสารหลักฐาน สัมภาษณกลุมผูมีสวนไดสวนเสียไดแก คณะผูบริหาร ประธาน
สาขาวิชา อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และศิษยเกา ผลการประเมินอยูในระดับดี คะแนน
เฉลี่ย 4.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
 รายงานฉบับนี้เปนรายงานฉบับหลังรับการประเมิน โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป
การศึกษา 2559 สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความรวมมืออยางดีจากคณะผูบริหาร ประธานสาขาวิชา 
อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และศิษยเกา รวมถึงผู ท่ีเกี่ยวของทุกคน จึงขอขอบคุณมา          
ณ  โอกาสนี้ 
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บทสรุปผูบริหาร 
 
1. ขอมูลทั่วไป 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนสถาบันอุดมศึกษาในกลุม 
ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2559 มีการจัดการเรียนการสอนท้ังสิ้น 14 หลักสูตร 
แบงเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 12 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญา
เอก จํานวน 1 หลักสูตร มีอาจารยประจํารวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวนทั้งหมด 110 คน 
ลาศึกษาตอ จํานวน 9 คน จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ประกอบดวย อาจารย จํานวน 87 คน คิด
เปนรอยละ 79.09 ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 21 คน คดิเปนรอยละ 19.09 รองศาสตราจารย จํานวน 1 
คน คิดเปนรอยละ 0.91 และศาสตราจารย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.91 และจําแนกตามวุฒิ
การศึกษา ประกอบดวย โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี  2 คน คน ปริญญาโท  89 คน และปริญญาเอก 19 คน 
ดังน้ัน รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 17.27 มีอาจารยประจําที่ลาศึกษา
ตอ จํานวน 9 คน มีนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 2,933 คน ประกอบดวย ระดับปริญญาตรี จํานวน 2,867 คน 
ปริญญาโท จํานวน 48 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 18 คน  
  
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
  ในปการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดดําเนินการตามพันธกิจของคณะ
และมหาวิทยาลัยอยางครบถวน และคณะไดประเมินตนเองตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะอยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน รายละเอียดผลการ
ประเมินแตละองคประกอบดังนี้ 
 

องคประกอบ 
ผลการประเมินคณุภาพภายใน 

คะแนน ผลการประเมิน 
1. การผลิตบัณฑิต 3.36 ระดับพอใช 
2. การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 
4. การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 
5. การบริหารจัดการ 4.50 ระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 5 องคประกอบ 4.17 ระดับดี 
 
3. ผลการวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและวิธี
ปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม รายองคประกอบ ดังนี้ 
 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 จุดแข็ง 

1. คณะมีแนวทางในการดําเนินงานดานการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีชัดเจน โดยดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิดผานระบบที่ปรึกษา มีการเก็บขอมูลนักศึกษาเปนแฟมประวัติ  จัดทํา
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ตารางโฮมรูม และมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือเตรียมความพรอมในการทํางานเม่ือสําเร็จ
การศกึษา 

2. คณะมีแนวทางใหขอมูลและความรูที่ประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกาและมีการให
ความรูแกศิษยเกาในสาขาวิชาตางๆ  

 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   - 
 จุดที่ควรพัฒนา 

-  
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1) คณะควรวางแผนพัฒนาอาจารยดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการและติดตามประเมินผล
อยางสม่ําเสมอซึ่งคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการเปนปจจัยนําเขาที่สําคัญในการผลิตบัณฑิต 
ทั้งทางดานวิชาการและทางดานวิชาชีพ 
 

 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
-  

 
องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
 จุดแข็ง 

1. คณะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพอาจารย สงผลใหอาจารยมี
ผลงานการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

2. คณะมีอาจารยที่มีศักยภาพในดานการวิจัย สามารถหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกได
หลากหลาย  

3. คณะมีการสงเสริมใหอาจารยที่มีประสบการณวิจัย ขอรับทุนวิจัยจากแหลงภายนอก 
4. คณะวารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน ซึ่งวารสารดังกลาวไดรับการจัดใหอยูในฐาน 

TCI กลุม 2 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  คณะควรผลักดันใหวารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน ใหอยูในฐาน TCI กลุม 1 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
   -   
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะควรสรางระบบทีมวิจัยเพื่อสนับสนุนอาจารยรุนใหมใหมีความเขมแข็งดานการวิจัย โดย
การจัดกิจกรรมใหความรูและอบรบทักษะการวิจัยใหแกอาจารยอยางตอเนื่อง 

2. คณะควรมีการสงเสริมใหมีการพัฒนางานเชิงบูรณาการ และพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม
ใหม ๆ เพื่อสรางคุณคาแกงานวิจัย โดยแสวงหาความรวมมือกับนักวิชาตางสาขาวิชา และ
องคกรภายนอกสถาบัน 
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 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 - 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 จุดแข็ง 

1. คณะมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม โดยเนนการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน 
2. คณะมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมที่หลากหลายตามองคความรูของอาจารย ที่

เกิดประโยชนตอสังคมและชุมชน  
3. คณะมีโครงการบรกิารวิชาการแกสังคมที่ใหเปลาจํานวนมาก  

 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   - 
 จุดที่ควรพัฒนา 
   - 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1) คณะควรมีการสนับสนุนการดําเนินการวิจัยควบคูไปกับการบริการวิชาการในชุมชนเปาหมาย 
เพื่อเอื้อประโยชนในดานการพัฒนาอาจารยและพัฒนาชุมชน 
 

 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
-  

 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 จุดแข็ง 

  คณะมีการผลิตผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคลองกับสมรรถนะหลักของอาจารย 
โดยมีการจัดลิขสิทธิ์งานประเภทดนตรี 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   ควรยกระดับผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีไดรับการจดลิขสิทธิ์ ไปสูการสรางมาตรฐาน
ดานศลิปวัฒนธรรมและสรางผลงานใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 
   - 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
   - 
 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
   - 
  
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 จุดแข็ง 
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1) คณะมีการทบทวนแผนอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับแผนระยะ 5 ปของมหาวิทยาลัย โดย
เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรภายในคณะ 

2) คณะมีการบริหารจัดการและสรางบรรยากาศในการทํางานที่สงเสริใหบุคลากรทํางานรวมกัน
อยางมีความสุข สงผลใหบุคลากรมีความผูกพันกับคณะและทุมเทในการปฏิบัติงาน 

3) คณะมีกระบวนการคนหาแนวปฏิบัติที่ดีอยางเปนระบบและมีการจัดเก็บเผยแพรผานทาง
เว็บไซตของคณะ  

 
 จุดที่ควรพัฒนา 
   - 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
   - 
 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
   - 
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สวนที่ 1  
สวนนํา 

 
1.1  ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนสวนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เดิมเรียกชื่อ
วาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กอตั้งขึ้นหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.
2518 มีภาค วิชาในสังกัดคณะวิชา 11 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ภาคศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสตร 
ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชารัฐศาสตร เปดสอนในระดับ 
ปกศ. สูงภาคปกติและภาพตอเนื่อง ป พ.ศ.2522 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา และป 
พ.ศ. 2529 เปดสอนบุคลากรประจําการ (กศ.บ.ป) 
  วันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็กพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯพระราชทานนาทวิทยาลัยครู เปนสถาบันราชภัฏทําใหวิทยาลัยครูลําปางเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบัน
ราชภัฏลําปาง” คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จังเปลี่ยนชื่อเปน “คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร” ในป พ.ศ.2543 สถาบันราชภัฏลําปางกําหนดใหมีการบริหารงานวิชาการ โดยคณะบุคคล 
3 ระดับ ไดแก คณะกรรมการบริหารวิชาการสถาบันคณะกรรมการบรหิารคณะและคณะกรรมการบริหาร
โปรแกรมวิชา 

  เมื่อพระราชบัญญัติ พ.ศ.2538 ประกาศใช ทําใหสถาบันราชภัฏสามารถจัดการศึกษาในระดับสูง
กวาปริญญาตรีได ป พ.ศ.2539 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงเปดสอนระดับปริญญาโท โปรแกรมวิชา
บริหารการศึกษาป พ.ศ. 2547 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปดสอนระดับปริญญาโปรุนแรก
โปรแกรมยุทธศาสตรการพัฒนา และวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช ทําใหสถาบันราชภัฏลําปางเปลี่ยนฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” แบง
สวนราชการเปน 10 สวน มี 6 คณะ 3 สํานัก และตามประกาศวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการแบงสวน
ราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการแบงสวน
ราชการสํานักงานคณบดีเปน 4 งาน บริหารโดยมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและบริหารกิจการภายในคณะ 

  ปจจุบัน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการเปดการเรียนการสอนท้ังหมด จํานวน 14 
หลักสูตร แบงเปนระดับปริญญาตรี 12 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร แบงเปน
ปริญญาโท 1 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร 

 
 
1.2  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและเปาหมาย  

ปรัชญา  
สหวิทยาการเพื่อทองถิ่น 

 
วิสัยทัศน 
 เปนศูนยการเรียนรูและบูรณาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูทองถ่ิน  
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คานิยมองคกร 
H = Happiness (การเปนองคกรแหงความสุข)  
U = Unity (การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคกร)  
S = Sharing (การเปนองคกรแหงการแบงปนความรูและใชทรัพยากรรวมกัน)  
O = Outstanding Organization (การเปนองคกรแหงความเปนเลิศ)  
C = Cooperation (การทํางานรวมกันขององคกร) 
 
พันธกจิ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชพี  คุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะของ

บัณฑิตในศตวรรษที่  21 
2. วิจัยเพื่อสรางองคความรู  พฒันา  และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถ่ิน 
3. ใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแบบมีสวนรวมกับทองถ่ิน 
4. สรางสรรค  สืบสานศลิปวฒันธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. พัฒนาและเสรมิสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
คานิยมองคกร 
H = Happiness (การเปนองคกรแหงความสุข) 
U = Unity (การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคกร) 
S = Sharing (การเปนองคกรแหงการแบงปนความรูและใชทรัพยากรรวมกัน) 
O = Opportunity Organization (การเปนองคกรแหงการสรางโอกาส) 
C = Cooperation  (การทํางานรวมกันขององคกร) 
 

1.3 อัตลักษณ เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อทองถ่ิน  
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1.4 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารงาน 
ภาพที่ 1.1  โครงสรางการบริหารงานระดับสาขาวิชา ตามโครงสรางการแบงสวนราชการคณะ  
   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.2  โครงสรางการบริหารสํานักงานคณบดี ตามโครงสรางการแบงสวนราชการคณะ 
   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประกอบดวย 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา 
3. งานการเงินและพัสดุ 
4. งานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 

2  
   
 
 
 

คณบดี 

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองคณบดฝีายบริหารและแผน รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
 

รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา
และสื่อสารองคกร 

 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 
 

ประธานสาขาวิชา 
 

 

ผูชวยคณบดีฝายภูมิทศัน 
 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

 

ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 
 

สํานักงานคณบดี 

 

งานบริหารทั่วไป 
 

 

งานบริการการศึกษา
และพัฒนานักศึกษา 

 

งานการเงินและพัสด ุ

 

งานบริการวิชาการและ
ถายทอดเทคโนโลยี 
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1.5 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร 
 1.5.1 รายชื่อผูบริหาร ตั้งแต 9 มีนาคม 2556 หมดวาระเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 

 1) ผูชวยศาตราจารย ดร.ธนวทิย  บุตรอุดม  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2) อาจารยอํานาจ  สงวนกลาง รองคณบดีฝายวิชาการและวจิัย 
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  คาํใจหนัก รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคณุภาพ 

        การศึกษา 
4) อาจารยอัคจร   แมะบาน รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการ 

        พิเศษ 
5) ผูชวยศาตราจารยวิไลลักษณ   พรมเสน  ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 
6) อาจารยเทวฤทธิ์  วิญญา  ผูชวยคณบดีฝายบริหารและพฒันา 
7) อาจารยชัยเนตร  ชนกคณุ  ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานกัศึกษา 
8) นางสาวนิตยา   เตวา  หัวหนาสํานักงานคณบดี 

 
 1.5.2  รายชื่อผูบริหาร เริ่มวาระเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 – ปจจุบัน 
 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก คณบดี 
 2) ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
 3) อาจารยอัคจร    แมะบาน รองคณบดีฝายบริหารและแผน 
 4) อาจารยเสาวรีย    บุญสา  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและสื่อสาร 

      องคกร 
 5) อาจารย ดร.บัณศกิาญจ   ตั้งภากรณ ผูชวยคณบดีดานประกันคุณภาพการศกึษา 
 6) อาจารยอมาพร    ปวงรังษี ผูชวยคณบดีดานบรกิารวิชาการ 
 7) อาจารยเจษฎา    ทองสุข ผูชวยคณบดีดานภูมิทศัน 
 8) นางสาวนิตยา    เตวา  หัวหนาสํานักงานคณบดี 
 
1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
  ในปการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีการเปด
สอนหลักสูตรทั้งหมด จํานวน 14 หลักสูตร แบงเปนหลักสูตรใหม จํานวน 3 หลักสูตร และเปนหลักสูตร
ปรับปรุงจํานวน 11 หลักสูตร สามารถแยกตามระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 12 
หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 1หลักสูตร และระดับปริญญาเอกจํานวน 1 หลักสูตร มีรายละเอียด
ดังน้ี 
 

ที ่ ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ 

สกอ. รับทราบ เริ่มเปดสอน 

1 รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 12/2554 
วันที่ 23 ตุลาคม 

วันท่ี 17 
กรกฎาคม 2556 

ปการศกึษา 
2554 
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ที่ ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ 

สกอ. รับทราบ เริ่มเปดสอน 

บริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554) 

2554 (งดรับ
นักศึกษาตั้งป

การศึกษา 
2559  

เปนตนไป) 
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 4/2559 
วันท่ี 23 เมษายน 

2559 

อยูระหวางการ
รับทราบจาก 

สกอ. 

ปการศกึษา 
2559-2563 

3 ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 4/2555 
วันที่ 7 เมษายน 

2555 

วันท่ี 17 
กรกฎาคม 2556 

ปการศกึษา 
2555 -2559 

4 ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 4/2555 
วันท่ี 10 เมษายน 

2555 

วันท่ี 17 
กรกฎาคม 2556 

ปการศกึษา 
2555 -2559 

5 นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 10/2555 
วันท่ี 8 กันยายน 

2555 

วันท่ี 19 
พฤศจิกายน 

2555 

ปการศกึษา 
2556 -2559 

6 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิชาศิลปะและการ 
ออกแบบ (หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ.2555)  

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 8/2555 
วันท่ี 8 กรกฎาคม 

2555 

วันท่ี 7 สิงหาคม 
2556 

ปการศกึษา 
2555 -2559 

7 ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารสําหรับชาว
ตางประเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2556) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 7/2556 
วันที่ 14 กรกฎาคม 

2556 

วันท่ี 14 ตุลาคม 
2556 

ปการศกึษา 
2556  -2559 

8 ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 14/2555 
วันที่ 10 

พฤศจิกายน 2555 

วันที่ 4 
กุมภาพันธ 

2557 

ปการศกึษา 
2556  -2559 
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ที ่ ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ 

สกอ. รับทราบ เริ่มเปดสอน 

9 ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.
2555) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 11/2555 
วันที่ 14 ตุลาคม 

2555 

วันที่  28 
สิงหาคม 2556 

ปการศกึษา 
2556-2559 

10 ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.
2555) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

วันท่ี 10/2555 
วันท่ี 8 กันยายน 

2555 

วันที่  26 
กรกฎาคม 2556 

ปการศกึษา 
2556-2560 

11 ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศกึษา 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.
2557) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 6/2557  
วันที่ 14 มิถุนายน 

2557 

วันท่ี 1 ธันวาคม 
2557 

ปการศกึษา 
2557-2562 

12 ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2558)  

หลักสูตรใหม 
ครั้งที่11/2558  

วันท่ี 10 มกราคม 
2558 

วันที่  19 
พฤศจิกายน 

2558 

ปการศกึษา 
2558-2563 

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

หลักสูตรใหม 

ครั้งที่ 13/2558  
วันที่ 20 ตุลาคม 

2558 

วันท่ี 16 
ธันวาคม 2558 

ปการศกึษา 
2559-2563 

14 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (หลักสูตรใหม 
พ.ศ.2559) 

หลักสูตรใหม 

ครั้งที่ 3/2559  
วันท่ี 12 มีนาคม 

2559 

วันท่ี 19 
พฤษภาคม 

2559 

ปการศกึษา 
2559-2563 

 
1.7 จํานวนนกัศึกษา 
      จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2559 แยกตามสาขาวิชา ทุกระดับการศึกษา  

ลําดับ สาขาวิชา รหัส 59 รหัส 58 รหัส 57 รหัส 56 รหัส 55 รวม 

1 รฐัประศาสนศาสตร 184 183 164 161 - 692 
2 สังคมศึกษา 110 90 87 86 80 453 
3 การพัฒนาชุมชน 77 55 53 63 - 248 
4 นิติศาสตร 90 68 50 26 - 234 
5 ดนตร ี 22 36 27 19 - 104 
6 ศิลปะและการออกแบบ 23 28 27 29 - 107 
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ลําดับ สาขาวิชา รหัส 59 รหัส 58 รหัส 57 รหัส 56 รหัส 55 รวม 

7 ภาษาอังกฤษ 81 90 78 63 - 312 
8 ภาษาจีน (ศศ.บ.) 48 82 48 75 - 253 
9 ภาษาจีน (ค.บ.) 60 28 - - - 88 
10 ภาษาไทย (ศศ.บ.) 58 62 46 77 - 243 
11 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สําหรับชาวตางประเทศ 
17 4 7 - - 28 

12 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สําหรับชาวตางประเทศ 
(เทยีบโอน 2 ป) 

34 31 - - - 65 

13 การเมืองการปกครอง 40 - - - - 40 
14 การบริหารและพัฒนา

ประชาคมเมืองและชนบท 
งดรับ 28 14 6 - 48 

15 ภาษาไทย (ปร.ด.) 18 - - - - 18 
รวม 862 785 601 605 80 2,933 

หมายเหตุ : ขอมูลจากงานทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 
 

1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร 
1.81 จํานวนอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงาน 
ตําแหนงทางวิชาการ 

นับได หมายเหตุ 
อ. ผศ. รศ. ศ. 

1 อ.ดร.ธนพร หมูคํา 1 มิถุนายน 48  นับได  1   

2 อ.ภาณุวัฒน สกุลสืบ 1 มิถุนายน 51  นับได  1 ลาศึกษาตอ 

3 อ.ตุลาภรณ แสนปรน 2 มกราคม 51  นับได  1 ลาศึกษาตอ 

4 อ.ทัตพิชา สกุลสืบ 2 มิถุนายน 51  นับได  1 ลาศึกษาตอ 

5 
อ.ณัฐนรินทร เมธีวุฒนิันทน 
ภาณุภัทรธนวัฒน 

1 ธันวาคม 54  
   

นับได  1  

6 อ.สุภาวดี ยาด ี 2 พฤษภาคม 56  นับได  1   

7 อ.อรทัย สุขจะ 20 มถิุนายน 56  นับได  1   

8 อ.สุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข 1 พฤษภาคม 52  นับได  1   

9 อ.นิตยา มูลปนใจ 7 มิถุนายน 53  นับได  1   

10 อ.ชัยเนตร ชนกคุณ 30 กรกฎาคม55  นับได  1   

11 ผศ.ดร.ธนวิทย บุตรอุดม 1 กุมภาพันธ 49  นับได  1   

12 อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ 17 พฤษภาคม 49  นับได  1   

13 ผศ.ดร.ชัยนันทธรณ ขาวงาม 1 กรกฎาคม 54  นับได  1   

14 อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง 18 มถิุนายน 42  นับได  1   
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ที ่ ชื่อ-สกลุ 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงาน 
ตําแหนงทางวิชาการ 

นับได หมายเหตุ 
อ. ผศ. รศ. ศ. 

15 ผศ.ประหยัด ชวยงาน 6 กรกฎาคม 41  นับได  1   

16 อ.ปยดา ชัชวาลยปรีชา 1 ตุลาคม 24  นับได  1   

17 อ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ 19 กันยายน 37  นับได  1   

18 ผศ.ชาตรี มวงงาม 1 กันยายน 53  นับได  1   

19 ผศ.ศรชัย เต็งรัตนลอม 29 มถิุนายน 36  นับได  1   

20 ผศ.พรสวรรค มณีทอง 15 ตุลาคม 37  นับได  1   

21 อ.ปราการ ใจดี 1 กันยายน 53  นับได  1   

22 วาที่ ร.ต. ผศ.ดร.นิรันดร ภักดี 1 กันยายน 53  นับได  1   

23 อ.ทยากร สุวรรณภูมิ 20 มถิุนายน 56  นับได  1 ลาศึกษาตอ 

24 อ.อดิศร สวยฉลาด 1 สิงหาคม59  นับได  1   

25 ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย 16 พฤษภาคม 26  นับได  1   

26 ผศ.ศริิกร อิ่นคํา 19 มกราคม 41  นับได  1   

27 อ.ชลาพันธ อุปกิจ 1 ธันวาคม 53  นับได  1   

28 อ.วราภรณ ภูมลี 2 พฤษภาคม 56  นับได  1   

29 อ.นันทิยา สมสรวย 9 มถิุนายน 49  นับได  1   

30 ผศ.ดร.ชุติกานต รักธรรม 1 มิถุนายน 41  นับได  1   

31 อ.วิธธวัช ปนทะสาย 30 ตุลาคม 49  นับได  1   

32 อ.เกวลิน จันทะเดช 1 มิถุนายน 47  นับได  1 ลาศึกษาตอ 

33 อ.จิตรลดา มูลมา 1 มิถุนายน 50  นับได  1   

34 อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม 9 มิถุนายน 49  นับได  1   

35 อ.ฤทยั พานิช 1 พฤศจิกายน 48  นับได  1   

36 อ.พชรวลี กนิษฐเสน 2 มถิุนายน 46  นับได  1   

37 อ.อัจฉริยา ครธุาโรจน 2 พฤศจิกายน 52  นับได  1   

38 อ.วรญา รอดวินิจ 1 มถิุนายน 53  นับได  1   

39 อ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงค 1 พฤศจิกายน 54  นับได  1   

40 Mr.Peter James Stopps 1 ตุลาคม 50  นับได  1   

41 Mr.Oliver Leonard Dilley 1 พฤษภาคม 53  นับได  1   

42 Mr.Richard Lawrence Mann 1 ตุลาคม 54  นับได  1   

43 อ.อัจฉรา กวงไหม 2 พฤษภาคม 56  นับได  1   

44 อ.ศจีรัตน วุฒิสิงหชัย 2 พฤษภาคม 56  นับได  1   

45 อ.จิรภัทร จอมพล 5 พฤศจิกายน 45  นับได  1   

46 อ.สิริรัตน วาวแวว 14 มถิุนายน 47  นับได  1   
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงาน 
ตําแหนงทางวิชาการ 

นับได หมายเหตุ 
อ. ผศ. รศ. ศ. 

47 อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ 1 กรกฎาคม 46  นับได  1   

48 อ.พรอมบุญ ศรีหิรัญ 26 มถิุนายน 55  นับได  1   

49 อ.เหนือขวัญ บัวเผื่อน 19 มถิุนายน 55  นับได  1 ลาศึกษาตอ 

50 อ.ยอดยิ่ง รักสัตย 1 ธันวาคม 37  นับได  1   

51 อ.ภานุวัฒน ชัยชนะ 3 มิถุนายน 44  นับได  1   

52 อ.เสาวรีย บุญสา 1 กรกฎาคม 48  นับได  1   

53 อ.อัญธิชา มั่นคง 1 มิถุนายน 53  นับได  1   

54 อ.วิศท เศรษฐกร 1 มิถุนายน 53  นับได  1   

55 อ.นิศาชล พรมด ี 1 ธันวาคม 54  นับได  1   

56 อ.อัมฤตา สารธิวงค 1 มิถุนายน 54  นับได  1   

57 อ.พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน 1 มิถุนายน 54  นับได  1 ลาศึกษาตอ 

58 อ.เทวฤทธิ์ วิญญา 1มิถุนายน54  นับได  1   

59 ผศ.รัชดาพร หวลอารมณ 2 พฤษภาคม 56  นับได  1   

60 ผศ.สมฤทธ์ิ จันขันธ 23 พฤษภาคม 27  นับได  1   

61 อ.จาตุรนต วรรณนวล 24 ตุลาคม 41  นบัได  1   

62 อ.ประภาพร แสงบุญเรือง 16 พฤษภาคม 51  นับได  1   

63 อ.อัคจร แมะบาน 1 มิถุนายน 54  นับได  1   

64 อ.อาระดา พุมไพศาลชัย 1 มิถุนายน 55  นับได  1   

65 อ.มณรีัตน จันทรหนิ้ว 16 พฤษภาคม 56  นับได  1 ลาศึกษาตอ 

66 ผศ.วิไลลกัษณ พรมเสน 9 มิถุนายน 49  นับได  1   

67 อ.ปวีณา งามประภาสม 16 มถิุนายน 51  นับได  1   

68 อ.ขัตติยา ขัติยวรา 1 พฤศจิกายน 51  นับได  1   

69 อ.กิ่งแกว ทิศตึง 6 มิถุนายน 54  นับได  1   

70 อ.ปยรัตน วงศจุมมะลิ 1 มิถุนายน 54  นับได  1 ลาศึกษาตอ 

71 อ.ธนุพงษ ลมออน  1 ตุลาคม 55  นับได  1   

72 ผศ.ดร.วิพัฒน หมั่นการ 16 กรกฎาคม 33  นับได  1   

73 อ.ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร 15 กรกฎาคม 48  นับได  1   

74 อ.อํานาจ สงวนกลาง 1 กรกฎาคม 48  นับได  1   

75 อ.สุภาพ ตะใจ 1 พฤศจิกายน 48  นับได  1   

76 ผศ.ดร.พงศธร คําใจหนัก 1 มิถุนายน 50  นับได  1   

77 ผศ.วิเชิด ทวีกุล 1 มิถุนายน 48  นับได  1   

78 ผศ.รัชฎาภรณ ทองแปน 1 มิถุนายน 48  นับได  1   
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ที ่ ชื่อ-สกลุ 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงาน 
ตําแหนงทางวิชาการ 

นับได หมายเหตุ 
อ. ผศ. รศ. ศ. 

79 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 1 พฤศจิกายน 54  นับได  1   

80 อ.วรญา จตุพัฒนรังสี 1 พฤศจิกายน 56  นับได  1   

81 ผศ.พฤกษา เครอืแสง 25 พฤศจิกายน 56  นับได  1   

82 อ.อิศรากร พัลวัลย 25 พฤศจิกายน 56  นับได  1   

83 อ.เจษฎา ทองสุข 25 พฤศจิกายน 56  นับได  1   

84 อ.นิรมล ทะจะกัน 8 กันยายน 57  นับได  1   

85 อ.กิตติญา ตุยคํา 8 กันยายน 57  นับได  1   

86 อ.เอกวิทย เมธาชยานันท 2 กุมภาพันธ 58  นับได  1   

87 อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท 2 กุมภาพันธ 58  นับได  1   

88 อ.วารินทร วงษวรรณ 2 กุมภาพันธ 58  นับได  1   

89 อ.เกยีรติสุดา โสดามรรค 2 กุมภาพันธ 58  นับได  1   

90 อ.ณาบุญา ตะผัด 13 กรกฎาคม58  นับได  1   

91 อ.ธีวรา จันทรสุรีย 22 กรกฎาคม 58  นับได  1   

92 อ.ฐาปนี ชุมพลวงศ 17 สิงหาคม 58  นับได  1   

93 อ.ณัฐพงษ คันธรส 17 สิงหาคม 58  นับได  1   

94 Miss. Xie Yuan 13 กรกฎาคม58  นับได  1   

95 ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 58  นับได  1   

96 ผศ.ดร.ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 58  นับได  1   

97 
Mr. James Edward 
Michael Fairhead 

1สิงหาคม59  
   

นับได  1  

98 ศ.ดร.สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ 15 ธันวาคม57  นับได  1   

99 อ.ชนมธนชั สุวรรณ 1 ตุลาคม 58  นับได  1   

100 อ.อมาพร ปวงรังษ ี 1 ตุลาคม 58  นับได  1   

101 อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์ 1 ตุลาคม 58  นับได  1   

102 อ.วิไลวรรณ เขมขัน 1 ตุลาคม58  นับได  1   

103 อ.ดร.ณฏัฐดนัย ประเทืองบริบูรณ 28 กันยายน 58     นับได  1  

104 อ.ธงชัย ปนสุข 1 สิงหาคม 59  นับได  1   

105 อ.ณัฐพงษ วงษอําไพ 1 กรกฎาคม 59  นับได  1   

106 รศ.ดร.ชลอ รอดลอย 1 กรกฎาคม 59  นับได  1   

107 อ.นพวรรณ กลาวินิจฉัย 1 สิงหาคม 59  นับได  1   

108 อ.ดร.Truong Thai Hang 1 สิงหาคม 57  นับได  1 

108 อ.กองวิช อักขระเสนา 10 สิงหาคม 59  
   

0 
ลาออกวันที่ 
1 ก.พ.2560 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงาน 
ตําแหนงทางวิชาการ 

นับได หมายเหตุ 
อ. ผศ. รศ. ศ. 

109 ผศ.ธนากร สังเขป 1 สิงหาคม 59  นับได  1   

110 อ.รพี ศรจีงใจ 3 ตุลาคม 59  นับได  1   

111 อ.พลับ บุญสวน 3 กรกฎาคม 60  นับได 0 
รวม 86 22 1 1 *ลาศึกษาตอ 9 คน 

รวมทั้งสิ้น 110  
 
1.8.2 จํานวนอาจารย จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ    
   จํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา 110 คน จําแนกตามวุฒิ
การศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ ไดดังตอไปนี้ 
 

ตําแหนง 
วุฒิการศึกษา 

จํานวน 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

อาจารย 2 76 8 86 
ผูชวยศาสตราจารย 0 13 9 22 
รองศาสตราจารย 0 0 1 1 
ศาสตราจารย 0 0 1 1 

รวม 2 89 19 110 
หมายเหตุ : มีวุฒิเทียบเทาปริญญาเอก จํานวน 1 คน 
 
1.8.3 ขอมูลอาจารยลาศึกษาตอ 

ที ่ ชื่อ - สกุล วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาในการลา

ศึกษาตอ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

1 อ.เกวลิน จันทะเดช 1 มิถุนายน 47 ลาศกึษาตอ 1 ส.ค. 58 1 
   

2 อ.พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน 1มิถุนายน 54 ลาศึกษาตอ 1 ส.ค. 57 1 
   

3 อ.มณรีัตน จันทรหนิ้ว 16 พฤษภาคม56 ลาศึกษาตอ 1 ส.ค. 58 1 
   

4 อ.ปยรัตน วงศจุมมะลิ 1 มิถุนายน 54 ลาศึกษาตอ 1 ส.ค. 58 1 
   

5 อ.ภาณุวัฒน สกุลสืบ 1 มิถุนายน 51 ลาศึกษาตอ 1 ส.ค. 58 1 
   

6 อ.ตุลาภรณ แสนปรน 2 มกราคม 51 ลาศึกษาตอ 1 ส.ค. 58 1 
   

7 อ.ทัตพิชา สกุลสืบ 2 มิถุนายน 51 ลาศึกษาตอ 1 ส.ค. 58 1 
   

8 อ.เหนือขวัญ บัวเผื่อน 19 มิถุนายน 55 ลาศึกษาตอ 1 ก.ย. 58 1 
   

9 อ.ทยากร  สุวรรณภูมิ 20 มิถุนายน 56 ลาศึกษาตอ 6 มิ.ย.59 1 
   

 
รวมจํานวนอาจารยลาศึกษาตอ   9 0 0 0 
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1.8.4 อาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก 
ที ่ ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหต ุ
1 ศาสตราจารย ดร.สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ 15 ธันวาคม 2557 นับได 1 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาที่ ร.ต.นิรันดร ภักดี 1 กันยายน 2553 นับได 1 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวิทย บุตรอุดม 1 กุมภาพันธ 2549 นับได 1 
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได 1 
5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 
6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก 1 มิถุนายน 2550 นับได 1 
7 อาจารย ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร 15 กรกฎาคม 2548 นับได 1 
8 อาจารย ดร.สุวรฐั แลสันกลาง 18 มิถุนายน 2542 นับได 1 
9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยนันทธรณ ขาวงาม 1 กรกฎาคม 2554 นับได 1 
10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 
11 อาจารย ดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบริบูรณ 28 กันยายน 2558 นับได 1 
12 อาจารย ดร.รัชนีวรรณ  มาวงศ 19 กันยายน 2537 นับได 1 
13 อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ 17 พฤษภาคม 2549 นับได 1 
14 อาจารย ดร.Truong Thi Hang 1 ตุลาคม 2557 นับได 1 
15 อาจารย ดร.ธนพร หมูคํา 1 มิถุนายน 2548 นับได 1 
16 ผูชวยศาสตราจารยศิริกร อ่ินคํา 19 มกราคม 2541 นับได 1 

(วุฒิเทียบเทา) 
17 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพัฒน  หมั่นการ 16 กรกฎาคม 2533 นับได 1 
18 รองศาสตราจารย ดร.ชลอ  รอดลอย 1 กรกฎาคม 2559 นบัได 1 
19 อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 1 กรกฎาคม 2546 นับได 1 

รวมอาจารยที่มีคุณวุฒริะดับปริญญาเอก 19 
 
1.8.5 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามตําแหนง จํานวน 16 คน  

ตําแหนง วุฒิการศกึษา รวม
จํานวน  ต่ํากวา ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

หัวหนาสํานักงาน - - 1 - 1 
นักวิชาการศึกษา - 5 1 - 6 
นักวิชาการคอมพิวเตอร - 1 - - 1 
เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป - 4 - - 4 
นักวิชาการพัสด ุ - 1 - - 1 
เจาหนาท่ีชั่วคราว - 3 - - 3 

รวมบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 16 
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1.9 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
1.9.1 งบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 เพิ่ม/-ลด 
งบดําเนินงาน 11,105,400  10,255,260.00  850,140 
งบลงทุน 2,622,200  3,884,800.00  +1,262,600 
งบอุดหนุน 2,165,200  1,311,700.00  853,500 

รวมทั้งหมด 15,892,800  15,451,760.00  441,040 
 

1.9.2 อาคารสถานที่ 

อาคาร จํานวนช้ัน พื้นที่ใชสอย 

อาคาร 9 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปจจุบัน)  

6  3,968  

อาคาร 2 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  3  1,620  

อาคาร 4 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  4  3,360  

อาคาร 21 อาคารศลิปะ  3  1,200  

อาคาร 22 อาคารดนตรแีละนาฏศิลป  3  1,200  

 
1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 

องคประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต 

ขอเสนอแนะ / แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ควรวางแผนพัฒนา
อาจารยดานคุณวุฒิและ
ตําแหนงทางวิชาการ
และติดตามประเมนิผล
อยางสม่ําเสมอ ซึ่ง
คุณวุฒิและตําแหนงทาง
วิชาการเปนปจจัยนาํเขา
ที่สําคัญในการผลิต
บัณฑิตใหมีความ
เขมแข็งทั้งทางดาน
วิชาการและวิชาชีพ 

1) แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ระยะ 5 ป (2560 
- 2564) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

พฤศจิกายน 
2559 

- ผูรับผิดชอบ 
:งานบริการ
การศึกษา
และพัฒนา
นักศึกษา 
ผูตรวจสอบ: 
รองคณบดี
ฝายวางแผน
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

2) โครงการคลินิกวิจัย 
(ระบบพี่เลี้ยง/อบรมทักษะ
การเขียนบทความวิจัย 
ทักษะการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัย) 

พฤศจิกายน 
2559 – 

กรกฎาคม 
2560 

50,000 ผูรับผิดชอบ: 
งานบริการ
การศึกษา
และพัฒนา
นักศึกษา 
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ขอเสนอแนะ / แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

 
 
 
 

ผูตรวจสอบ: 
รองคณบดี 
ฝายวิชาการ
และวิจัย 

2. ควรคนหาสมรรถนะ
หลัก (core competency) 
ของคณะ และใช
ประโยชนจากสมรรถนะ
หลักดังกลาวในการสราง
ความแตกตางในการ
ผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง
ความตองการของสงัคม 

3) โครงการจัดการความรู 
(สายวิชาการ) ประจําป
การศึกษา 2559 (ประเดน็
ดานการผลิตบัณฑิต/
ประเด็นดานการวิจัยและ 
หรือประเด็นอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ) 
4) กิจกรรมการจัดการ
ความรูคนหาสมรรถนะหลัก
ของสาขาวิชา 

มกราคม–
กรกฎาคม 

2560 

50,000 ผูรับผิดชอบ 
:งานบริการ
การศึกษา
และพัฒนา
นักศึกษา 
ผูตรวจสอบ: 
รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย 

3. ควรพิจารณาความ
สมดุลของแผนการรับ
นักศกึษาใหสอดคลอง
กับอัตรากําลังของ
อาจารยเพื่อใหอาจารย
สามารถดูแลนักศึกษาได
ในสัดสวนที่เหมาะสม 
โดยเฉพาะอาจารยสาขา
ศิลปกรรมศาสตร วิจิตร
ศิลป และประยุกตศิลป 
ซึ่งจะสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ทั้งในดานการสําเร็จ
การศึกษาตามแผน 
ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต/ผูประกอบการ 

5) จัดทําแผนการรับ
นักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2560  
6) สรรหาอัตรากําลัง
อาจารยประจําสาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ 
จํานวน 1 อัตรา 

พฤศจิกายน 
2559-

กรกฎาคม 
2560 

- ผูรับผิดชอบ 
:งานบริการ
การศึกษา
และพัฒนา
นักศึกษา 
ผูตรวจสอบ: 
รองคณบดี
ฝายฝาย
วิชาการและ
วิจัย 
 

4. ควรพิจารณาแนวทาง
ในการพัฒนาทักษะของ
นักศกึษาในดานตางๆ 
เพิ่มเตมิ เชน ดานทักษะ
ชีวิต ทักษะทางปญญา 
และทักษะความเปนครู

7) โครงการพัฒนานักศกึษา
ตามคณุลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคของสาขาวิชา 

พฤศจิกายน 
2559-

กรกฎาคม 
2560 

- ผูรับผิดชอบ 
:งานบริการ
การศึกษา
และพัฒนา
นักศึกษา 
ผูตรวจสอบ: 
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ขอเสนอแนะ / แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ในบางสาขา เชนสาขา
ดนตรี เพื่อใหบัณฑิตมี
ความพรอมที่จะ
ปฏิบัติงานในสาขาของ
ตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รองคณบดี
ฝายฝาย
วิชาการและ
วิจัย 

5. ในการวัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของ
โครงการ/แผนพัฒนา
นักศึกษา ตามผลการ
เรียนรู 5 ดาน ใน
กิจกรรม/โครงการที่
คณะดําเนินการตาม
แผน ควรมีการ
ประเมินผลการเรียนรูที่
ตรงกับวัตถุประสงคของ
โครงการ โดยกําหนด
ตัวชี้วัดที่สะทอนกับการ
เรียนรูแตละดาน แทน
การใชแบบประเมินใน
ภาพรวมเหมือนกันทุก
โครงการ (4 ขอ คือ 
จํานวนผูเขาโครงการ 
ความพึงพอใจ ความรูที่
รับ และการนาํไปใช
ประโยชน ซึ่งไมไดระบุ
วาเปนผลการเรียนรูดาน
ใด) 

8) ปรับปรุงวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรูที่ตรง
กับวัตถุประสงคของ
โครงการ โดยกําหนดตัวชี้วัด
ที่สะทอนกับการเรียนรูใน
แตละดาน และจัดทําเปน
นโยบายเปนแนวปฏิบัติใน
การดําเนินงานโครงการทุก
โครงการทั้งระดับหลักสูตร
และระดับคณะ 

พฤศจิกายน 
2559 

- ผูรับผิดชอบ: 
งานบริการ

การศึกษาและ
พัฒนา

นักศึกษา 
ผูตรวจสอบ: 
รองคณบดี
ฝายกิจการ

นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

6. ดานการจัดการสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู 
ควรปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรูที่
เอ้ือตอการพัฒนาทักษะ
ของผูเรียนในการเรียนรู
เพื่อใหเปนบัณฑิตที่มี
ความพรอมในการใช

9) สํารวจพื้นที่ท่ีจะติดตั้ง
สัญญาณอินเตอรเน็ต ที่จะ
เอ้ือตอการพัฒนาทักษะของ
ผูเรียนในการเรียนรู 
 
 
 
 

ตุลาคม 
2559-

ธันวาคม 
2560 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรับผิดชอบ : 
งานบริการ
วิชาการและ

ถายทอด
เทคโนโลยี 

ผูตรวจสอบ : 
รองคณบดี

ฝายวางแผน
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ขอเสนอแนะ / แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ชีวิตและทํางานประกอบ
อาชีพในระดับสากล 
เชน ประสิทธิภาพของ
การเชื่อมตอสัญญาณ
อินเตอรเน็ตเพื่อการ
เรียนการสอนและการ
สืบคนขอมูล การจัด
กิจกรรมการเรยีนรูใน
สถานที่จริง โดยเฉพาะ
ในสาขาวิชาภาษาจีน 
ควรไดฝกการใชภาษา
กับเจาของภาษา (ฝก
การตอนรับในโรงแรม 
การเปนไกด เปนตน) 

10) ประสานงานขอความ
อนุเคราะหไปยังสํานัก 
วิทยบรกิารเพื่อเพิ่มจุด
เชื่อมตอสัญญาณ
อินเตอรเน็ต 
 

มีนาคม-
เมษายน
2560 

- และประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 

7. การพัฒนาคุณภาพ
นักศกึษา ควรมีการ
ทบทวนกิจกรรมที่
นักศกึษาจะตองเขารวม
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย 
คณะ และสาขาวิชา เพื่อ
นําไปสูการแกไขปญหา
การซ้ําซอนของกิจกรรม
ใหผูเรียนและอาจารยได
มีเวลาและโอกาสในการ
พัฒนาตนเองดานอ่ืนๆ 
มากขึ้น 

11) ปรบัลดกิจกรรมใน
แผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2559 เพ่ือไมให
เกิดความซ้ําซอนแก
นักศึกษา 
12) จัดประชุมสาขาวิชาเพื่อ
พิจารณาการกําหนดวันจัด
กิจกรรมโครงการที่มีรูปแบบ
เหมือนกัน 
 

พฤศจิกายน 
2559 

- ผูรับผิดชอบ : 
งานบริการ

การศึกษาและ
พัฒนา

นักศึกษา 
ผูตรวจสอบ : 
รองคณบดี
ฝายกิจการ

นักศกึษาและ
กิจการพิเศษ 
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องคประกอบที ่2 การวิจัย 

ขอเสนอแนะ / แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1.คณะควรสงเสริมให
คณาจารยที่มีประสบการณ
ดานการวิจัย ขอรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหลง
ทุนภายนอกใหมากขึ้น 
2. คณะควรสรางระบบทีม
วิจัยเพื่อสนับสนุนคณาจารย
รุนใหมใหมีความเขมแข็ง
ดานการวิจัยอยางรวดเร็ว 
โดยสรางความโดดเดนใน
การพัฒนาองคความรูที่จะ
เปน อัตลักษณของคณะ 
และควรจัดกิจกรรมให
ความรู และอบรมทักษะการ
วิจัยใหแกคณาจารยอยาง
ตอเนื่อง 
3. คณะควรสงเสริมใหมีการ
พัฒนางานวิจัยเชิงบูรณา
การ และพัฒนาสูองคความรู
และนวัตกรรมใหมๆ เพื่อ
สรางคุณคาเพิ่มใหแก
งานวิจัย โดยแสวงหาความ
รวมมือกับนักวิจัยตางสาขา 
และองคกรภายนอกสถาบัน 

13) จัดทําขอมูลแหลงทุน
ภายนอกและระบบ
สารสนเทศแหลงทุน เพื่อ
สนับสนุนอาจารยให
สามารถขอทุนวิจัยจาก
ภายนอก 
14) จัดทําความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก ที่เอื้อ
ตอการวิจัย 
15) โครงการเดียวกันกับ
โครงการที่ 2ไดแกโครงการ
คลินิกวิจัย (ระบบพี่เลี้ยง/
อบรมทักษะการเขียน
บทความวิจัย ทักษะการ
เขียนขอเสนอโครงการวิจัย) 

พฤศจิกายน 
2559-

กรกฎาคม 
2560 

- ผูรับผิดชอบ : 
งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนา
นักศึกษา 
ผูตรวจสอบ : 
รองคณบดี
ฝายวชิาการ
และวิจัย 

 

องคประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 

ขอเสนอแนะ / แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ควรสงเสริมใหมีการ 
บูรณาการดานงานบริการ
วิชาการในสาขาวิชาตางๆ 
เขาดวยกัน เพื่อรวมกัน
แกไขปญหาและพัฒนา
ชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

16) โครงการบริการ
วิชาการแกสังคม ตาม
ความรวมมือ (MOU) ของ
คณะ 

พฤศจิกายน 
2559-

เมษายน 
2560 

121,000 ผูรับผิดชอบ : 
งานบริการ
วิชาการและ
ถายทอด
เทคโนโลยี 
ผูตรวจสอบ :  
1) รองคณบดี
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ขอเสนอแนะ / แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ฝายบริการ
วิชาการ 
2) รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย 

2. ควรสนับสนนุใหมีการ
ดําเนินการวิจัยควบคูไปกับ
การบริการวิชาการในชุมชน
เปาหมายเพื่อเอ้ือประโยชน
ในดานการพัฒนาอาจารย
และการพัฒนาชุมชน 

17) โครงการบริการวิชา
การบูรณาการเขากับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
ของสาขาวิชา 

พฤศจิกายน 
2559- 

เมษายน 
2560 

360,000 ผูรับผิดชอบ : 
งานบริการ
วิชาการและ
ถายทอด
เทคโนโลยี 
ผูตรวจสอบ :  
1) รองคณบดี
ฝายบริการ
วิชาการ 
2) รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย 
 

3. ควรมีการถอดบทเรยีน
เพื่อสังเคราะหแนวปฏิบัติที่
ดีดานการบริการวิชาการ
แกชุมชนเปาหมาย 

18) โครงการเดียวกับ
โครงการที่ 3 โครงการ
จัดการความรู (สาขาวิชา
การ) ประจาํปการศึกษา 
2559 (ประเด็นดานการ
ผลิตบัณฑิต/ประเด็นดาน
การวิจัย และ หรือ 
ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ) 

พฤศจิกายน 
2559-

กรกฎาคม 
2560 

- ผูรับผิดชอบ : 
งานบริการ
การศกึษา
และพัฒนา
นักศึกษา 
ผูตรวจสอบ : 
รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย 

4. ควรสงเสริมใหอาจารยมี
สวนรวมในการบริการ
วิชาการแกสังคมในระดับ
มหาลัยเพื่อนําสมรรถนะ
หลักของอาจารยไปรวมกัน
พัฒนาและสนับสนุนชุมชน 
เพื่อแกปญหาชุมชนไดอยาง
ครบวงจร ทั้งน้ี ควรมุงเนน
การเสริมสรางความ

19) สงอาจารยเขารวม
โครงการบริการวิชาการแก
สังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย 

พฤศจิกายน 
2559- 

กรกฎาคม 
2560 

- ผูรับผิดชอบ : 
งานบริการ
การศกึษา
และพัฒนา
นักศึกษา 
ผูตรวจสอบ :  
รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย 
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ขอเสนอแนะ / แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

เขมแข็ง และยั่งยืนใหแก
ชุมชนโดยสรางผูนํา/
ตัวแทนชุมชนที่สามารถนาํ
องคความรูที่ไดรับไปใชใน
การเพิ่มศักยภาพของชุมชน
ได 

 

 

องคประกอบที ่4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอเสนอแนะ / แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ควรยกระดับผลงานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดรับ
การจดลิขสิทธิ์ ไปสูการสราง
มาตรฐานดานศิลปะและ
วัฒนธรรม และสรางผลงาน
ใหเปนที่ยอมรบัในระดับชาติ 

20) สงเริมและสนับสนนุ
เพื่อการสรางมาตรฐาน
ดานศลิปวัฒนธรรม และ
สรางผลงานใหเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติ (การ
จัดสรรงบประมาณ/
แสวงหาแหลงเผยแพร
ทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรม เปนตน) 

พฤศจิกายน 
2559-

กรกฎาคม 
2560 

50,000 ผูรับผิดชอบ : 
งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนา
นักศึกษา 
ผูตรวจสอบ : 
รองคณบดี
ฝายวชิาการ
และวิจัย 

 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ขอเสนอแนะ / 

 แนวทางการพฒันา 
โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ในการจัดทําแผนกลยุทธ
ของคณะ ควรนําความทา
ทายเชิงกลยุทธและความ
ไดเปรียบเชิงกลยุทธของ
คณะซึ่งไดจากการวิเคราะห 
SWOT มาเปนขอมูลในการ
กําหนดยุทธศาสตรเชิงรกุ
ในการดําเนินงานเพิ่มเติม
จากยุทธศาสตรตามพันธกิจ 
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่ตั้งไว 

21) โครงการจัดทําแผนกล
ยุทธเพื่อการพัฒนา 2560-
2564 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร และ
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

ตุลาคม 
2559-

มกราคม 
2560 

- ผูรับผิดชอบ : 
งานบริการ
วิชาการแก
สังคมและ
ถายทอด
เทคโนโลยี
นักศึกษา 
ผูตรวจสอบ : 
รองคณบดี
ฝายวางแผน
และประกัน
คุณภาพ
การศกึษา 
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ขอเสนอแนะ / 
 แนวทางการพฒันา 

โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2. ดานการบริหารความ
เสี่ยง ในการกําหนด
แนวทางในการแกไขหรือ
ลดความเสี่ยง รวมทั้ง
ตัวชี้วัด ควรคํานึงถึง
ประสิทธิผล เพื่อที่จะม่ันใจ
ไดวาประเด็นความเสี่ยง
ดังกลาวจะไดรับการแกไข
ไดจริง เชน ควรวิเคราะห
และติดตามผลการจัดการ
ความเสี่ยงในดานของ
จํานวนนักศึกษาที่ลดลง
อยางเปนระบบ เพ่ือใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุง
แผนการบริหารความเสี่ยง 
โดยอาจพิจารณาในมุมมอง
ของการพัฒนาหลักสูตรที่มี
จุดเดนที่แตกตาง เพื่อจูงใจ
ใหนักศึกษาสนใจเขามา
ศึกษาในหลักสูตรมากขึ้น 

22) จัดทําแผนความเสี่ยง
ประจําปการศึกษา 2559 
(ประจาํปงบ พ.ศ.2560) 

ตุลาคม 
2559- 

มกราคม 
2560 

40,000 ผูรับผิดชอบ : 
หัวหนา
สํานักงาน
คณบดี 
ผูตรวจสอบ : 
รองคณบดี
ฝายวางแผน
และประกัน
คุณภาพ
การศกึษา 

23) โครงการพัฒนา
หลักสูตรใหมใหสอดคลอง
กับความตองการของ
ชุมชน 

พฤศจิกายน 
2559 – 
มกราคม 
2560 

งบประมาณ
สนับสนุน

หลักสูตรละ 
50,000 บาท 

ผูรับผิดชอบ : 
งานบริการ
การศกึษา
และพัฒนา
นักศึกษา 
ผูตรวจสอบ : 
รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย 

24) ประชาสัมพันธ
หลักสูตรและเสริมสราง
ภาพลักษณองคกร 

พฤศจิกายน 
2559 – 
มิถุนายน 

2560 

30,000 ผูรับผิดชอบ : 
งานบริการ
วิชาการและ
ถายทอด
เทคโนโลยี 
ผูตรวจสอบ : 
รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย 

 25) โครงการจัดการความ
เสี่ยงการคงอยูของจํานวน
นักศึกษา ระดับหลักสูตร 
- สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ 

ปการศึกษา
2559 

5,000 ผูรับผิดชอบ: 
อาจารย
ประจํา
หลักสูตร 
ผูตรวจสอบ: 
รองคณบดี  
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ขอเสนอแนะ / 
 แนวทางการพฒันา 

โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ปการศึกษา
2559 

11,400 ฝายวิชาการ
และวิจัย 

- สาขาวิชาภาษาจีน 
(ศศบ.) 

ปการศึกษา
2559 

5,000 

- สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร 

ปการศึกษา
2559 

5,000 

-สาขาวิชานิติศาสตร ปการศึกษา
2559 

15,000 

- สาขาวิชาสังคมศึกษา ปการศึกษา
2559 

4,300 

- สาขาวิชาภาษาไทย ปการศึกษา
2559 

3,000 

- สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารสาํหรับชาว
ตางประเทศ 

ปการศึกษา
2559 

2,500 

- สาขาวิชาการเมืองและ
การปกครอง 

ปการศึกษา
2559 

7,000 

- สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน 

ปการศึกษา
2559 

1,000 
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สวนที่ 2 
รายงานการประเมินตนเอง 

 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ  
 
ตัวบงช้ีที่  1.1    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนดิของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
เกณฑการประเมิน 
  คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดสอนทั้งหมด จํานวน 14 
หลักสูตร และไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานท่ี สกอ. 
กําหนด ระหวางวันที่ 7 มิถุนายน – วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรตามรายละเอียดดังนี้ 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

หลักสูตร องคประกอบที่1 ผลประเมิน ระดับคุณภาพ 
ระดับปริญญาตร ี
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา 

ผาน 3.19 คะแนน ระดับดี 

2) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ 

ผาน 3.19 คะแนน ระดับดี 

3) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย 

ผาน 3.28 คะแนน ระดับดี 

4) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาํหรับชาว
ตางประเทศ 

ผาน 2.84 คะแนน ระดับปานกลาง 

5) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตร ี

ผาน 3.03 คะแนน ระดับดี 

6) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน 

ผาน 2.18 คะแนน ระดับปานกลาง 

7) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาชุมชน 

ผาน 3.22 คะแนน ระดับดี 

8) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร 

ผาน 2.57 คะแนน ระดับปานกลาง 

9) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร 

ผาน 1.79 คะแนน ระดับนอย 
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หลักสูตร องคประกอบที่1 ผลประเมิน ระดับคุณภาพ 
10) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผาน 2.43 คะแนน ระดับปานกลาง 

11) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน 

ผาน 2.06 คะแนน ระดับปานกลาง 

12) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง 

ผาน 2.18 คะแนน ระดับปานกลาง 

ระดับบัณฑิตศกึษา 
13) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารและ
พัฒนาประชาคมเมอืงและชนบท
สาขาวิชา 

ไมผาน 0 คะแนน ไมไดมาตรฐาน 

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต    
1 4 )  หลั กสู ต รป รั ชญ าดุ ษ ฎีบัณฑิ ต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ผาน 1.86 คะแนน ระดับนอย 

ผลรวมคาคะแนนของทุกหลักสูตร  33.82  
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด  14  

คะแนนที่ได  2.42  
 
 การคํานวณ 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

3.01 
33.82 

2.42 คะแนน ไมบรรลุ 
14 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 1.1.-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559 
มน 1.1.-2 ขอมูลระบบ CHE QA online ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
 
 
 

คะแนนที่ได  = 
33.82 

= 2.42 คะแนน 
14 
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ตัวบงช้ีที่  1.2  อาจารยประจําคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
ชนดิของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข  
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ กําหนดให เปนคะแนนเต็ม  

5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 110 คน โดยมีคณุวุฒิปริญญาตรี  2 คน คน ปริญญาโท  89 คน และ
ปริญญาเอก 19 คน ดังนั้น รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 17.27 เมื่อ
แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกตามเกณฑ ไดคะแนนเทากับ 2.15 คะแนน (มน 
1.2-1) 

ที ่ ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหต ุ
1 ศาสตราจารย ดร.สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ 15 ธันวาคม 2557 นับได 1 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาที่ ร.ต.นิรันดร ภักดี 1 กันยายน 2553 นับได 1 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวิทย บุตรอุดม 1 กุมภาพันธ 2549 นับได 1 
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได 1 
5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 
6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก 1 มิถุนายน 2550 นับได 1 
7 อาจารย ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร 15 กรกฎาคม 2548 นับได 1 
8 อาจารย ดร.สุวรฐั แลสันกลาง 18 มิถุนายน 2542 นับได 1 
9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยนันทธรณ ขาวงาม 1 กรกฎาคม 2554 นับได 1 
10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 
11 อาจารย ดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบริบูรณ 28 กันยายน 2558 นับได 1 
12 อาจารย ดร.รัชนีวรรณ  มาวงศ 19 กันยายน 2537 นับได 1 
13 อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ 17 พฤษภาคม 2549 นับได 1 
14 อาจารย ดร.Truong Thi Hang 1 ตุลาคม 2557 นับได 1 
15 อาจารย ดร.ธนพร หมูคํา 1 มิถุนายน 2548 นับได 1 
16 ผูชวยศาสตราจารยศิริกร อ่ินคํา 19 มกราคม 2541 นับได 1 

(วุฒิเทียบเทา) 
17 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพัฒน  หมั่นการ 16 กรกฎาคม 2533 นับได 1 
18 รองศาสตราจารย ดร.ชลอ  รอดลอย 1 กรกฎาคม 2559 นบัได 1 
19 อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 1 กรกฎาคม 2546 นับได 1 

รวมอาจารยที่มีคุณวุฒริะดับปริญญาเอก 19 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 
รายการขอมูลพื้นฐาน จํานวน (คน) 

1. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 101 
2. จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 9 
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 110 
4. จํานวนอาจารยประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 19 
5. รอยละของอาจารยประจําท่ีมคีณุวุฒิปริญญาเอก 17.27 
 
 

การคํานวณ  
1.คาํนวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปรญิญาเอกตามสูตร 

 19 
x 100 =  รอยละ 17.27 

 110 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 17.27 

x 5 =  2.16 คะแนน 
 40 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 20 
รอยละ 17.27 X 5 

2.16 คะแนน ไมบรรลุ 
40 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 1.2-1 รายงานจํานวนบุคลากรสายวชิาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป

การศึกษา 2559 
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ตัวบงช้ีที่  1.3  อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนดิของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข  
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 

ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
รายการขอมูลพื้นฐาน จํานวน (คน) 

1. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 101 
2. จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 9 
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 110 
4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 86 
5. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 22 
6. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1 
7. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 1 
8. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  24 
9. รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 21.82  
 

ผลการดําเนินงาน 
   ในปการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจํารวมทั้งท่ีปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ จํานวน 110 คน มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย 86 คน อาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 22 คน อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1 คน และอาจารย
ประจําที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 1 คน ดังนั้น คณะมีอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการท้ังหมด 24 
คน คิดเปนรอยละ 21.82 เมื่อแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑ ได
คะแนนเทากับ 1.82 คะแนน (มน 1.3-1 และ มน 1.3-2) 
 

ที ่ ช่ือสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหตุ 

1 ผูชวยศาสตราจารย สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย 16 พฤษภาคม 2526 นับได  1 

2 ผูชวยศาสตราจารย สมฤทธิ์ 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 

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยนันทธรณ ขาวงาม 1 กรกฎาคม 2554 นับได  1 

8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวิทย บุตรอุดม 1 กุมภาพันธ 2549 นับได 1 

9 ผูชวยศาสตราจารย ศิริกร อ่ินคํา 19 มกราคม 2541 นับได  1 
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ที ่ ช่ือสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหตุ 

10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตกิานต รกัธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได  1 

11 ผูชวยศาสตราจารย วิเชิด ทวีกุล 1 มิถุนายน 2548 นับได  1 

12 ผูชวยศาสตราจารย รัชฎาภรณ ทองแปน 1 มิถุนายน 2548 นับได  1 

13 ผูชวยศาสตราจารย วิไลลักษณ พรมเสน 9 มิถุนายน 2549 นับได  1 

14 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก 1 มิถุนายน 2550 นับได  1 

15 ผูชวยศาสตราจารย ชาตรี มวงงาม 1 กันยายน 2553 นับได  1 

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

17 ผูชวยศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 1 พฤศจิกายน 2554 นับได  1 

18 ผูชวยศาสตราจารยรชัดาพร หวลอารมณ 2 พฤษภาคม 2556 นับได  1 

19 ผูชวยศาสตราจารยพฤกษา เครือแสง 25 พฤศจิกายน2556 นับได  1 

20 ศาสตราจารย ดร.สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ 15 ธันวาคม 2557 นับได  1 

21 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได  1 

22 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได  1 

23 รองศาสตราจารย ดร.ชลอ รอดลอย 1 กรกฎาคม 2559 นับได  1 

ผูชวยศาสตราจารยธนากร สังเขป 1 สิงหาคม 2559 นับได  1 
 

การคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

การบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 20 
รอยละ 21.82 X 5 

1.82 คะแนน บรรลุ 
60 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 1.3-1 รายงานจํานวนบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 

2559 
 

24 
X 100 = รอยละ 21.82 

110 

คะแนนที่ได = 
21.82 

X 5 = 1.82 คะแนน 
60 
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ตัวบงช้ีที่ 1.4  จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
ชนดิของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 

ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนด

เปนคะแนน 5 

ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐานให

คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และ

นําคาความแตกตางมาพิจารณาดังน้ี 

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแต

รอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐาน

ตั้งแตรอยละ 0.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนของ

หลักสูตรนั้นๆ  
 

 ขอมูลประกอบการพิจารณา 
รายการขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

1. จํานวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 2,866 
2. จํานวนนักศึกษาระดับปรญิญาโท 48 
3. จํานวนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก 18 
 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดวิเคราะหคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 
จําแนกตามระดับการศึกษา ในปการศึกษา 2559 โดยไดคํานวณแยกตามกลุมสาขาวิชา 4 กลุม ดังน้ี 
 
กลุม 1 นติิศาสตร (สาขาวิชานิติศาสตร) 
       1.1คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร สัดสวน
ตามเกณฑมาตรฐาน 50:1 ผลการหาคาความแตกตางของกลุมนิติศาสตรเทากับ 22.27:1 โดยเกณฑ
มาตรฐานไดกําหนดในกรณีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐาน
กําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
        สรปุผล คือ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจําของกลุมสาขาวิชานิติศาสตรนอยกวาเกณฑ
มาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
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กลุม 2 ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.))  
        2.1 คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร สัดสวน
ตามเกณฑมาตรฐาน 30:1 ผลการหาคาความแตกตางของกลุมนิติศาสตรเทากับ 21.55:1 โดยเกณฑ
มาตรฐานไดกําหนดในกรณีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐาน
กําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
         สรุปผล คือ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจําของกลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร นอยกวา
เกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
 
กลุม 3 ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศลิปและ,ประยุกตศิลป (สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ)  
        3.1คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร สัดสวน
ตามเกณฑมาตรฐาน 8:1 
 
 
 
 
 

        3.2 .นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนน ดังนี้ 
คารอยละไมเกินรอยละ 10   คิดเปน  5 คะแนน 
คารอยละเกินรอยละ 20     คิดเปน 0 คะแนน 
คารอยละตั้งแต 10.01 และไมเกินรอยละ 20  ใหนํามาคิดคะแนนดังน้ี 

         สรุปผล คือ คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานเทากับมากวารอยละ 20 คือ รอยละ 50 สรุปได
วาคารอยละเกินรอยละ 20 คดิเปนคะแนน เทากับ 0 คะแนน 
 
กลุม 4  สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร/สาขาวิชาดนตรี/สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ/สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)/สาขาวิชาภาษาไทย/สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ
ชาวตางประเทศ/สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน/สาขาวิชาการเมืองการปกครอง/สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาประชาคมเมืองและชนบท/สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)) 
        4.1คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร สัดสวน
ตามเกณฑมาตรฐาน 25:1 ผลการหาคาความแตกตางของกลุมนิติศาสตรเทากับ 22.99:1 โดยเกณฑ
มาตรฐานไดกําหนดในกรณีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจํานอยกวา หรือเทากับเกณฑมาตรฐาน
กําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
         สรุปผล คือ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจําของกลุมสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร นอย
กวาเกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
 
 
 
 
 
 

12-8 
x 100 

8 

 

= 50 
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ขอมูลแสดงจํานวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําในแตละหลักสูตร 

กลุมสาขา 

ระดับ
การศึกษา

ของ
นกัศึกษา 

นักศึกษาที่
ลงทะเบียน
เรียน ระดับ
ปริญญาตรี 

จํานวน
นกัศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเทา 

จํานวน
หนวยกิต 
ตลอดป

การศึกษา 

FTES 

จํานวน
อาจารย
(ปฏิบัติ 
งานจริง) 

อัตราสวน
นกัศึกษา : 
อาจารย 

คาความ
ตางจาก
เกณฑ

มาตรฐาน 

คะแนน 

1. สาขาวชิา
นิติศาสตร 

ตร ี 1,949 5,612 36 155.89 7 22.27:1 - 5 

2.ครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร 

ตร ี
ตร ี

3,876 11,635 36 323.19 15 21.55:1 - 5 

3. ศิลปกรรม
ศาสตร วิจิตร
ศิลปและ
ประยุกตศิลป 

ตร ี 973 2,905 36 81 7 12:1 - 0 

4.สงัคมศาสตร /
มนษุยศาสตร 

ตร ี 12,624 57,993 36 1,610.9 72 22.99:1 - 5 
โท 218 390 24 16.34 
เอก 378 378 24 28.35 

รวม 1,655.61 

 
วิธีการคาํนวณ 
 
คํานวณ = (กลุมนิติศาสตร+กลุมครุศาสตร/ศกึษาศาสตร+กลุมวิจิตรศลิป+กลุมสังคมฯ) 
     จํานวนกลุม 4 กลุม  
 
คะแนนที่ได      = ( 5 + 5 + 0 + 5)  = 3.75 
                 4 
 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

4 คะแนน 3.75 คะแนน 3.75 คะแนน ไมบรรล ุ
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มน  1.4-1 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอปการศึกษา 2559 /ตารางแสดงจํานวน
อาจารยประจํา ปการศึกษา 2559 

มน  1.4-2 ตารางแสดงรายชื่ออาจารยประจํา ปการศกึษา 2559 
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ตัวบงช้ีที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดบัปรญิญาตรี 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
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 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศกึษาในคณะ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการเสริมสรางคุณภาพ ศักยภาพและการ
พัฒนานักศึกษา ใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค ตามนโยบายของ
คณะและมหาวิทยาลัย โดยจัดใหมีการบรกิารใหคําปรึกษาแนะ
แนวการใชชีวิต จึงจัดใหมีการใหความรูเตรียมความพรอมให
แกนักศึกษาตั้งแตกอนเปดภาคการ ศึกษาแรกของการเปนนัก
ศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีระบบอาจารยที่
ปรึกษาพรอมที่จะใหคํา ปรึกษาทั้งทางดานการเรียนการใช
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

ในปการศึกษา 2559 มีการดําเนินการดังกลาวดังน้ี 
(1) โครงการ Begining Camp ประจําปการศึกษา 

2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 (มน 1.5-1-1) มี
วัตถุประสงคเพื่อแนะนําและทําความเขาใจในหลักสูตรที่เปด
สอน  แนะนําแนวทางการศึกษาและการใชชีวิตอยูในรั้ว
มหาวิทยาลัย แนะนําหนวยงานที่นักศึกษาจะตองติดตอ 
แนะนํากิจกรรมตาง ๆ ที่นักศึกษาจะตองเขารวมทั้งระดับ
สาขาวิชา ระดับคณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงการสราง
ความสมัพันธระหวางรุนพี่ อาจารย ในสาขาวิชาท่ีเรียน 

(2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู ปกครอง 
ประจําปการศึกษา 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอม  ทางดานการเรียน 
การใชชีวิตแกนักศึกษา กอนเปดภาคการศึกษาแรก และเพื่อ
ให เกิดความเข าใจที่ตรงกันระหว างคณะและผู ปกครอง
นักศึกษา จึงได  เชิญผู ปกครองนักศึกษาเข าประชุมและ
ปฐมนเิทศดวยในวัน เดียวกัน (มน 1.5-1-2) 

(3) มีระบบอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาทุกชั้นป 
เพื่อดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด ตั้งแตแรกเขาศึกษาในคณะ

มน 1.5.1-1 รายงานสรุปผลโครงการ 
Begining Camp ประจําปการศกึษา 
2559 
มน 1.5.1-2 รายงานสรุปผลโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู 
ปกครอง ประจําปการศึกษา 2559 
มน 1.5-1-3 คําสั่งแตงตั้ง อาจารยที่ปรึกษา 
มน 1.5-1-4 แฟมประวัตินักศึกษา 
มน 1.5-1-5  ตาราง Home Room 
มน 1.5-1-6 ระบบที่ปรึกษา Online   
มน 1.5-1-7 แบบบันทึกการใหคําปรึกษา
สวนงานบริการการศึกษาและพัฒนา
นักศึกษาคณะฯ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจนสําเร็จการศึกษา โดยจะให
คําปรึกษาในทุกๆ เรื่องที่นักศึกษาขอรับการปรึกษา เชน        
ปญหาทางดานการเรียน ดานการใชชีวิตหรือการปรับตัว และ
ปญหาอ่ืนที่นักศึกษาขอรับการปรึกษา (มน 1.5-1-3 ถึง มน 
1.5-1-6) 

(4) มีสวนงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
คณะฯ ที่ทําหนาที่ประสานงาน แนะนํา และใหคําปรึกษา
นักศึกษา ซึ่งจะมีเจาหนาที่รับผิดชอบหลักใหบริการการให
คําปรึกษา ไดแก 1) บริการใหคําปรึกษาดานการจัดการเรียน
การสอน ใหคําปรึกษาดานการลงทะเบียนเรียน ดานการเพิ่ม-
ถอนรายวิชา ดานการติดตามผลการเรียน ดานการรักษา
สถานภาพนักศึกษา ดานการคืนสภานักศึกษา 2) บริการให
คําปรกึษาดานการจัดกิจกรรมและทุนกูยืมเพื่อการศึกษา และ
สวนงานอ่ืน ๆ ที่ เ ก่ียวของกับประเด็นที่นักศึกษาขอรับ
การศึกษา (มน 1.5-1-7) 
 

เกณฑมาตรฐานขอ 2 มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนกัศึกษา 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแบงสวนงานคือ

งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา โดยมอบหมายให
เจาหนาที่ทําหนาท่ีใหขอมูลการบริการของหนวยงาน (มน 
1.5-2-1) อาทิ 

1) ประกาศรับสมัครและประกาศผู  ได รับทุน 
การศึกษา และเผยแพรขอมูลขาวสารที่ เปน
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา 
และนอกเวลาแกนักศกึษา ผานทางเว็ปไซตของคณะ
และเว็บไซตสาขาวิชา 

2) กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  
3) งานวิจัยวินัยนักศึกษา   
4) การผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร

กองประจําการ  
5) และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับนักศึกษา  

ซึ่ ง ส า ม า รถ รั บ บริ ก า ร ไ ด ผ า นทา ง เ ว็ บ ไ ซต          
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มน 1.5-2-2) 
http://www.human.lpru.ac.th/newhuman/index.php  
และ face book fan page งานพัฒนานักศึกษา คณะ

มน 1.5-2-1 แฟมเอกสารการใหขอมูลแก
นักศึกษา 
มน 1.5-2-2 เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มน 1.5-2-3 face book fan page งาน
พัฒนานักศึกษา คณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มน 1.5-2-4 บอรดประชาสัมพันธคณะ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มน 1.5-2-3) ตลอดจน
บอรดประชาสัมพันธ (มน 1.5-2-4)   
 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศกึษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดกิจกรรม

และสงนักศึกษาเขารวมโครงการเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานเมื่อสํา เร็ จการศึกษาแกนักศึกษาที่ จะสํา เร็ จ
การศึกษาในปการศึกษา 2559 ดังนี้ 

1) จัดโครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2559 ขึ้น
เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ คือ 
1) เพื่อใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาทราบถึง
แน วทาง ในกา รประกอบอา ชีพแล ะการศึกษ า ต อ             
2) นักศึกษาทราบถึงสภาวการณของการทํางานและมี
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสภาพการทํางาน และ 3) นักศึกษามี
ความรูสึกผูกพันท่ีดีตอสถาบัน โดยไดเชิญวิทยากร ไดแก 
นายแทนคุณ  จิตต อิสระ  ซึ่ งเปนผูมีประสบการณในการ
บริหารงาน มาถายทอดความรูเรื่องของการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตอ รวมถึงประเด็นสภาวการณของการทํางาน 
ใหกับกลุมเปาหมายคือนักศึกษา รหัส 54 และนักศึกษา รหัส 
55 ท่ีจะสําเร็จการศึกษา โดยมีผูเขารวมทั้งสิ้น 800 คน   
ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการในภาพรวมอยู
ระดับดี (มน 1.5-3-1) 

2) คณะฯ ไดมีการสงนักศึกษาชั้นป 4 และ ป 5 เขา
รวมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน ในชวง  
วันท่ี 20-21 และ 27 พฤษภาคม 2560 (มน 1.5-3-2) โดยมี
นักศึกษาเขารวมทั้งสิ้น 381 คน และนักศึกษาท่ีเขารวมโครง
ไดผานการทดสอบภาษา  

3) คณะฯ ไดสงนักศึกษาชั้นป 4 และ ป 5 เขารวม
โครงการทักษะคอมพิวเตอรที่เปนทักษะเบื้องตนและพื้นฐานที่
จะเปนประโยชนในการทํางาน  ระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2559- วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 (มน 1.5-3-3)  โดยมีนักศึกษา
เขารวมทัง้สิ้น 96 คน  และโดยนักศึกษาจะเขารับการอบรม
ในหัวขอท่ีสนใจดังตอไปนี้  

3.1 หลักสูตร การสรางแฟนเพจ เว็บไซตธุรกิจบน 
Facebook ระหวางวันท่ี 13 – 16 มีนาคม 2560  เขารวม
จํานวน 44 คน 

มน 1.5-3-1 รายงานสรุปผลโครงการปจฉิม
นิเทศ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 1 เมษายน 
2560 
มน 1.5-3-2 รายงานสรุปผลโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ  ประจําปการศึกษา 2559 
มน 1.5-3-3 รายงานสรุปผลโครงการอบรม
ทักษะคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 2559 
มน 1.5-3-4 รายงานสรุปผลโครงการอบรม
เตรียมพรอมเพื่อการทํางานของสาขาวิชา
ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 
มน 1.5-3-5 รายงานสรุปผลโครงการอบรม
เตรียมพรอมเพื่อการทํางาน ของสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
มน 1.5-3-6 รายงานสรุปผลโครงการอบรม
เตรียมพรอมเพื่อการทํางาน ของสาขาวิชา
สังคมศึกษา 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
3.2 หลักสูตร การสรางแฟนเพจ เว็บไซตธุรกิจบน 

Facebook ระหวางวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2560  เขารวม 
9 คน  

3.3 หลักสูตร การสรางแฟนเพจ เว็บไซตธุรกิจบน 
Facebook ระหวางวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2560  เขารวม
จํานวน 22 คน 

3.4 หลักสูตร การสรางแฟนเพจ เว็บไซตธุรกิจบน 
Facebook ระหวางวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560  เขารวม
จํานวน 21 คน 

4) ระดับสาขาวิชา ไดมีการจัดโครงการและกิจกรรม
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือ 
ปที่ 5 ซึ่งเปนนักศึกษาปสุดทาย โดยจะเปนการเตรียม
ความพรอมที่จะตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
(มน 1.5-3-4 ถึง มน 1.5-3-6)  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอ ไมตํ่ากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการประเมิน

คุณภาพของการใหบริการแกนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559   
เพื่อประเมินคุณภาพของการใหบริการดานการจัดบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  ดาน
การใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 
และดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน
เมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา  โดยผลการประเมินภาพรวม
ทั้ง 3 ดาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาคะแนนเทากับ 4.04 
(มน 1.5-4-1) โดยแยกตามคณุภาพการใหบรกิาร ดังน้ี  
              ดานที่ 1 การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา มีความพึงพอใจมาก คาคะแนน
เทากับ  4.04 
              ดานท่ี 2 การใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา มีความพึงพอใจมาก  คาคะแนนเทากับ 
3.99 
              ดานที่ 3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศกึษาแกนักศึกษา  มีความพึงพอใจมาก 

มน 1.5-4-1 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
ตอการใหบริการ 3 ดาน แกนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา 2559 
มน 1.5-4-2 รายงานการประชมุคณะ 
กรรมการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
และทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ประชุม
คณะกรรมการสงเสริมและพฒันานักศึกษา 
ครั้งท่ี 5/2560 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คาคะแนนเทากับ 4.08 

โ ด ยนํ า ผ ล ก า ร ให บ ริ ก า ร เ ส น อต อที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2560 (มน 1.5-4-2)  เพื่อพิจารณาผลการใหบริการไป
ปรับปรุงการใหบริการแกนกัศึกษา ปการศกึษา 2560  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล  
เพื่อสงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนกัศกึษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
จากการนําผลประเมินในเรื่องการจัดกิจกรรมและ

การใหบริการในขอ 4 ในปการศึกษา 2559 มีผลการ
ประเมินการใหบริการแกนักศึกษาที่สูงข้ึนและเปนไปตาม
ความคาดหวังที่นักศึกษาตองการ จากผลการประเมินป
การศึกษา 2558 เทากับ 3.92 โดยในปการศึกษา 2559 
ผลการประเมินการใหบริการแก นักศึกษาทั้ง 3 ดาน       
เทากับ 4.04 (มน 1.5-5-1) และในปการศึกษา 2560 คณะไดนํา
ผลการประเมินการใหบริการแกนักศึกษา มาเปนแนวทางในการ
จัดกิจกรรมและเปนแนวทางในการจัดการใหบริการแกนักศึกษา
ในปการศึกษา 2560 (มน 1.5-5-2) สงผลการใหการบริการดาน
ตาง  ๆมีความพึงพอใจในปการศึกษา 2559  เพ่ิมข้ึน  

มน 1.5-5-1 รายงานผลการสาํรวจความพึง
พอใจตอการใหบริการ 3 ดาน แกนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป
การศึกษา 2558 
มน 1.5-5-2 แผนพัฒนานักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 
2560 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
      คณะฯ มีการใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนใน
การประกอบอาชีพแกศิษยเกา ดังนี้ 

1) ใหขอมูลผานชองทางที่ทันสมัยดานการเรียน แหลง
เรียนรูเพิ่มเติม เพื่อใหศิษยเกาสามารถเขามาชมผาน
ทาง เวปไซตของสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ผานเว็ปไซตของคณะ  เว็ปไซตศิษยเกาของ
สาขาวิชาและ Social Network  (มน 1.5-6-1) 

2) คณะฯ มีการจัดทําแบบฟอรมและตัวอยางที่ เปน
ประโยชนแกศิษย เกาเกี่ยวกับการเขียน Resume 
ภาษาอังกฤษ ใหกับศิษยเกา โดยการสงจดหมายไปยัง
ศิษยเกา (มน 1.5-6-2) 

3) คณะฯ มีการใหความรูท่ีเปนประโยชนผานชองทางการ
จัดทําหนังสือเพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนแกศิษยเกา 

มน 1.5-6-1 Prin Out เวปไซตของสมาคมศิษย
เกา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง/ Print Out 
เว็ปไซตของคณะ 
มน 1.5-6-2 สําเนาหนังสือสงเอกสาร/แบบฟอรม
และตัวอยางที่เปนประโยชนแกศิษยเกาเกี่ยวกับ
การเขียน Resume ภาษาอังกฤษ  
มน 1.5-6-3 สาํเนาหนังสือเพื่อใหขอมูลที่เปน
ประโยชนแกศิษยเกา   
มน 1.5-6-4  รายงานสรุปผลโครงการอบรมแก
ศิษยเกา สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 
มน 1.5-6-5  รายงานสรุปผลโครงการอบรมแก
ศิษยเกา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มน 1.5-6-6   รายงานสรุปผลโครงการอบรมแก
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
โดยแนะนําวิธีการเขียน Resume สําหรับการสมัครงาน
เปนภาษาอังกฤษ และความรูอื่น เพื่อที่ศิษยเกาจะ
สามารถนําไปประยุกตใชและเปนประโยชนกับการสมัคร
งานตอไป 

4) ระดับสาขาวิชา มีการจัดโครงการอบรมความรูที่
เปนประโยชนใหแกศิษยเกา ซึ่งเปนโครงการที่ใช
ในการประกอบอาชีพของศิษยเกาในสาขาวิชา   
นั้น ๆ โดยตรง (มน 1.5-6-4 ถึง มน 1.5-6-7) 

ศิษยเกา สาขาวิชาสังคมศกึษา 
มน 1.5-6-7   รายงานสรปุผลโครงการอบรมแก
ศิษยเกา สาขาวิชาดนตรี 
 
 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงช้ีที่  1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
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 
 
ผลการดําเนนิงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษา
มีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยรองคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ไดดําเนินการจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 
(มน 1.6-1-1) โดยเกิดจากการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 และตัวแทน
สาขาวิชาผานโครงการจัดทําแผนกิจการนักศึกษาและแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2559  (มน 1.6-
1-2) ซึ่งไดกําหนดโครงการและกิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด 
และผูรับผิดชอบโครงการไวอยางชัดเจน และแผนดังกลาวได
ผานการกลั่นกรองจําคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 
วันที่  10 สิ งหาคม 2559 (มน 1.6-1-3 )  และนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วัน
อังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 (มน 1.6-1-4) เพื่อพิจารณาและมี
มติ เห็นขอบ ในการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม ที่
รับผิดชอบดําเนินการโดยสโมสรนักศึกษา 

มน 1.6-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศกึษา 2559 
มน 1.6-1-2 รายงานสรุปผลโครงการ
จัดทําแผนกิจการนักศึกษาและแผนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2559  
มน 1.6-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 
3/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 
มน 1.6-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
8/2559 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน 
ประกอบดวย  
(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู  
(3) ทักษะทางปญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดโครงการและ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยนําความรูดานการประกันคุณภาพไป
ใชในการจัดกิจกรรมมีการจัดทํางบประมาณและกําหนดแผนงาน
การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาต ิ5 ประการ อยางครบถวน  ตัวอยางเชน 

1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการจัดโครงการ

พิธีไหวครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษยกับอาจารย ประจําป
การศึกษา 2559 จัดขึ้นเม่ือวันที่ 15 กันยายน 2559 เพื่อนอม
รําลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย ผูซึ่งถายทอดวิชาความรู อบรม
นักศกึษาใหเปนคนดี มีศีลธรรม ตลอดจนใหนักศึกษาทุกคนนั้นได
แสดงตนเปนศิษย ซึ่งเปนประเพณีสืบทอดกันมา โดยเนนเรื่อง
ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาน (มน 1.6-2-1) และไดเขารวม
โครงการเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แหง วันที่ 10-12 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มน 1.6-2-2) โดยโครงการดังกลาว
ไดมีเสริมสรางเนื้อหาความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตยสุจริต มี
ระเบียบวินัยและ เคารพกฎกติกาของสังคมประพฤติปฏิบัติตาม
ตามศลีธรรมทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม 

2) ดานความรู 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดโครงการจัดทํา

แผนพัฒนานักศึกษาและแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 
2559 วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ณ หอง 0935 (มน 16-2-3) ซึ่งเปน
โครงการที่เปดโอกาสใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
และคิดโครงการ ตามวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาเขาใจการคิดและ
การนําเสนอขอมูลการวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ
ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการตางๆและสามารถเรียนรูดวยตนเอง  

3) ดานทักษะทางปญญา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (1) จัดโครงการสง

นักศึกษาเขาอบรมภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน วันท่ี 20-21 และ 
27 พฤษภาคม 2560 (มน 1.6-2-4) (2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานทักษะคอมพิวเตอรที่เปนทักษะเบื้องตนและพื้นฐานท่ีจะเปน
ประโยชนในการทํางาน  ระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559- วันท่ี 
13 พฤษภาคม 2560 (มน 1.6-2-5)  โดยโครงการดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการเสริมทักษะทางดานภาษาและทางดาน
การใชเทคโนโลยี ซึ่งจะตองใชความรูความเขาใจในการอบรมทั้ง
ทางทฤษฎีและกระบวนการ  ตาง ๆ เพื่อใหไดความรูและสามารถ

มน 1.6-2-1 รายงานสรุปผล
โครงการพิธไีหวครแูละผูกขวัญผูใจ
สานสายใยศษิยกับอาจารย ประจําป
การศึกษา 2559 จัดข้ึนเม่ือวันที่ 15 
กันยายน 2559 
มน 1.6-2-2 รายงานสรุปผลโครงการ
เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แหง วันท่ี 10-
12 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงราย 
มน 1.6-2-3 รายงานสรุปผลโครงการ
จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาและแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 
2559 วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ณ 
หอง 0935 
มน 1.6-2-4  รายงานสรุปผลโครงการ
สงนักศึกษาเขาอบรมภาษาอังกฤษ
สําหรับการทํางาน วันที่ 20-21 และ 27 
พฤษภาคม 2560 
มน 1.6-2-5  รายงานสรุปผลโครงการ
อบรมเชิ งป ฏิบั ติ การด านทั กษะ
คอมพิวเตอร วันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2559- วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 
มน 1.6-2-6 รายงานสรุปผลโครงการ
การแขงขันกีฬา “ลีลาวดี เกมส” 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
24 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬาทุก
ประเภท มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
นําไปปฏิบัติไดจริง   

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

คณะมนุษยศาส ตรแ ละสั งคมศาสตร  ตระหนั กถึ ง
ความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบผานทางกิจกรรม
โครงการที่นักศึกษาจัดขึ้น ไดแก (1) โครงการการแขงขันกีฬา 
“ลีลาวดีเกมส” คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 24 กันยายน 
2559 ณ สนามกีฬาทุกประเภท มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มี
ผูเขารวมโครงการจํานวน  912 คน (มน 1.6-2-6) โดยผูเขารวม
โครงการสามารถในการทํางานเปนกลุมและมีการแบงหนาท่ีในการ
มีสวนรวมในโครงการที่แสดงถึงภาวะผูนํา และผูตามรวมถึงแสดง
ความรับผิดชอบตอหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายในการการวางแผน
และดําเนินโครงการจนสําเร็จตามวัตถุประสงค  

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหความสําคัญในการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งนักศึกษาควรมีทักษะดาน

เทคโนโลยีดานตาง ๆ ที่จะเปนพื้นฐานทางดานการเรียน การ

ทํางานที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ไดแก 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานทักษะคอมพิวเตอรที่เปนทักษะ

เบ้ืองตนและพื้นฐานท่ีจะเปนประโยชนในการทํางาน  ระหวางวันที่ 

26 พฤศจิกายน 2559- วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 โดยโครงการ

ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเสริมทักษะทางดานภาษาและ

ทางดานการใชเทคโนโลยี ซึ่งจะตองใชความรูความเขาใจในการ

อบรมทั้งทางทฤษฎีและกระบวนการตาง ๆ เพื่อใหไดความรูและ

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง   

 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยรองคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ไดดําเนินการจัดทําแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559โดยเกิดจาก
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2559 และตัวแทนสาขาวิชาผานโครงการจัดทําแผน
กิจการนักศึกษาและแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําป
การศึกษา 2559  (มน 1.6-1-1) ทั้งนี้โครงการดังกลาวไดบรรยาย

มน 1.6-3-1 รายงานสรุปผล
โครงการจัดทําแผนกิจการนักศึกษา
และแผนทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 2559  
มน 1.6-3-2 รายงานสรุปผลโครงการ
เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ใหความรูดานประกันคุณภาพ ในหัวขอ "การประกันคุณภาพกับ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา" โดยรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและ
กิจกรรมพิเศษ (มน 1.6-3-1) และมีการนําสโมสรนักศึกษาคณะฯ 
เข ารวมโครงการเครือข ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แหง เพื่อรวม
แลกเปลี่ ยนและเรียนรู ด านการประ กันคุณภาพระหว า ง
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย (มน 1.6-3-2)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แหง วันที่ 10-
12 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังตอไป 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมสงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ และมีการประเมินผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคทุกกิจกรรม (มน 1.6-4-1) ดังรายละเอียดตอไปนี้  

1) โครงการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาและแผนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2559 มีผลประเมินตามวัตถุประสงค 
คือ มีแผนกิจกรรมนักศึกษา จํานวน 1 แผน และแผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 แผน โดยการนําผลการประเมิน
ความสําเร็จของแผนปการศึกษา 2558 มาเปนแนวทางในการ
พัฒนาและปรบัปรุง  

2) โครงการ Beginning camp ปการศึกษา 2559 มีผล
ประเมินตามวัตถุประสงค คือ นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับรู
และรับทราบถึงหลักสูตรท่ีเปดสอนในคณะฯ และไดรับแนะนําการ
ใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากนักศึกษารุนพี่ รวมถึงมีกิจกรรม
รวมกันเพื่อสรางความสัมพันธระหวางอาจารย รุนพี่ และรุนนอง 

3) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2559    
มีผลประเมินตามวัตถุประสงค คือ นักศึกษาไดรับรูและรับทราบ
ในการเตรียมความพรอมทางดานการเรียน การทํากิจกรรม และ
การเตรียมตัวเพื่อใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งเปนการเริ่มตนของ
นักศกึษาใหมทุกคน 

4) โครงการแขงขันกีฬา “ลีลาวดีเกมส” ประจําปการศึกษา 
2559 มีผลประเมินตามวัตถุประสงค คือ นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมมีสวนรวมในการดําเนินการวางแผนและทํางานเปนทีมท่ี
เกิดจากการมีสวนรวมอยางแทจริง สงผลใหนักศึกษาสามารถ
ตัดสินใจและแกไขปญหารวมกันได 

มน 1.6-4-1 รายงานสรุปโครงการ
ตามแผนพัฒนานักศึ กษา  คณะ
มนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2559 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
5) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2559 มีผล

ประเมินตามวัตถุประสงค คือ นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาไดรับ
ความรูและแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอจากผูมี
ประสบการณ และทราบถึงสภาวการณของการทํางาน 

6) โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและพัฒนา
ศิษยเกา ประจําปการศึกษา 2559 มีผลประเมินตามวัตถุประสงค 
คือ 1) มีเจาหนาที่ใหคําปรึกษาทางดานวิชาการ  การใชชีวิต และ
ใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษา เชน การลงทะเบียน
เรียน ขอมูลทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  ทุนการศึกษา เปนตน  2) มี
การใหบริการขอมูลแกศิษยเกาโดยจัดสงเอกสารวิธีการเขียน 
Resume ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหแกศิษยเกา เพื่อใชเปน
แนวทางในการเขียนสําหรับการสมัครงานหรือขอมูลพื้นฐานการ
ทํางานของแตละคน 

7) โครงการเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แหง 
ประจําปการศึกษา 2559 มีผลประเมินตามวัตถุประสงค คือ 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาได ร วมอบรม สัมมนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศกึษา และดานการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้ง 5 แหง 

8) โครงการบริหารจัดการและบริหารงานสโมสรนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2559 มีผลประเมินตามวัตถุประสงค คือ 
คณะฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และสามารถ
ดํ า เนิ น ก า ร ท า งด า น กิ จ ก ร ร มนั ก ศึ ก ษ า แล ะทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไดตามแผนที่กําหนด 

9) โครงการสงนักศึกษาเขาอบรมภาษาอังกฤษ ประจําป
การศึกษา 2559 มีผลประเมินตามวัตถุประสงค คือ นักศึกษาที่
เข า ร วมโครงการไดรั บความรู และ ทักษะทางดานการใช
ภาษาอังกฤษ ท่ีจะนําไปสูการเตรียมความพรอมทางการทํางาน
หรือประกอบอาชีพในสังคมอาเซียน และผานกระบวนการทดสอบ
ความรูตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษ   

10) โครงการสงนักศึกษาเขาอบรมทักษะคอมพิวเตอร 
ประจําปการศึกษา 2559 มีผลประเมินตามวัตถุประสงค คือ 
นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความรูทางคอมพิวเตอรตามประเด็น
ที่รับการอบรม เพื่อนําไปปรับใชในการเรียน และเปนการเพ่ิม
ทักษะทางดานคอมพิวเตอรที่จะสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 
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เกณฑมาตรฐานขอ 5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการประเมิน
ความสํา เร็จตามวัต ถุประสงคของแผนพัฒนานักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2559 (มน 1.6-5-1) โดยมีจํานวนกิจกรรม
เสริมหลักสูตรทั้งหมด 10 โครงการจัดโครงการไดตามแผน  
10 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีความสําเร็จเปนไปตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังน้ี 
        1) มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครอบคลุมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ อยางนอย 5 ดาน 
ดําเนินการไดครบท้ัง 5 ดาน  
 1.1) ดานคณุธรรม จริยธรรม  
          1.2) ดานความรู 
  1.3) ดานทักษะทางปญญา 
           1.4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
 1.5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        2) มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครอบคลุม 5 ประเภท 
ดําเนินการครบท้ัง 5 ประเภท 
 2.1) กิจกรรมวิชาการและสงเสรมิคณุลักษณะบัณฑิต 
 2.2) กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
 2.3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
 2.4) กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจิรยธรรม 
 2.5) กิจรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
       3) มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการ
จัดกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรมตามแผน
สงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา ผลการดําเนินงาน มีโครงการ
ทั้งสิ้น 10 โครงการ ดําเนินงานไดจํานวน 10 โครงการ มีผล
การประเมินกิจกรรมรอยละ 100 ถือวาบรรลุเปาหมายที่
กําหนด 
        4) ผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการ
จัดกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีมีการประเมินตองมีกิจกรรมที่มีผล
บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรมที่มีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน 37 ตัวชี้วัด บรรลุ 33 ตัวชี้วัด ไม
บรรลุ 4 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินกิจกรรม รอยละ 89.19 ถือ
วาบรรลุปาหมายที่กําหนด 
        5) มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่พัฒนาใหเกิดทักษะการ

มน 1.6-5-1 รายงานผลการประเมิน
ความสําเรจ็ของแผนพัฒนานักศึกษา คณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร             
ปการศึกษา 2559   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เรียนรูกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาเครือขาย
นักศึกษาผลการดําเนินงาน มีการจัดโครงการสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และมีการดําเนินกิจกรรมความรวมมือ (MOU) 
การประกันคุณภาพการศกึษาแกนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือ 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ มีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนา

นักศึกษา ปการศึกษา 2559  เสนอตอคณะกรรมการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการประชุม 
ครั้งที่ 4/2560 วันศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2560 และครั้งที่ 
5/2560 วันศุกรที่ 30 มิถุนายน 2560 (มน 1.6-6-1)โดยมี
ขอเสนอใหนําปญหา อุปสรรค ในการดําเนินโครงการและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/
กิจกรรม ในแผนพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 (มน 1.6-6-2) และแผน
ดังกลาวไดเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ คราวประชุมครั้งที่ 
4/2560  วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 (มน 1.6-6-3) เพื่อใหความ
เห็นชอบแผนดังกลาวแลว 

มน  1 . 6 -6 -1  ร าย ง านกา รประชุ ม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการ
ประชุม ครั้งที่  4/2560 วันศุกรที่ 19 
พฤษภาคม 25960และครั้งท่ี 5/2560 
วันศกุรที่ 30 มิถุนายน 2560 
มน 1.6-6-2 แผนพัฒนานักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2560 
มน  1 . 6 -6 -3 ร า ย ง า น กา รป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกา รประจํ าคณะ ครั้ งที่ 
4/2560  วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย  
 
ตัวบงช้ีที่  2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 1 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 2 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 5 

ขอ 
มีการดําเนินการ 6 

ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 คณะมนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร  มี ระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยแบง
ประเภทการใชเปน 3 ประเภท โดยจะมีรหัส User และ 
Password(มน 2.1-1-1)  เขาใชงาน ดังน้ี 

1) สา รสน เทศการบริหารงาน วิจั ยและงาน
สรางสรรค สําหรับผูบริหาร ประกอบดวย 
- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 
- จํ า น ว น ง า น วิ จั ย จํ า แ น ก ต า ม แ ห ล ง

งบประมาณ 
- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามแหลงทุน 
- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามหนวยงานใหทุน 
- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามสาขาวิชา 
- สถานะการดําเนินงานโครงการวิจัย 
- สถานะการเบิกจายงบประมาณจําแนกตาม

แหลงงบประมาณ 
- จํานวนงานวิจัยตีพิมพเผยแพร 

2) สา รสน เทศการบริหารงาน วิจั ยและงาน
สรางสรรค  สํ าหรับอาจารย  หรือ นักวิจั ย
ประกอบดวย 
- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามแหลงทุน 
- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามหนวยงานใหทุน 
- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามสาขาวิชา 
- สถานะการดําเนินงานโครงการวิจัย 

มน  2.1-1-1 ระบบสารสนเทศ 
http://www.human.lpru.ac.th/HUSOC
RMS/ 
มน 2.1-1-2 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แหงชาต ิ(NRMS)  
http://www.nrms.go.th/Default2.aspx 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
3) สา รสน เทศการบริ หารงาน วิจั ยและงาน

สรางสรรค สําหรับเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบงาน
ดานการวิจัยและงานสรางสรรค ประกอบดวย 
- ขอมูลแผนปฏิบัติงาน 
- ขอมูลแหลงทุนโครงการวิจัย 
- ขอมูลโครงการวิจัย 
- ขอมูลการเบิกจายงบฯ โครงการวิจัย 
- ขอมูลบงานวิจัยตีพิมพหรือเผยแพร 

นอกจากนั้น คณะฯ ยังไดนําระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยแหงชาติ (NRMS) (มน 2.1-1-2) เปนระบบที่ใช
บริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหนวยงาน 
ภาครัฐ เครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ (คอบช.) 
มาใช ในการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะฯ ตั้งแตการสง
ขอเสนอโครงการวิจัยทุกแหลงทุนทั้งภายในและภายนอก 
การตรวจสอบเอกสารแนบสัญญาทุนวิจัยกอนเบิกเงินงวดที่ 
1 การรายงานความกาวหนากอนเบิกเงินงวดที่ 2 การ
รายงานสิ้นสุดโครงการ การตรวจสอบประวัตินักวิจัย การ
ตรวจสอบความซ้ําซอนและความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและ
การบริหารจัดการเงินทุนวิจัยของแตละคนท่ีไดรับทุน การ
นําผลงานวิจัยไปตีพิมพและการนําผลงานวิจั ยไปใช
ประโยชน เปนตน 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้ 

- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศนูยเครื่องมือหรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค 

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ     
- กิจรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดง

งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ(visiting 
professor) 

ลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการสนับสนุน

พันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็น การ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย ดังนี้ 

(1) กลุมงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา มี
หนาท่ีรับผิดชอบประสานงานสงเสริมและสนับสนนุการ 

มน 2.1-2-1 หลักฐานเชิงประจักษหองสมุด
คณะ  ชั้ น  2  อาคา ร  9  แล ะห องสมุ ด
สาขาวิชานิติศาสตร ชั้น 2 อาคาร 4  
มน 2.1-2-2 ระบบสารสนเทศ 
http://www.human.lpru.ac.th/HUSOCRMS/ 
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ลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ดําเนินงานดานวิจัยใหแกอาจารยประจํา โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบหลักที่จะทําหนาที่เผยแพรขอมูล ติดตาม และ
สนับสนุนการดําเนินงานดานการวิจัยของอาจารย  

(2) คณะมีหองสมุดของคณะที่เปนแหลงคนควาหา
ขอมูล สนับสนุนการวิจัยใหแกคณาจารย นักศึกษาและ
ผูทําการวิจัย โดยมีทรัพยากรสารสนเทศทางดานหนังสือ 
วารสาร และฐานขอมูลเพื่ออํานวยความสะดวกในการวิจัย 
และหองสมุดคณะไดมีการจัดเก็บงานวิจัยของคณาจารย
ประจําเพื่อเผยแพรแกผูรับบริการ และในระดับสาขาวิชามี
หองสมุดสาขาวิชานิติศาสตร ที่เปนแหลงคนควาหาขอมูล
ทางดานกฎหมาย หรือศาสตรที่เก่ียวของ ที่สนับสนุนการ
วิจัยใหแกอาจารย นักศึกษาและผูทําการวิจัย (มน 2.1-2-1) 

(3) คณะฯ มีระบบสารสนเทศซึ่งเปนสิ่งอํานวยความ
สะดวกแกผูใชงานไดแก ผูบริหาร  อาจารย และเจาหนาที่ 
เกี่ยวกับการวิจัย ตลอดจนมีระบบรักษาความปลอดภัย
สําหรับการใชระบบสารสนเทศ โดยการกรอกรหัสเขาใช
งาน(มน 2.1-2-2) 

(4) คณะมีวารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน 
ซึ่งวารสารดังกลาวไดรับการจัดใหอยูในฐาน TCI กลุม 2  
ซึ่งอาจารยที่มีผลงานวิจัยสามารถจัดสงบทความเพื่อ
เผยแพรได (มน 2.1-2-3) 

(5) คณะฯ มีการจัดโครงการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารยการผลิตผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 
10 กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุม 0935 อาคาร 9 (มน 
2.1-2-4) โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.โยธิน 
แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย 
มหิดลมาถายทอดองคความรูใหแกอาจารยซึ่ง มีอาจารย
เขารวมทั้งสิ้น 63 คน และนอกจากนี้ คณะฯ ไดจัดสง
อาจารยเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย อาทิ  โครงการฝกอบรมสรางนักวิจัยรุนใหม 
“รุนที6่” (มน 2.1-2-5) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ลําปางวิจัย ครั้งที่ 3” บูรณาการนวัตกรรมและการวิจัยสู
ยุคไทยแลนด 4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” 
(Innovation for Smart Local)” ในวันที่ 26 กรกฎาคม 
2560 ณ อาคารโอฬารโรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง (มน 2.1-2-6) เปนตน 

มน 2.1-2-3 วารสารมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรปริทัศน ม.ราชภัฏลําปาง ISSN 
2350-9392 (TCI กลุม 2) 
มน 2.1-2-4 รายงานสรุปผลโครงการอบรม
การพัฒนาศักยภาพของอาจารยการผลิตผล
งานวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 10 กุมภาพันธ 
2560 ณ หองประชุม 0935 อาคาร 9 
มน 2.1-2-1 รายชื่ออาจารยที่เขารวม
โครงการฝกอบรมสรางนักวิจัยรุนใหม “รุน
ที่6” 
มน 2.1-2-6 รายชื่ออาจารยที่เขารวม
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ลําปาง
วิจัย ครั้งท่ี 3” 
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เกณฑมาตรฐานขอ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อเปนทุนสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคใหกับ
คณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยอาจารยประจําคณะ ตามแผน
งบประมาณประจําป 2560 (2.1-3-1) โดยเปนเงินสนับสนุน
การวิจัยทั้งสิ้น เปนเงิน 511,500 บาท และมีอาจารยท่ีขอรับทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยจํานวน 25 ทุน (มน 2.1-3-2) 

มน  2.1-3 -1  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร คณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 
มน 2.1-3-2 สําเนาสัญญาทุนวิจัย คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพมิพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการจัดสรร

งบประมาณเพื่อสนับสมุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุม วิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ งบประมาณดําเนินการ จํานวน 
100,000 บาท ตามประเด็นกลยุทธที่ 4 ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (มน 2.1-4-1) โดยมีการใช
งบประมาณดําเนินการดังนี้ 

1) สนับสนุนการจัดทําวารสารมนุษยศาสตรสังคม 
ศาสตรปริทัศน ซึ่งวารสารดังกลาวไดรับการจัดใหอยูในฐาน 
TCI กลุม 2 ซึ่งอาจารยที่มีผลงานวิจัยสามารถจัดสงบทความ
เพื่อเผยแพรได (มน 2.1-4-2) งบประมาณดําเนินการ จํานวน 
100,000 บาท 

2)  สนับสนุนการจัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารยการผลิตผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ วันท่ี 10 กุมภาพันธ 
2560 ณ หองประชุม 0935 อาคาร 9 (มน 2.1-4-3) งบประมาณ
ดําเนินการ จํานวน 31,400 บาท 

มน 2.1-4-1 แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 
มน 2.1-4 -2 วารสารมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรปริทัศน  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  
มน 2.1-4-3  รายงานสรุปผลโครงการ
อบรมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย
การผลิตผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 
10 กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุม 
0935 อาคาร 9 
 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจน
ยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการจัดทํ า

แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2559 ตาม ประเด็นกลยุทธที่ 4 โดย
ไดกําหนดกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและ
นักวิจัย รวมถึงการสรางสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
ดังน้ี 

มน 2.1-5-1 โครงการอบรมการพัฒนา
ศกัยภาพของอาจารยการผลิตผลงานวิจัย
เชิงคุณภาพ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 
ณ หองประชุม 0935 อาคาร 9   
มน 2.1-5-2 รายชื่ออาจารยเขารวม
โครงการฝกอบรมสรางนักวิจัยรุนใหม 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1) จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพของอาจารยการ

ผลิตผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2560 ณ หอง
ประชุม 0935 อาคาร 9 (มน 2.1-5-1)   

2) สงเสริมและสนับสนุนใหกับอาจารยที่ตองการพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัย โดยการสงอาจารยเขารวมอบรมสมรรถนะ
ดานการวิจัยกับหนวยงานภายใน เชน โครงการฝกอบรมสราง
นักวิจัยรุนใหม  “รุนที่6” และโครงการประชุม วิชาการ
ระดับชาติ “ลําปางวิจัย ครั้งที่ 3” บูรณาการนวัตกรรมและ
การวิจัยสูยุคไทยแลนด4.0 เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” 
(Innovation for Smart Local)”ในวันที่ 26 กรกฎาคม 
2560 ณ อาคารโอฬารโรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(มน 2.1-5-2)  และการเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการ
วิจัยจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (มน 2.1-5-3) ตาม
ความตองการของอาจารย โดยคณะฯ ใหการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อใหอาจารยสามารถเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพไดอยาง
เพียงพอ    

3 )  สํ า ห รั บ ก า ร ย กย อ ง อ า จ า ร ย  แ ล ะ นั ก วิ จั ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางน้ัน ไดมีการประชาสัมพันธใหทุก
คณะมีการคัดเลือกนักวิจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ สงมายัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณา
รางวัลนักวิจัยดีเดน โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได
สง อาจารยสุภาวดี ยาดี อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย 
เขารวมการพิจารณานักวิจัยดีเดนประจําป (2.1-5-4) และ
มหาวิทยาลัยไดกําหนดเกณฑการใหรางวัลแกอาจารยที่
สามารถนําเสนอผลงานวิชาการ ตามประกาศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการใหรางวัลสําหรับผลงาน
วิชาการ ผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค พ.ศ.2556 (มน 2.1-
5-5) ซึ่งในปการศึกษา 2559 มีอาจารยประจําคณะฯ ไดรับ
รางวัลที่เปนคาตอบแทนจํานวน 34 คน ในระดับคณะฯ ไดมี
การจัดทําปายประชาสัมพันธเพื่อยกยองอาจารย ท่ีไดรับ
ตําแหนงทางวิชาการ ที่จะเปนแรงบันดาลใจใหกับอาจารยที่อยู
ระหวางดําเนินการผลิตผลงานเพ่ือเขาสูตําแหนงไดมีความ
กระตือรือรนในการเขาสูตําแหนงตอไป 

“รุนท่ี6” และโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  “ลําปางวิ จั ย  ครั้ งที่  3” 
บูรณาการนวัตกรรมและการวิจัยสูยุค
ไทยแลนด4.0 เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน
อยางย่ังยืน” (Innovation for Smart 
Local)”ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 
มน 2.1-5-3 เอกสารคําสั่งไปราชการของ
อ า จ า ร ย ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
มนุษยศาสตร และ สังคมศาสตร  ป
การศึกษา 2559 
มน 2.1-5-4 เอกสารการเสนอชื่อนักวิจัย
ดีเดน คณะมนุษยศาสตรและ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป
การศึกษา   
มน 2.1-5-5 ประกาศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการใหรางวัล
สําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและ
ผลงานสรางสรรค พ.ศ.2556   
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เกณฑมาตรฐานขอ 6 ระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดจัดทํายุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัยดานการวิจัยและสรางสรรค และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมอบหมายใหสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเปนผูกําหนดระบบและกลไกในการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาของงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมใหแก
นักวิจัยเจาของผลงาน โดยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ
ยื่นขอคุมครองสิทธ์ิทางทรัพยสินทางปญญาในคูมือวิจัย (มน 
2.1-6-1) โดยมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการ
วิชาการท่ีมีอาจารยของคณะรวมเปนกรรมการ ซึ่งทําหนาท่ี
กําหนดนโยบาย และบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และ
นโยบายการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยตลอดจน การ
กํากับติดตาม สงเสริมสนับสนุน ใหนักวิจัย คณาจารย ไดรับ
การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน (มน 2.1-6-2) โดยชี้แนะแนวทางการยืนขอคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาแกอาจารย  นักวิจัย และแจงขอมูล
ขาวสารดานทรัพยสินทางปญญาพรอมอํานวยความสะดวกใน
เรื่องของแบบฟอรมการย่ืนจดทรัพยสินทางปญญาผานทาง 
web สถาบันวิจัยและพัฒนา (มน 2.1-6-3) มีการอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินการยื่นขอจดทรัพยสินทางปญญา โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา และมีนักวิจัยที่ย่ืนเอกสารคําขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูล
ลิขสิทธ์ิ  

มน 2.1-6-1 คูมือวิจัย   
มน 2.1-6-2 คําสั่ง คณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มน 2.1-6-3 เว็บไซตสถาบันวจิัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
http://www.rsc.lpru.ac.th/newweb/ 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงช้ีที่  2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนดิของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงจํานวนเงนิตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0-5 
 

เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข จําแนกเปน 2 กลุมสาขาวิชา  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน คะแนน
เต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน 

  
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

รายการขอมูลพื้นฐาน 

จํานวนเงินสนับสนนุการวิจัย 
และงานสรางสรรค 
ปงบประมาณ 2560 

(บาท) 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย (บาท) 
1. งบรายได  
2. งบประมาณแผนดิน 

 
511,500 

- 
รวมเงินสนับสนุนภายใน 511,500 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย (บาท) 
1. แหลงทนุในประเทศ เชน (สกว. วช. สสส.) 
2. แหลงทนุตางประเทศ 
3. หนวยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต. อบจ. สถาบันพระปกเกลา 
4. หนวยงานภาคเอกชน 
5. แหลงอื่นๆ (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หนวยบูรณาการวิจัยและ
ความรวมมือเชิงพ้ืนท่ี (ABC Unit))  

 
1,672,569.54  

- 
650,650 

- 
- 

รวมเงินสนับสนนุภายนอก 2,323,219.54 
รวมเงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังหมด  

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับลาศึกษาตอ) 101 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับลาศึกษาตอ) - 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริงท้ังหมด(ไมนับลาศึกษาตอ) 110 
จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 9 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ - 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 28,066.53 
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ตารางที่ 2.2-1 แสดงงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ 2560 จําแนก
ตามหลักสูตร/สาขาวิชา 

หลักสูตร 

จํานวนอาจารย 
ที่ไดรับทุน 

จํานวนเงินสนับสนุน 
ภายใน 

จํานวนเงิน
สนับสนุน

ภายนอกสถาบัน 

รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ภายใน ภายนอก แผนดิน รายได 
1) สาขาวิชาวิชาดนตรี 1  - 34,100 - 34,100 
2) สาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ 

1 1 - 34,100 400,000 434,100 

3) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1 - - 30,000 - 30,000 

4) สาขาวิชาภาษาจีน 
(ศศ.บ.)  

1 1 - 20,000 400,000 420,000 

5) สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร 

2 - - 34,100 - 34,100 

6) สาขาวิชานิติศาสตร 5 - - 34,100 - 34,100 
7) สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน 

2 1 - 34,100 650,650 684,750 

8) สาขาวิชาภาษาไทย 3 - - 34,100 - 34,100 
9) สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารสําหรับ
ชาวตางประเทศ 

1 1 - 34,100 433,603.82 467,703.82 

10) สาขาวิชาสงัคม
ศึกษา 

2 - - 52,300 - 52,300 

11) สาขาวิชาภาษาจีน 
(ค.บ.) 

1 1 - 34,100 - 34,100 

12) สาขาวิชาการเมือง
และการปกครอง 

1 - - 34,100 - 34,100 

13) สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาประชาคม
เมืองและชนบท 

2 1 - 34,100 438,965.72 473,065.72 

14) สาขาวิชาภาษาไทย 
(ปร.ด) 

1 - - 34,100 - 34,100 

15) หมวดวิชาศกึษา
ทั่วไป 

1 - - 34,100 - 34,100 

รวมระดับคณะ 25 ทุน 5 ทุน - 511,500 2,323,219.54 2,834,719.54 

 
ผลการดําเนนิงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ) จํานวน 110 คน มีอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ จํานวน 9 คน มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงาน
จริง จํานวน 101 คน ทั้งนี้ไมมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเปนนักวิจัย 
 ในปงบประมาณ 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค รวม 30 ทุน จากแหลงทุนภายใน 25  ทุน เปนเงิน  511,500 บาท และเปนทุนจากแหลงทุน
ภายนอก 5 ทุน เปนเงิน 2,323,219.54 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 2,834,719.54 บาท คิดเฉลี่ยตออาจารย
และนักวิจัยเปนเงิน 28,066.53 บาทตอคน (มน 2.2-1-1) และ (มน 2.2-1-2) เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 ได 
5 คะแนน 
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ตารางที่ 2.2-2  โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
สถาบัน (บาท) ในปงบประมาณ 2560 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค 
ชื่อผูทําวิจัย/งานสรางสรรค 

(เฉพาะผูท่ีเปนอาจารย 
หรือนักวิจัยประจําคณะ) 

จํานวน 
เงินสนับสนุน

วิจัยจาก
ภายใน 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนับสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปที่

เริ่ม -วัน/เดือน/ป
ที่สิ้นสุด) 

เลขที่
สัญญา 

1 การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่
ของครั่งในอําเภอแมทะ 
จังหวัดลําปาง 

อ.วารินทร วงษวรรณ  34,100 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

001/งปม.
รายได 60 

2 แนวทางการปฏิรูป
กระบวนการสอบสวน
คดีอาญา 

อ.พฤกษา เครือแสง  17,000 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

002/งปม.
รายได 60 

3 การวิเคราะหปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จ
ของการนํานโยบายไป
ปฏิบัต ิ: กรณีศึกษา 
เทศบาลเมืองเขลางค
นคร จังหวัดลําปาง 

อ.วิศท เศรษฐกร  17,100 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

003/งปม.
รายได 60 

4 การพัฒนาหนังสอื 
DAISY เสริมทักษะฟง
พูดภาษาจีนสําหรับผู
พิการทางสายตา 

อ.ดร.บัณศิกาญจ  
ตั้งภากรณ  

34,100 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

004/งปม.
รายได 60 

5 การศึกษาการรับรูและ
เตรยีมความพรอมของ
ชุมชนเพื่อรับภัยพิบัติ
น้ําปาไหลหลากและดิน
ถลมในเขตพื้นที่เสี่ยง
ภัย จังหวัดลําปาง 

อ.ขัตติยา ขัติยวรา  17,050 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

005/งปม.
รายได 60 

6 กระบวนการเรียนรูเพื่อ
สรางความมั่นคงทาง
อาหาร บานปง ตําบล
ปาตันนาครัว อําเภอแม
ทะ จังหวัดลําปาง 

อ.กิ่งแกว ทิศตึง  17,050 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

006/งปม.
รายได 60 

7 การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการ
กระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น : กรณีศึกษา 
เทศบาลตําบลแมเมาะ 
อําเภอแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง 

อ.อัมฤตา สารธิวงค  34,100 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

007/งปม.
รายได 60 
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ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค 
ชื่อผูทําวิจัย/งานสรางสรรค 

(เฉพาะผูท่ีเปนอาจารย 
หรือนักวิจัยประจําคณะ) 

จํานวน 
เงินสนับสนุน

วิจัยจาก
ภายใน 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนับสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปที่

เริ่ม -วัน/เดือน/ป
ที่สิ้นสุด) 

เลขที่
สัญญา 

8 อุดมการณสังคมใน
วรรณกรรมไทยแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

อ.สุภาวดี ยาดี  14,100 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

008/งปม.
รายได 60 

9 การศึกษาปจจัยที่มีผล
ตอการใชภูมิปญญา
ทองถิ่น ดานภาษาและ
วรรณกรรมเพ่ือการ
เรยีนรูภาษาไทยของ
นักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลยั : 
กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

อ.วิไลวรรณ เขมขัน  10,000 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

009/งปม.
รายได 60 

10 ขนมพ้ืนบานไทยในเขต
เทศบาลจังหวัดลําปาง : 
การวิเคราะหภาษาถิ่น
และลักษณะการใชคํา
ในการตั้งชือ่ 

อาจารยอรทัย ใจซื่อ  10,000 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

010/งปม.
รายได 60 

11 ความพรอมการควบ
รวมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัด
ลําปาง : กรณีศึกษา
อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง 

อ. ดร.ดวงใจ พุทธวงศ  17,100 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

011/งปม.
รายได 60 

12 การประเมินมาตรฐาน
ความสําเร็จการบริหาร
ทรพัยากรบุคคลของ
เทศบาลในจังหวัด
ลําปาง 

ผศ.ดร.ธนวิทย บุตรอุดม  17,000 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

012/งปม.
รายได 60 

13 การศึกษาแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
หมวดศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง เพื่อพฒันา
ทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 

ผศ.ประหยัด ชวยงาน  34,100 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

013/งปม.
รายได 60 

14 การศึกษาถึงแนวคิดเชิง
ปรัชญาทางกฎหมาย

อ.อัคจร แมะบาน  5,700 คณะ
มนุษยศาสตร

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

014/งปม.
รายได 60 
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ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค 
ชื่อผูทําวิจัย/งานสรางสรรค 

(เฉพาะผูท่ีเปนอาจารย 
หรือนักวิจัยประจําคณะ) 

จํานวน 
เงินสนับสนุน

วิจัยจาก
ภายใน 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนับสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปที่

เริ่ม -วัน/เดือน/ป
ที่สิ้นสุด) 

เลขที่
สัญญา 

ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

และ
สังคมศาสตร 

15 ปญหากฎหมายเก่ียวกับ
การคุมครองสิทธิของ
ผูบริโภคตามสญัญาเชา
ซื้อรถยนตใหม 

อ.อาระดา พุมไพศาลชัย  5,700 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

015/งปม.
รายได 60 

16 ปญหาการบังคับใช
พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 

อ.ประภาพร แสงบุญ
เรือง  

5,700 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

016/งปม.
รายได 60 

17 วิเคราะหการใชอํานาจ
ของตุลาการและตุลา
การผูแถลงคดีไทย
เปรยีบเทียบกับฝร่ังเศส 

อ.เกียรติสุดา โสดามรรค  5,600 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

017/งปม.
รายได 60 

18 ความไมเปนธรรมตอ
แรงงานนอกระบบ
ประเภทผูรับงานมาทํา
ที่บาน : กรณีศึกษา 
แรงงานกลุมผูรับงาน
ประดิษฐดอกไม
พลาสติก อําเภอเกาะ
คา จังหวัดลําปาง 

อ.ฐาปนี ชุมพลวงศ  11,400 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

018/งปม.
รายได 60 

19 การสรางสรรคบทเพลง
เปยโน เพลงพ้ืนบาน
ลานนา 

อ.อิศรากร พัลวัลย  34,100 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

019/งปม.
รายได 60 

20 การสรางคําประสมของ
ภาษาในเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต 

ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน  34,100 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

020/งปม.
รายได 60 

21 การรบัรูและการออก
เสียงภาษาไทย
มาตรฐานของผูพูด
ภาษาจีนกลางเปน
ภาษาแมที่มสีมรรถภาพ
ในการพูดภาษาไทย
แตกตางกัน 

อ.ณัฐพงษ วงษอําไพ  34,100 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

021/งปม.
รายได 60 

22 งานสรางสรรค อ.ธงชัย ปนสุข  34,100 คณะ 7 ธ.ค.2559- 022/งปม.
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ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค 
ชื่อผูทําวิจัย/งานสรางสรรค 

(เฉพาะผูท่ีเปนอาจารย 
หรือนักวิจัยประจําคณะ) 

จํานวน 
เงินสนับสนุน

วิจัยจาก
ภายใน 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนับสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปที่

เริ่ม -วัน/เดือน/ป
ที่สิ้นสุด) 

เลขที่
สัญญา 

ทัศนศลิป ชดุ แรงบัล
ดาลใจจากศลิปกรรม 
วัดปงยางคก อําเภอ
หางฉัตร จังหวัดลําปาง 

มนุษยศาสตร
และ

สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2560 รายได 60 

23 ภูมินาม สามภาษา : 
การใชภาษาไทย 
อังกฤษ และจีนบนปาย
ชือ่สาธารณะเพื่อการ
ทองเท่ียว กรณีศกึษา 
เขตเทศบาลนครลําปาง 

ผศ.ภิญญพันธุ  
พจนะลาวัณย  

18,200 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

023/ชุด
โครงการ/

งปม.
รายได 60 

24 การศึกษากลวิธีการ
แปลชือ่สถานที่
ทองเท่ียวในจังหวัด
ลําปางเปนภาษาจีน 

อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุ
เวท  

20,000 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

024/
23.1/งป
ม.รายได 

60 
25 การตั้งช่ือถนนในเขต

เทศบาลนครลําปาง 

อ.ฤทัย พานิช  30,000 คณะ
มนุษยศาสตร

และ
สังคมศาสตร 

7 ธ.ค.2559- 
7 ธ.ค.2560 

025/
23.2/งป
ม.รายได 

60 
รวมแหลงทุนภายในท้ังสิ้น 511,500  

 
ตารางที่ 2.2-3 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอก
สถาบัน (บาท) ในปงบประมาณ 2560 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค 

ช่ือผูทําวิจัย/งาน
สรางสรรค (เฉพาะผูท่ี

เปนอาจารย 
หรือนักวิจัยประจํา

คณะ) 

จํานวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 

หนวยงานที่ให 
การสนบัสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

ดําเนินการ  
(วัน/เดือน/ปที่
เริ่ม -วัน/เดือน/

ปท่ีสิ้นสุด) 

เลขที่
สัญญา 

1 ก า ร อ อ ก แ บ บแ ล ะ
ส ร า ง ส ร ร ค ผ ล ง า น
เครื่ อ งป นดิน เผาใน
รูปแบบเครื่องประดับ 
ผานแนวคิด ลวดลาย
ลู ก ไ ม  ตํ า บ ล ช ม พู 
อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

อ.เจษฎา  ทองสุข 400,000 สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาต ิ

(วช.) 

4 ต.ค.2559-
30 ก.ย.2560 

004/วช.
60 

2 การสรางสื่อแอนิเมชั่น 
"ลําปางเมืองตองหาม
พลาด เมืองไมหมุน

1) อ.สิริรตัน 
วาวแวว  
2) อ.เอกวิทย เมธา

400,000 สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาต ิ

4 ต.ค.2559-
30 ก.ย.2560 

014/วช.
60 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค 

ช่ือผูทําวิจัย/งาน
สรางสรรค (เฉพาะผูท่ี

เปนอาจารย 
หรือนักวิจัยประจํา

คณะ) 

จํานวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 

หนวยงานที่ให 
การสนบัสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

ดําเนินการ  
(วัน/เดือน/ปที่
เริ่ม -วัน/เดือน/

ปที่สิ้นสุด) 

เลขที่
สัญญา 

ตามกาลเวลา" ชยานันทร (วช.) 
3 การเสรมิสราง

เครือขายโรงเรยีนสุข
ภาวะเพื่อสุขภาวะเด็ก
และเยาวชนจังหวัด
ปาง 
(งบประมาณทั้งสิ้น 
4,924,018 บาท มี
นักวิจัยทั้งหมด 7 คน  
- ปงบ 2559= 
1,897,638 
เฉลี่ยตอคน/ป = 
271,091.14 มี
อาจารยที่ทําวิจัยสังกัด
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 2 
คน ดังน้ัน ไดรับทุน
ปงบประมาณ พ.ศ.
2559 =542,182.29   
- ปงบ 2560= 
1,536,380เฉลี่ยตอ
คน/ป = 219,482.86 
อาจารยที่ทําวิจัย
สังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 2 คน 
ดังนัน้ ไดรับทุน
ปงบประมาณ พ.ศ.
2560 =438,965.72 

1) อ.ดร.ดวงใจ  
พุทธวงศ 
2) ผศ.ดร.ธนวิทย 
บุตรอุดม 

438,965.72 
 

กองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) 

1 ป 6 เดือน 
(แบงจาย
งบประมาณ 
2 งวด) 
ป 59= 
1,897,638 

ป 60= 
1,536,380 

 

59-00-
0598  
(59-

00959) 

4 ศูนยพี่เลี้ยงโครงการ
เพาะพันธุปญญา 
(ทุนท้ังหมด 
6,504,057.20 บาท 
ดําเนินการ 30 เดอืน 
= 216,801.91 ตอ
เดือน แบงเปนปงบได
ดังนี ้
ปงบ 58 พ.ย.57-ก.ย.

อ.ดร.ธนพร  หมู
คํา 
อ.ชัยเนตร ชนก
คุณ 
 

433,603.82 
 

สํานักกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัยฝายชุมชน
และสังคม 
 
 

30 เดอืน RDG 
5740038 
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ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค 

ช่ือผูทําวิจัย/งาน
สรางสรรค (เฉพาะผูท่ี

เปนอาจารย 
หรือนักวิจัยประจํา

คณะ) 

จํานวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 

หนวยงานที่ให 
การสนบัสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

ดําเนินการ  
(วัน/เดือน/ปที่
เริ่ม -วัน/เดือน/

ปท่ีสิ้นสุด) 

เลขที่
สัญญา 

58= 11 เดือน 
ปงบ 59 ต.ค.58-ก.ย.
59 =12 เดอืน 
ปงบ 60 ต.ค.59-เม.ย.
60=7 เดอืน 
ปงบ 60 จะไดรับทุน  
216,801.91x7 เดือน 
= 1,517,613.37  
หารอาจารยที่ทําวิจัย
ทั้งหมด 7 คน 
=216,801.91 ตอคน 
ดังนัน้ในปงบ 2560  
มีอาจารยคณะมนุษย
ฯ จํานวน 2x รับทุน
คนละ 216,801.91 
คน = 433,603.82 

5 โครงการศึกษาผลการ
ดําเนินงาน รูปแบบ 
และกระบวนการ
ดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลผูสูงอาย ุ
พื้นท่ีเทศบาล ต.เชิง
ดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชียงใหม 

อ.อมาพร  ปวง
รงัษี 

650,650 สถาบัน
พระปกเกลา 

1 มีนาคม 
2560-31 
ธันวาคม 
2560 

พป.067/ 
2560 

รวมทุนภายนอกท้ังสิ้น 2,323,219.54  

 
การคํานวณ  
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

2,834,719.54 
= 28,066.53 บาท/คน 

101 
 
2. แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

28,066.53 
x 5 =  5    คะแนน 

25,000 
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การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

การบรรลุ
เปาหมาย 

25,000 บาท/คน 
เงินสนับสนุนงานวิจัย 
28,066.53 บาท/คน 

5 คะแนน บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 2.2-1-1 สัญญาทุนวิจัยภายใน ประจําปงบประมาณ 2560/ประกาศทุน ประจําป

งบประมาณ 2560 (จํานวน 25 ทุน)  
มน 2.2-1-2 สัญญาทุนวิจัยภายนอก ประจําปงบประมาณ 2560 (จํานวน 5 ทุน) 
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ตัวบงช้ีที่  2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาํและนักวิจัย 
ชนดิของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ 
นักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 
เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว

เปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว

เปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
คาน้ําหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จํานวน 
ผลงาน 

ผลรวม 
ถวงน้ําหนัก 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ    
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

29 5.8 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ     
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล    
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ  
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต
วันท่ีออกประกาศ 

4 
 
 
 

1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0 0 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ     

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
7 4.2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ     
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไมอยูในฐานขอมูล       
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ   
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

10 8 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ    
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ

- - 
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คาน้ําหนัก 
ระดับคุณภาพ 

จํานวน 
ผลงาน 

ผลรวม 
ถวงน้ําหนัก 

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงาน ทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร - - 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑ 
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- - 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ 

- - 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับ    
การจดทะเบียน 

- - 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรบัการประเมินผานเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

2 2 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตาํแหนงทางวิชาการ 

- - 

0.20 - งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

- - 

0.40 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - - 
0.60 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 3 1.8 
0.80 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
- - 

1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1 1 

จํานวนอาจารยประจําและนักวจิยัทั้งหมด(ปฏิบตัิงานจริงและลาศกึษาตอ) 110  
จํานวนผลงานวชิาการทั้งหมด 52  

จํานวนผลงานสรางสรรคทั้งหมด 4  
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวชิาการของอาจารยประจํา 21.60  

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจํา 2.8  
ผลรวมถวงนําหนักของผลงานทัง้หมดของอาจารยประจํา 24.40  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวชิาการของอาจารยประจํา 19.64  
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจํา 2.54  
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทั้งหมดของอาจารยประจํา 22.18  

คะแนนที่ได 5 (5.54)  

 
ผลการดําเนินงาน  
  ในการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและ    
ลาศึกษาตอ จํานวน 110 คน  มีผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําตามปปฏิทิน พ.ศ.2559 แยกได
ดังน้ี 
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1) ผลงานวิชาการที่ตีพิมพหรือเผยแพรของอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 52 ผลงาน โดย
จําแนกเปนผลงานวิชาการที่มีคาน้ําหนักดังน้ี  

  คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน  29   ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  5.8 
  คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน  4 ผลงาน รวมผลคานํ้าหนัก  1.6 
  คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน  7 ผลงาน รวมผลคานํ้าหนัก  4.2 
  คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน  10 ผลงาน รวมผลคานํ้าหนัก  8 
  คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน  2 ผลงาน รวมผลคานํ้าหนัก  2 
  ผลรวมคาถวงน้ําหนกัของผลงานวิชาการของอาจารยประจําเทากับ  21.60 

2) ผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 4 ผลงาน โดยจําแนกเปนผลงาน
สรางสรรคท่ีมีคาน้ําหนักดังนี้ 

 คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 0 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  0 
 คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 0 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  0 
 คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 3 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  1.8 
 คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน 0 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  0 
 คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 1 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  1 
 ผลรวมคาถวงน้ําหนกัของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําเทากับ  2.8 

 ดังนั้น ผลรวมคาถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําทั้งหมด 24.40 คิดเปน
รอยละ  22.18  เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ไดเทากับ 5 คะแนน รายละเอียดดังนี้ 
 
รายละเอียดผลงานวิชาการของอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 52 ผลงาน ดังน้ี 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(คาน้ําหนัก 0.20) จํานวน .....29.......ผลงาน (มน 2.3-1 ถึง มน 2.3-29) 

 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตีพมิพ เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 อ.เทวฤทธ์ิ วิญญา 

และอ.ยอดย่ิง รักสัตย 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 

23 กรกฎาคม 
2559 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับ 
ชาตดิานมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งท่ี 
1 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง. หนา 36 

2 อ.ชัยเนตร  ชนกคณุ การอานแบบ PISA ในการวิจารณ
วรรณกรรม กําแพงเพชร 

22 ธันวาคม 
2559 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
กําแพงเพชร. หนา 120 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตีพมิพ เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
3 อ.ดร.ธนพร  หมูคํา ผลการใชกระบวนการสอนคิด

พัฒนานักศึกษาชาวตางประเทศ
เรยีนรูวรรณกรรมเอกของไทย 

23 กรกฎาคม 
2559 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับ 
ชาติดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งท่ี 
1 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ลําปาง.หนา 110 

4 อ.นิตยา  มูลปนใจ การพัฒนาศักยภาพการพูดของ
นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย 
(ศศ.บ.) กะบวนการ PDCA 

24 มีนาคม 2559 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมทางวิชาการของ
เครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการ-วิจัย  
ครั้งท่ี 9 มหาวิทยาลัย
นเรศวร. หนา 328 

5 อ.สิริญญา  สขุสวัสดิ ์ การสื่อสารผานสังคมออนไลนบน
หนาแฟนเพจ “ขอความโดน ๆ” 
ในเฟซบุก : ความหมายชี้บงเปน
นัย 

24 มีนาคม 2559 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมทางวิชาการของ
เครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการ-วิจัย  
ครั้งท่ี 9 มหาวิทยาลัย
นเรศวร. หนา 317 

6 อ.สุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข การวิเคราะหความเชื่อเหนือ
ธรรมชาติในนวนิยาย ซีร่ียผาของ
พงศกร 

22 ธันวาคม2559 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กําแพงเพชร. หนา 162 

7 อ.เกียรติสุดา โสดามรรค การพัฒนาระบบอุทธรณรองทุกข
ในสถาบัน อุดมศึกษากรณีศึกษา : 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

26 พฤษภาคม 
2559 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับ 
ชาติสมาคม
สถาบันอดุมศึกษา
เอกชนแหงประเทศ
ไทย.: ณ มหาวิทยาลยั
ภาคะวันออกเฉียงเหนือ. 
หนา 208 

8 ผศ.สมฤทธ์ิ จันขันธ แนวทางและความเหมาะสมใน
การเพิ่มโทษความผิดฐานฉอโกง
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

1 มีนาคม 2559 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คร้ังท่ี 4 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
หมูบานจอมบึง.หนา 
784-795 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตีพมิพ เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
9 อ.อาระดา  พุมไพศาลชัย ความเหมาะสมของมาตรการฟนฟู

ลูกหนี้บุคคลธรรมดาในคดี
ลมละลาย 

26 พฤษภาคม 
2559 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับ 
ชาตสิมาคม
สถาบันอดุมศึกษา
เอกชนแหงประเทศ
ไทย.: ณ มหาวิทยาลยั
ภาคะวันออกเฉียงเหนือ.
หนา 31 

10 ผศ.พฤกษา เครือแสง และ 
อ.อัคจร แมะบาน 

การพัฒนาองคความรูทาง
กฎหมายอยางมีสวนรวมของ
ประชาชนสูการบริหารจัดการ
ปญหาการบุกรุกที่สาธารณะใน
เขตเทศบาลเมืองลอมแรด อําเภอ
เถิน จังหวัดลําปาง 

26 พฤษภาคม 
2559 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับ 
ชาตสิมาคม
สถาบันอดุมศึกษา
เอกชนแหงประเทศ
ไทย.: ณ มหาวิทยาลยั
ภาคะวันออกเฉียงเหนือ. 
หนา 213 

11 อ.วรญา รอดวินิจ และคณะ การศึกษาความตองการทกัษะฟง-
พูด ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสือ่สาร
ของครูผูสอนระดับประถมศึกษา 
ในเขตอําเภอแมเมาะ จ.ลําปาง 

23 กรกฎาคม 
2559 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับ 
ชาตดิานมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งท่ี 
1 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง. หนา 123-132 

12 อ.ฤทัย พานิช การศึกษาเปรียบเทียบกลไกการ
เชื่อมโยงความที่ปรากฏในหนังสอื 
เรือง “ใครเอาเนยแข็งของฉันไป” 
และ “Who moved My 
Cheese?” 
 

24 มีนาคม 2559 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมทางวิชาการของ
เครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการ-วิจัย  
ครั้งท่ี 9 มหาวิทยาลัย
นเรศวร. หนา 160-171 

13 อ.จิรภัทร จอมพล การพัฒนาวิธีการสอนการฟงและ
การพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
โดยใชละครจีนสําหรับเด็กเรื่อง 
“Home with Kids” 

16 สิงหาคม 
2559 

รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ “ลําปาวิจัย” 
ครั้งท่ี 2  มหาวิทยาลัย
ราชัฏลําปาง  

14 อ.พรอมบญุ  ศรีหิรัญและ
คณะ 

เทคนคิการสรางแรงจูงใจในการ
เรยีนรูกรออกเสยีงภาษาจีนผานเกม
ลื่อสารการเรียนรูสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทาวัง
ผาวิทยาคม จังหวัดนาน 

16 สิงหาคม 
2559 

รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ “ลําปาวิจัย” 
ครั้งท่ี 2  มหาวิทยาลัย
ราชัฏลําปาง. หนา 125 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตีพมิพ เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
15 อ.สิริรตัน วาวแวว การพัฒนาศักยภาพของยุว

มัคคุเทศกดานการใชภาษาจีนใน
ศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัด
ลําปาง 

23 กรกฎาคม 
2559 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับ 
ชาติดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งท่ี 
1 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ลําปาง. หนา 133-139 

16 ผศ.วิเชิด ทวีกุล ประวัติศาสตรลําปางยุคจารีต
สมบูรณาญาสิทธิราชย 

22 ธันวาคม 
2559 

การประชุมทางวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กําแพงเพชร. หนา 91 

17 อ.สภุาวด ียาดี วาทกรรมวัฒนธรรมชุมชนใน
รายการโทรทัศนภัตตาคารบานทุง 

24-27 มีนาคม 
2559 

รายงานการระชุม
วิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาต ิคร้ังท่ี 7 
ประจําป 2559.
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนสุนันทา. หนา498 

18 อ.สภุาวด ียาดี วรรณกรรมไทยแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง Thai 
Literature philosophy 
Approach 

22 กรกฎาคม 
2559 

รายงานการประชุม
วิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 16 
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ ครั้งท่ี 
3 “งานวิจยัเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น” ณ 
มหาวิทยาลยัเพชรบูรณ. 
หนา 890-902 

19 อ.สภุาวด ียาด ี อุดมการณความเปนหญิงใน
สํานวนไทย IDEOLOGY 
FEMINITY INTHAI IDIOMAIC 
EXPRESSTIONS 

28-29 กรกฎาคม 
2559 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มศว วิจัย  
ครั้งที่ 9 (The 9

th
 

Srinakharinwirot 
University Research 
Conference) ณ 
มหาวิทยาลยัศรนีครินท
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตีพมิพ เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
รวิโรฒน.391-399 

20 อ.อัมฤตา สารธิวงค ชุมชนปาตันกับพลวัตทาง
วัฒนธรรมภายใตกระแส
โลกาภิวัฒน 

23 กรกฎาคม 
2559 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับ 
ชาตดิานมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งท่ี 
1 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง. หนา 65-81 

21 อ.ณัฐพงษ คนัธรส,  
อ.อัมฤตา สารธิวงค และ 
อ.อัญธชิา  มั่นคง 

บทบาทของเทศบาลตําบลบอแฮว 
ในการอนุรกัษและสงเสริมการทอ
ผากี่กระตุก 

1-2 ธันวาคม 
2559 

การประชุมสวนสุนันทา
วิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 
5 “การวิจัยเพ่ือพัฒนา
อยางย่ังยืน”ประจําป 
พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ณ 
โรงแรมเดอะรอยัลริ
เวอร กรุงเทพมหานคร 

22 อ.อัญธชิา  มั่นคง ทุนทางสังคมท่ีสงผลตอความ
เขมแข็งของชมุชน กรณีศึกษา 
ชุมชนบานกลวยแพะ ตําบลกลวย
แพะ อําเภอเมือง จังหวัดลาํปาง 

24 - 25 มีนาคม 
2559 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมทางวิชาการของ
เครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการ-วิจัย  
ครั้งท่ี 9 มหาวิทยาลัย
นเรศวร. หนา 415 

23 ประจักษ  สายแสง และ 
Truong Thi Hang 

ภาวะผูนําวาดวยความรับผิดชอบ
ของวีรบุรุษตะวันออก (The 
Leadership Concerning 
Responsibility of Oriental 
heroes) 

25 มีนาคม 2559 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย 5 
จังหวัดพะเยา : มหาวิยา
ลัยพะเยา. หนา 1333-
1348 

24 อ.ก่ิงแกว ทิศตึง และ 
อ.ธนุพงษ ลมออน 

การมีสวนรวมของอาสาสมัครา
ธารณสขุประจําหมูบานในการ
แกไขปญหาขยะในเขตเทศบาล 
ปาตันนาครัว 

26 สิงหาคม 
2559 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการสวนสุนัน
ทาวิชาการระดับชาติ
ดาน “การวิจัยเพื่อการ
พัฒนาอยางย่ังยืน” ครั้ง
ที่ 4 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนนัทา. หนา 
331 

25 นายศุภลักษณ ติ๊บแกว  
อ.ดร.ชัยนันทธรณ ขาวงาม 
(ผลงานนักศึกษา ป.โท) 

คุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอลอง จังหวัดแพร 

14 มกราคม 
2559 

 

การประชุมสังคมศาสตร
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาต ิครั้งที่ 12 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตีพมิพ เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
 
 

“การพัฒนาภายใต
กระแสโลกาภิวัฒน เพื่อ
ความยั่งยืนของชุมชน
ทองถิ่น สังคมไทย  
และอาเซียน” ณ 
หอประชุมใหญ  
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงราย. หนา 219 

26 พระมหาฐติิพงษ ผาสุก 
ผศ.ดร.ธนวิทย บตุรอดุม 
(ผลงานนักศึกษา ป.โท) 

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
งานเทศบาลตําบลในจังหวัดแพร 

14 มกราคม 
2559 

 

การประชุมสังคมศาสตร
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาต ิครั้งที่ 12  
“การพัฒนาภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนเพ่ือ
ความยั่งยืนของชุมชน
ทองถิ่น สังคมไทย และ
อาเซยีน” ณ หอประชุม
ใหญ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย. หนา 199 

27 พระมหาวรชิต ขอดแกว 
อาจารย ดร.ชยันนัทธรณ 
ขาวงาม ผลงานนักศึกษา ป.
โท) 

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการ
บริหารจัดการของโรงเรียนพะ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใน
จังหวัดแพร 

14 มกราคม 
2559 

การประชุมสังคมศาสตร
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาต ิครั้งที่ 12 
“การพัฒนาภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนเพ่ือ
ความยั่งยืนของชุมชน
ทองถิ่น สังคมไทย และ
อาเซยีน” ณ หอประชุม
ใหญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย. หนา
123 

28 พระสมพงษ ขามสี่  
อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง  
(ผลงานนักศึกษา ป.โท) 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร 

14 มกราคม 
2559 

การประชุมสังคมศาสตร
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาต ิครั้งที่ 12 
“การพัฒนาภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนเพ่ือ
ความยั่งยืนของชุมชน
ทองถิ่น สังคมไทย และ
อาเซยีน” ณ หอประชุม
ใหญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย. หนา
269 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตีพมิพ เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
 

29 ด.ต.บุญยิ่ง มุงเมิน  
อาจารย ดร.ชยันนัทธรณ 
ขาวงาม 
(ผลงานนักศึกษา ป.โท) 

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลใน
การนํานโยบายปราบปรามยาเสพ
ติดไปปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 32 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

14 มกราคม 
2559 

การประชุมสังคมศาสตร
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาต ิครั้งที่ 12 
“การพัฒนาภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนเพ่ือ
ความยั่งยืนของชุมชน
ทองถิ่น สังคมไทย และ
อาเซยีน” ณ หอประชุม
ใหญ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย. หนา
211 

 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน    
นับแตวันที่ออกประกาศ (คาน้ําหนัก 0.40) จํานวน ......4..........ผลงาน 

 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 Phrombun Saichangthong Development of Chinese 

Multimedia Communicative 
Teaching With Computer-
Assisted Instruction using 
Multimedia CD-ROM for 
Chinese Secondary School 
Teachers in Lampnag 

July 3-4, 
2014 

Burapha University 
International 
Conference 2014 
Burapha University, 
Thailand July 3-4, 
2014 

2 Preuksa kreuasaeng and 
Ratchadaporn Huanarom. 
(2016) 

Development of Thailand 
Criminal inquiry. 2016 Seoul 
International Conference on 
Social Sciences and 
Management, January 5-7, 
2016 Seoul, Korea 

January 5-7, 
2016  

Seoul International 
Conference on 
Social Sciences and 
Management, 
January 5-7, 2016 
Seoul, Korea 

3 Kattiya Kattiyawara Creative Business Store : From 
Local to Global. A Case Study 
of Community Enterprise of 
Antique Lamps from 
Pongyangkok Sub-District, 
Hangchat District, Lampang 

September 
21-23, 2016. 

Conference 
Proceedings : 
Academic and Social 
Engagement in 
Higher Education. 
21-23 September 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
Province. 2016. SEAAIR 2016 

16th Annual 
Conference, Suan 
Dusit University, 
Thailand. 

4 อ.สภุาวด ียาด ี Wanthong: Woman, Spirit and 
Freedom 

 

December 
2-5, 2016. 

5th ACLA 
International 
Symposium “Sacred 
Site, Cultural 
Landscapes, and 
Harmonising the 
World of Asia” 
Lampang, Thailand: 
2-5 December 2016. 
Pp.196 – 202. 

 
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (คาน้ําหนัก 0.40) จํานวน ................ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
- - - - - 

 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 (คาน้ําหนัก 0.60)
จํานวน .......7.........ผลงาน 

 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 อ.ก่ิงแกว ทิศตึง รางทรง และพื้นท่ีทางสังคมของคน

ขามเพศ 
2559 วารสารทางวิชาการ

คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
ปที่ 28 ฉบับที ่1 หนาที่
86-109  

2 อ.ขัตติยา ขัติยวรา การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการ
ทําตะเกียงน้ํามันพืชแบบโบราณ 
กรณีศกึษา ตําบลปงยางตก อําเภอ
หางฉัตร จังหวัดลําปาง 

2559 วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
ปที่ 35 ฉบับที ่6 หนาที ่
60-66 

3 Truong Thi Hang การแตงงาน กรกฎาคม- วารสารมหาวิทยาลัยราช
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
ธันวาคม 2559 ภัฏลําปาง ปที่ 5 ฉบับที่ 

2  ( เ ดื อ น ก ร ก ฎ าค ม -
ธันวาคม 2559)  หน า 
211-234 

4 Truong Thi Hang ความตาย (The Death) พฤษภาคม
สิงหาคม 2559 

วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
สุราษฎรธานี ปที่ 8 ฉบับ
ที่  2 (เดือนพฤษภาคม-
สิงหาคม 2559) หน า 
161-198 

5 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย วงไพบูลยแหงลูกเสอืและกาชาดไทย 
การกอตัวของพลังการเมืองคณุธรรม
ในทศวรรษ 2500 

พฤษภาคม-
สิงหาคม 
2559 

รัฐศาสตร, 37;2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 
2559) [ม.ธรรมศาสตร] 

6 นายเอกชัย สุระจินดา 
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ 
(ผลงานนักศึกษา ป.โท) 

ประสิทธิภาพผลการนํายุทธศาสตร
การพัฒนาไปปฏิรูปของเทศบาล
ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2559 

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ปที่ 11 ฉบับ
ที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
2559 .หนา 433 

7 อ.ดร.ณัฏฐดนัย ประเทือง
บริบูรณ 

แนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบภายใตบริบทของ
จังหวัดเชียงใหม The Guideline for 
Development to Quality Life of 
Informal Worker Under Chiang 
Mai Province Context 

เมษายน – 
กันยายน 2559 

วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ปที่ 3 ฉบับที่ 1 
(เมษายน – กันยายน 
2559) 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน ฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ ทั่วไป และ
แจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (คาน้ําหนัก 0.80) จํานวน .....10.........ผลงาน 

 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 อ.ปวีณา งามประภาสม และ

คณะ 
การพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรปาตนน้ําโดย
ทุนทางสังคม 

2559 วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยับูรพา 1(6) 

2 อ.ปวีณา งามประภาสม  ปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการ 2559 วารสารศรีนค รินทรวิ
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
แหลงทองเที่ยวโดยชุมชน 
กรณีศกึษา การจัดการทองเท่ียว
ชุมชนบานเมาะหลวง อําเภอแม
เมาะ จังหวัดลําปาง. 

โ รฒ วิ จั ย แล ะ พัฒ น า
(ส าข า มนุ ษยศาสตร 
แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร ) 
8(16). 

3 อ.วราภรณ ภูมล ี การศึกษางานสรางสรรคจิตรกรรม
บาติกลวดลายลานนา จังหวัดลาํปาง 

2559 วารสารวิจิตรศิลป 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
ปที่ 7 ฉบับที ่1 หนา 
145-192 

4 อ.ฤทัย พานิช การจัดการเรียนการสอนภาษาที่สอง 
โดยใชวิธีการสอนไวยากรณ-แปล 

มกราคม-
เมษายน 
2559 

วารสารมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลยันเรศวร ป
ที่ 13 ฉบับที ่1 เดอืน
มกราคม-เมษายน พ.ศ.
2559 

5 Truong Thi Hang การเวียนวายตายเกิด  
(The Reincarnation) 

กันยายน-
ธันวาคม 

วารสารการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาชุมชน 
(มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) 
มหาวิทยาลยันเรศวร ป
ที่ 9 ฉบับที ่3  

6 Truong Thi Hang การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่อง
ความรักระหวางสามีและภรรยา 
ในนิทานเวียดามเรื่อง “นางเติ๊ม – นาง
กาม” และนิทานไทยเรื่อง “นางอุทธ
รา” [A Comparative Study of the 
Theme “Love between Husband 
and his Wife” in Vietnamese 
folktale “Tam Cam” and Thai 
folktale “Nang Uththra”] 
 

กันยายน – 
ธันวาคม 

สักทอง : สารสาร
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏกําแพงเพชร. ปที ่
22 ฉบับที ่3  
(เดือนกันยายน – 
ธันวาคม) หนา 30-43 

7 ผศ.ภิญญพันธุ  พจนะลาวัลย อํานาจนํา สิงห” : การสรางพื้นที่ใน
เขตเมืองของขาราชการนักปกครอง  
สวนภูมภิาค จากหลังสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 สูทศวรรษ 2500 

มกราคม – 
มีนาคม2599 

วารสารการบริหาร
ทองถิ่น, 9:1 (มกราคม 
– มีนาคม2599) 
[วิทยาลัยการปกครอง 
ม.ขอนแกน] 

8 ผศ.ภิญญพันธุ  พจนะลาวัลย การศึกษาพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรของ “ผังเมืองลําปาง” 
สมัยใหม (พ.ศ.2442-2557) กรณ ี
เขตผังเมืองรวม จังหวัดลาํปาง 

2559 หนาจั่ว วาดวย
ประวัติศาสตร 
สถาปตยกรรมและ
สถาปตยกรรมไทย, 
2559 
 

9 ผศ.ดร.ธนวิทย บุตรอดุม การบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกัน 2559 วารสารการบริหาร
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
การคอรัปชั่นในองคการบริหารสวน
ตําบลของจังหวัดลําปาง 

ทองถิ่น วิทยาลัยการ
ปกครองทองถิ่น  
มหาวิทยาลยัขอนแกน  
ปที่ 9 ฉบับที ่3  

10 ผศ.พรสวรรค  มณีทอง การศึกษาเชิงปฏิบัติการดานการ
ฝกซอมวงโยธวาทิตโดยกระบวนการ
มีสวนรวมของวงโยธวาทิตในเขต
เทศบาลนครลําปาง 

2559 วารสารมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลยันเรศวร 
ปที่ 13 ฉบับที่๓หนาที่
89-105 

 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน ฐานขอมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (คาน้ําหนัก 1.00) จํานวน ................ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
- - - - - 

 
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร (คาน้ําหนัก 1.00) จํานวน ................ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
- - - - - 

 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว (คาน้ําหนัก 1.00) จํานวน 

................ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
- - - - - 

 
- ผลงานวจิัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาตวิาจางใหดําเนินการ (คาน้ําหนัก 1.00) จํานวน ................ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
- - - - - 
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- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน (คาน้ําหนัก 1.00) จํานวน ................ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
- - - - - 

 
- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว (คาน้ําหนัก 1.00) จํานวน 2 ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อตํารา 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 ผศ.ดร.พงศธร คําใจหนัก ตําราการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมไทย (ISBN 978-
974-9112-98-0 :272 หนา)  

2559 สภาอนมุตัิตั้งแต 
วันที่ 16 พฤษภาคม 

2559  
2 ผศ.รัชฎาภรณ ทองแปน ตําราภูมิศาสตรการทองเท่ียว(ISBN 

978-974-9112-97-3 :272 หนา) 
2559 สภาอนมุตัิตั้งแต 

วันที่ 16 พฤษภาคม 
2559  

 
- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการ (คาน้ําหนัก 1.00) จํานวน ................ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
- - - - - 

 
รายละเอียดผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน...4........ผลงาน ดังนี้ 

- งานสรางสรรคท่ีรับการเผยแพรในระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.60) จํานวน .......3.........ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 ผศ.ศิริกร  อิ่นคํา 

 
ผลงานจิตรกรรมสีน้ํามัน “กลวยไม
ไทยในความเปนไทย” ครั้งท่ี 6 
(The Foundation of Native 
Thai Orchids) มูลนิธิกลวยไมไทย 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ งานวันเกษตร
แหงชาต ิวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ 
2559 

27 – 29 
กุมภาพันธ 

2559 

มูลนิธิกลวยไมไทย ณ 
มหาวิทยาลยัแมโจ งาน
วันเกษตรแหงชาติ  

2 ผศ.ศิริกร  อิ่นคํา 
 

ผลงานจิตรกรรมสีน้ํามัน “Smile of 
Siam no 2” รวมแสดงใน
นิทรรศการ Asia Plus Art 
Contest ครั้งที่ 6 หัวขอ “เฉิดฉาย

วันที่ 23 
มิถุนายน – 

23 กรกฎาคม 
2559 

รวมแสดงในนิทรรศการ 
Asia Plus Art Contest 

ครั้งท่ี 6 ณ หอศลิป
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต 
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- งานสรางสรรคที่รับการเผยแพรในระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.60) จํานวน .......3.........ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
ประกายแดด”  
 

พระบรมราชินีนาถ 

3 อ. เจษฎา  ทองสขุ ผลงานสรางสรรค เคร่ืองปนดินเผา 
“เครื่อง จักร คน” การแสดงศลิปะ
เคร่ืองปนดินเผาแหงชาต ิครั้งที่ 18  

2559 มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (คาน้ําหนัก 1.00) จํานวน .......1.........ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 อ. เจษฎา  ทองสขุ ผลงานสรางสรรค “Happiness 

and time” ผลงานจาก
โครงการวิจัย เร่ือง การสรางสรรค
ผลงานประติมากรรม 

4-11 เมษายน 
2559 

Thailand 
international 
Ceramics 
Symposium สนาม
จันทรเคลยเวิรค 2559 

 

การคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัยตามสูตร 
24.40 

x 100 = รอยละ 22.18  
110 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
22.18 

x 5 = 5 (5.54) คะแนน 
20 

 
จํานวนบทความแยกตามสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา 
จํานวนผลงาน

วิชาการของอาจารย 

ผลงานของอาจารยแยกประเภท 

อาจารย 
ประจําหลักสูตร 

อาจารย 
ประจําสาขา 

สาขาวิชาวิชาดนตรี 1 1 0 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 6 6 0 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 2 2 
สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)  3 1 2 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 2 2 0 
สาขาวิชานิติศาสตร 3 3 0 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 6 6 0 
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สาขาวิชา 
จํานวนผลงาน

วิชาการของอาจารย 

ผลงานของอาจารยแยกประเภท 

อาจารย 
ประจําหลักสูตร 

อาจารย 
ประจําสาขา 

สาขาวิชาภาษาไทย 5 5 0 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับ
ชาวตางประเทศ 

4 4 0 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 6 5 4 
สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) 0 0 0 
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 3 3 0 
สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.) 5 5 0 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคม
เมืองและชนบท 

8 8 0 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0 0 0 
รวมระดับคณะ 56 48 8 

 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 20 
รอยละ 24.40 X5 5 คะแนน 

(5.54) 
บรรลุ 

110 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 2.3-1 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.20) จํานวน 29 ผลงาน 
มน 2.3-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม
อยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน    
นับแตวันที่ออกประกาศ (คาน้ําหนัก 0.40) จํานวน 4 ผลงาน 

มน 2.3-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (คาน้ําหนัก 0.60)จํานวน 7 ผลงาน 
 

มน 2.3-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่
ไมอยูใน ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
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หมายเลข รายการหลักฐาน 
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (คาน้ําหนัก 0.80) จํานวน 
10 ผลงาน 

มน 2.3-4 ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว (คานํ้าหนัก 1.00) จํานวน 2 ผลงาน 

มน 2.3-5 งานสรางสรรคที่รับการเผยแพรในระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.60) จํานวน 3 
ผลงาน 

มน 2.3-6 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (คา
น้ําหนัก 1.00) จํานวน 1ผลงาน 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
 
ตัวบงช้ีที่  3.1  การบริการวิชาการแกสังคม 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสังคม
และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอ
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตรการบริการทางวิชาการแกสังคม ไวในแผนกลยุทธการ
พัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.25560-2564  
(มน 3.1-1-1) และมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริการ
วิชาการแกสังคมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 (มน 3.1-1-2) ไวอยางชัดเจน โดยไดสํารวจความตองของ
ความตองการของสังคมและชุมชน เพื่อนํามาเปนแนวทางใน
การจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม  ประจําปการศึกษา 2559 
(มน 3.1-1-3) โดยไดกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมไวอยางชัดเจน   
ซึ่งแผนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 9/2559 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 (มน 3.1-1-4)  
และใชกลไกในการขับเคลื่อนในรูปแบบของคณะกรรมการสงเสริม
งานดานการบริการวิชาการ (มน 3.1-1-5)  ควบคุมและติดตามการ
ดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามที่กําหนด ทําหนาที่
สงเสริม สนับสนุนและจูงใจบุคลากรใหมีความพรอมทั้งดาน
ความรู ความเชี่ยวชาญ ในการใหบริการวิชาการแกหนวยงาน
ภายในและภายนอก ตามแผนงานดานการบริการวิชาการแกสังคม 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2559  

มน 3.1-1-1 แผนกลยุ ทธ การพั ฒนา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.25560-2564   
มน 3.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
มน 3.1-1-3 แผนบริการวิชาการแกสังคม  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําปการศึกษา 
2559 
มน 3.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
มน 3.1-1-5 คําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการสงเสริมงาน
ดานการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 
2559  
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เกณฑมาตรฐานขอ 2 โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจาก
การบริการวิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดทําแผน

ดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 
2559 (มน 3.1-2-1) โดยมีการวางแผนการนําไปใชประโยชนจาก
การบริการวิชาการ เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา  ชุมชน 
หรือสังคม (มน 3.1-2-2) ดังนี้   

1) โครงการที่เกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา โดยแตละ
โครงการจะมีการบูรณาการเขากับการเรียนการสอนในรายวิชาท่ี
เก่ียวของกับการใหบริการ สงผลใหเกิดนักศึกษาในรายวิชาเกิด
การพัฒนาทักษะทางดานการเรียนในรายวิชา โดยมีโครงการ
บริการวิชาการท่ีกําหนดไวในแผนที่เกิดผลตอนักศึกษา จํานวน 7 
โครงการ ไดแก 

(1.1)  โครงการวิวิธภาษา นานาวัฒนธรรม โดย
บูรณาการเขากับการเรียนการสอนรายวิชาภาษากับสงัคม
และบูรณาการเขากับการเรียนการสอนรายวิชาพัฒนา
ทั ก ษ ะ ก า ร พู ด ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ
ภาษาตางประเทศ 

(1.2) โครงการกัลยาณมิตรทางวิชาการ ครั้งที่  
8 โดยบูรณาการเขากับการเรียนการสอนรายวิชาวิธีวิจัย
ทางภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 

(1.3) โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนรายวิชาคายภาษา โดยบูรณาการเขากับ
การเรียนการสอนรายวิชาคายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 

(1.4)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “เทคนิค
การสอนการขับรองเพลง” โดยบูรณาการบริการวิชาการ
เขากับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติรวมวงดนตรี 

(1.5) โครงการบริการวิชาการแกสังคมบูรณา
การเขากับการเรียนการสอนและการวิจัย  และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน  สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ โดยการบูรณาการกับการเรียน
การสอนรายวิชาการศึกษาสวนบุคคลออกแบบนิเทศศิลป  
รายวิชาการศึกษาสวนบุคคลออกแบบนิเทศศิลป และ
รายวิชาโครงการพิเศษออกแบบประยุกตศิลป 

(1.6) โครงการบริการวิชาการ “เลน เขียน เรียน 
กิน ศิลปะและวัฒนธรรมจีน-ไทย” โดยบูรณาการเขากับ

มน 3.2-1-1 แผนดําเนินงานดานการบริการ
วิ ชาการแก สั งคม คณะมนุ ษยศาสตร และ
สังคมศาสตร ประจําปการศกึษา 2559 
มน  3 .2 -1 -2  ร า ยง านผลกา รปร ะ เ มิ น
ความสําเร็จของแผนดําเนินงานดานการบริการ
วิ ชาการแก สั งคม คณะมนุ ษยศาสตร และ
สังคมศาสตร ประจําปการศกึษา 2559 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
การเรียนการสอนในรายวิชาวัฒนธรรมจีน 

(1.7) โครงการบริการวิชาการแกสังคมบูรณา
การเขากับการเรียนการสอนและการวิจัย “อบรมให
ความรูเรือ่งหนาที่พลเมืองแกเยาวชนจังหวัดลําปาง” โดย
บูรณาการเขากับการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองไทย 

(1.8) โครงการดนตรีสัญจร โดยบูรณาการเขา
กับการเรียนการสอนรายวิชารวมวง 1 โดยกําหนดให
นักศึกษาไปถายทอดองคความรูดานทักษะการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีในวงโยธวาทิต ใหกับนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลแจหม 

(1.9) โครงการจัดการทุนชุมชนผานการพัฒนา
ตอยอดองคความรูและภูมิปญญาระบบการผลิตอาหาร
ปลอดภัยสูชุมชน โดยบูรณาการเขากับการเรียนการสอน
รายวิชาสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนาโดยใหนักศึกษานํา
ความรูที่ไดจากการเรียนในหองเรียนไปรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับชาวบาน และกลุมเยาวชนในพื้นที่การดําเนิน
โครงการทั้ งในเรื่องการเรียนรู เครื่องมือศึกษาและ
วิเคราะหชุมชนตางๆ เชน เสนเวลา แผนที่ทรัพยากร
ชุมชน 

(1.10) โครงการจัดการทุนชุมชนผานการ
เรียนรูเครื่องมือศึกษาวิเคราะหชุมชนอยางมีสวนรวม  
PRA โดยบูรณาการเขากับการเรียนการสอนรายวิชาสิทธิชุมชน
เพื่อการพัฒนา โดยใหนักศึกษาไดนําองคควรรู ในการ
ดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความทรงจํากับการ
นิยามตัวตนของคนมอญ” ไปใชในการบริการวิชาการใน
โครงการ เรื่อง “การจัดการทุนชุมชน ผานการเรียนรู 
เครื่องมือศึกษาและวิเคราะหชุมชนอยางมีสวนรวม PRA 

2) โครงการบริการวิชาการไดกําหนดวัตถุประสงค
เพื่อเขาไปมีสวนรวมหรือสรางองคความรูเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคม ไดแก โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามความ
รวมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) 
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําบัญชีกลุมออมทรัพย
ขยะรีไซเคิล เทศบาลตําบลปาตันนาครัว และเทศบาล
ตําบลเสริมงาม จ.ลําปาง 2) ฝกอบรมภาษาอังกฤษ และ
อบรมใหความรูดานกฎหมายที่จําเปนแกผูสูงอายุวัดศรี
หลวง อ.แจหม  จ.ลําปาง เปนตน 
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เกณฑมาตรฐานขอ 3 โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการ 
แบบใหเปลา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดทําแผน

บริการวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 2559 ซึ่งมี
โครงการทั้งหมด 23 โครงการ โดยมโีครงการบริการวิชาการ
แกสังคมที่บริการแบบใหเปลา จํานวน 20 โครงการ ซึ่งทุก
โครงการจะเปนการบริการวิชาการแกชุมชน สังคม โดยการ
นําองคความรูของอาจารยไปถายทอด รวมถึงการเขาไปมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชน หรือสั งคม ที่กอให เกิด
ประโยชนท้ังทางตรงและทางออมแกสังคม ชุมชน หรือ
กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ 

มน 3.3-1-1 รายงานสรุปผลโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม ประจําการศึกษา 2559 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ  แกสังคม
ในขอ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพจิารณา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดทํา

รายงานผลการประเมินความสําเรจ็ของแผนดําเนินงานดาน
บริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2559 (มน 3.1-4-1) 
โดยไดนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะในวาระเพื่อ
พิจารณา ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 (มน 
3.1-4-2)  โดยคณะกรรมการประจําคณะมีมติให นํา
ขอเสนอแนะจากการประเมินความสําเร็จไปปรับปรุงและ
พัฒนางานดานการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 
ประจําปการศึกษา 2560  

มน 3.1-4-1 รายงานผลการประเมินความ 
สําเร็จของแผนดําเนินงานดานบริการวิชาการ
แกสังคม ปการศึกษา 2559 
มน 3.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรม 
การประจําคณะ ครั้งที่ 4/2560 วันท่ี 19 
กรกฎาคม 2560 

 

เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการ
สังคม 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ในปการศึกษา  2558 คณะฯ ได ดํา เ นินการ

ประเมินความสําเร็จของแผนบริการวิชาการแกสังคมและ
ชุมชน เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2559 
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการประจํา
คณะมีมติใหนําขอเสนอแนะจากการประเมินความสําเร็จ
ไปปรับปรุงและพัฒนางานดานการบริการวิชาการแก
สังคมและชุมชน ประจําปการศึกษา 2559 ในประเด็น 

1) การกําหนดโครงการบริการวิชาการแกสังคม
และชุมชน ควรจะกําหนดกลุมเปาหมายและชว ง

มน 3.1-5-1 คําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการสงเสริม
การบริการวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 
2559  
มน 3.1-5-2 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการสงเสริมงานบริการวิชาการและ
สังคมประจําปการศึกษา 2559 
มน 3.1-5-3 สําเนาบันทึกขอความ  
มน 3.1-5-4 ระบบสารสนเทศใหการ
สนับสนุนการดําเนินงานบริการวชิาการแก
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ระยะเวลาที่จะจัดโครงการใหชัดเจน และผูบริหารคณะ
จะตองติดตามใหผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการตาม
วัตถุประสงค และชวงวันและเวลาที่จะจัดโครงการ 
เนื่ อ ง จ าก มี โ ค ร งก า รที่ จั ด แล ว ได ดํ า เ นิ น กา ร กั บ
กลุมเปาหมายที่ไมใช กลุมบุคคลภายนอก กลุมชุมชนหรือ
สังคม ซึ่งสงผลใหการดําเนินโครงการไมบรรลุเปาหมาย
ตามประเด็นกลยุทธการใหบริการแกสังคมและชุมชน 

2) การรายงานผลการดําเนินงานของแผนบริการ
วิชาการ คณะฯ ควรใชระบบสารสนเทศใหการสนับสนุน
การรายงานผลการดําเนนิ เพื่อลดภาระงานใหกับอาจารย
หรือผูรับผิดชอบโครงการ 

โดยในปการศึกษา 2559 คณะ ไดมีการดําเนินการ
นําขอเสนอแนะดังกลาวมาปรับดังนี้ 

1)  ในการจัดทําแผนบริการวิชาการและสังคมและ
ชุมชน ปการศึกษา 2559 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมการบริการวิชาการแกสังคม (มน 3.1-5-1) โดยมี
คณบดี ทํ า หน า ที่ ป ร ะ ธ าน  แล ะ มี ก า รจั ดปร ะชุ ม
คณะกรรมการและผูรับผิดชอบโครงการ เพื่อรวมกัน
กําหนดกลุมเปาหมายและกําหนดชวงระยะเวลาที่จะจัด
โครงการใหมีความเหมาะสมกับโครงการที่จะดําเนินการ 
ประชุมคณะกรรมการสงเสริมงานดานบริการวิชาการ 
(มน 3.1-5-2)  

 2) ผูบริหารคณะติดตามใหผูรับผิดชอบโครงการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค และชวงวันและเวลาท่ีจะจัด
โครงการ มีการทําบันทึกขอความแจงไปยังผูรับผิดชอบ
โครงการเพื่อใหดําเนินโครงการตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว
ในแผน และดําเนินตามวัตถุประสงคของโครงการท่ี
กําหนดไวในแผน (มน 3.5-1-3) 

2) จัดทําระบบสารสนเทศที่เปนฐานขอมูล
โครงการบริการวิชาการ ที่ผูรับผิดชอบโครงการหรือ
ผูเก่ียวของสามารถเขาไปคนขอมูล ท่ีจะสนับสนุนใหการ
ดําเนินโครงการบริการวิชาการเปนไปตามประเด็นกลยุทธ
ดานการบริการวิชาการแกสังคม เพื่อลดปญหาในการจัด
โครงการที่ไมตรงตามแผนและไมตรงตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไว (มน 3.5-1-4) โดยไดแจงใหอาจารยและ
ผูเก่ียวของรับทราบการใชสารสนเทศดงักลาว 

สังคม 
http://www.human.lpru.ac.th/husocse
rvice/ 
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เกณฑมาตรฐานขอ 6 คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีสวนรวมใน
การบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน  โดยมีรอง
คณบดีรวมเปนคณะกรรมการดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการในระดับมหาวิทยาลัย (มน 3.1-6-1) และมีสวนรวม
ในการวางแผนการดําเนินการดานการบริการวิชาการแก
สังคมในระดับมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง และคณะฯ ยังมี
การสงอาจารยและเจาหนาที่เขารวมโครงการการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย  ตามแผนบริการวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัย ท่ีกําหนดให คณะฯ จะตองมีสวนรวม (มน 
3.1-6-2)   

มน 3 .1 -6-1  คํ า สั่ ง มหาวิ ทย าลั ย  เ รื่ อ ง 
คณะกรรมการดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการแกสังคมและชุมชน/รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ  
มน 3.1-6-2 ใบลงทะเบียนเขารวมโครงการ
บริการวิชาการคณะ/บันทึกขอความขอความ
รวมมือสงอาจารยเขารวมโครงการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย  
  

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5  คะแนน บรรลุ 
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบงช้ีที่  4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 1 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 2 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 5 

ขอ 
มีการดําเนินการ 

6-7 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนิน

กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามนโยบาย
และแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2559 (มน 4.1-1-1)  โดยมีรองคณบดีปฏิบัติการ
แทนคณบดีในงานกิจการนักศึกษาและแตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (มน 
4.1-1-2)  โดยมีการจัดประชุมอยางตอเนื่อง (มน 4.1-1-3)  
เพื่อรวมกําหนดนโยบาย  วางแผนการดําเนินงานโครงการ 
และติดตามการดํา เนินงานโครงการ นอกจากนี้ยั งได
กําหนดใหสโมสรนักศึกษา (มน 4.1-1-4) รวมรับผิดชอบ
กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาอีกดวย 

มน 4.1-1-1 แผนดานทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2559 
มน 4.1-1-2 คําสั่งคณะกรรมการสงเสริม
กิ จ ก ร ร ม นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2559 
ม น  4 . 1 -1 -3  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํ านุ บํ ารุ งศิลป วัฒนธรรม  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศกึษา 2559 
มน 4.1-1-4 คําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการ

จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2559 (มน 4.1-2-1) โดยเกิดจากการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 
และตัวแทนสาขาวิชาผานโครงการจัดแผนกิจการนักศึกษา
และแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2559 
ซึ่งไดกําหนดโครงการและกิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด และ
ผูรับผิดชอบโครงการไวอยางชัดเจน และแผนดังกลาวไดผาน
การกลั่นกรองจําคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

มน 4.1-2-1 แผนดานทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2559 
มน 4.1-2-2 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งท่ี 
8/2559 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการประชุม ครั้งที่  3/2559 
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 และนําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 
2559 (มน 4.1-2-2) เพื่อพิจารณาและมีมติเห็นขอบ ในการ
ดําเนินงานโครงการและกิจกรรม ที่รับผิดชอบดําเนินการโดย
สโมสรนักศึกษา 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกํากับและ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานกิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยรองคณบดีปฏิบัติการแทนคณบดี 
และมีนักวิชาการศึกษา สวนงานบริการการศึกษาและพัฒนา
นักศึกษาทําหนาที่ เปนผู กํา กับติดตามใหนักศึกษาและ
ผูรับผิดชอบโครงการ จัดโครงการและกิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนไปตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2559  ตามนโยบายและ
ประเด็นกลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ 
และมีการจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (มน 4.1-3-1)  เพื่อพิจารณา
รูปแบบหรือวางแผนการดําเนินงานโครงการดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  

มน 4.1-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2559 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดาน
ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการประเมิน

ความสาํเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2559 (มน 4.1-4-1)     
 1 .   ส ง เสริมพันธกิจดานทํานุบํ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมีสงเสริมผานกิจกรรม
โครงการจํานวน 3 โครงการ 
 2 .  มี แผน งานด า นกา รทํ านุ บํ ารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม และใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการงานดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะมนุษยศาสตร

มน 4.1-4-1 รายงานประเมินความสําเร็จ
ต า ม ตั ว บ ง ชี้ ที่ วั ด ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2559 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแก แผนงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2559 จํานวน 1 แผน 
 3. จํานวนโครงการที่สงเสริม เอกลักษณของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยางนอย 1 โครงการ ไดแก 
โครงการสานศิลปถิ่นมนุษยฯ ครั้งท่ี 7  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการนํารายงาน

ประเมินความสํา เร็จตามตัวบงชี้ที่ วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป
การศึกษา 2559เสนอตอคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการประชุม ครั้งที่ 
4/2560 วันศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2560 และครั้งที่ 5/2560 
วันศุกรที่ 30 มิถุนายน 2560 (มน 4.1-5-1) โดยมีขอเสนอให
นําปญหา อุปสรรค ในการดําเนินโครงการและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ในแผน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2560 (มน 
1.6-6-2) และแผนดังกลาวไดเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ 
คราวประชุมครั้งที่ 4/2560  วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 (มน 
1.6-6-3) เพ่ือใหความเห็นชอบแผนดังกลาวแลว 

ม น  4 . 1 -5 -1  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการ
ประชุม ครั้ ง ท่ี  4/2560 วันศุกรที่  19 
พฤษภาคม 25960และครั้งท่ี 5/2560 วัน
ศุกรที่ 30 มิถุนายน 2560 
มน 4.1-5-2 แผนดานทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธ รรม  คณะมนุ ษยศาสตร และ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2560 
ม น  4 . 1 -5 -3  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2560  
วันพุธท่ี 19 กรกฎาคม 2560 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการเผยแพร

กิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตอสาธารณชน ผานทางเว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 4.1-6-1)     

มน 4.1-6-1 Pint Out เว็บไซตคณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เผยแพร
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 7 กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดับชาติ   

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
-ไมมีผลการดําเนินงานในเกณฑมาตรฐานขอนี้ - 
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การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 คะแนน ไมบรรล ุ
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบงช้ีที่  5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพนัธกิจ กลุมสถาบัน  
   และเอกลักษณของคณะ   
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 1 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 2 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 
มีการดําเนินการ 7 

ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะ
และสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของ
คณะและพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา เพื่อใหบรรลุผล
ตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1) คณะมีการการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนา คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและแผนปฏิบั ติการประจํา 
งบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 

หลังสิ้นสุดแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.
2555-2559) ในปงบประมาณ  พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560–2564) 
โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ระยะ 10 ป พ.ศ.2560-2569 และแผนกลยุทธ
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ 5 ป พ.ศ.2560-
2564(มน 5.1-1-2) โดยมีคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรรวมเปนกรรมการและไดนําเสนอแผนตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2560–2564 จากการ
ประชุม ครั้งที่ 10/2559 เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2559 (มน 5.1-1-
3) และถูกถายทอดลงสูระดับหนวยงานและระดับบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย โดยจัดสงแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง  พ.ศ.  2560 – 2564 ไปยังคณะ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงไดจัดทํา (ราง) 
แผนกลยุทธการพัฒนา พ.ศ.2560–2564 ใหมีความสอดคลอง
กับบริบทของประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่  2 (พ .ศ .2551–2565) แผนกลยุทธการพัฒนา

มน 5.1-1-1 แผนกลยุทธการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ 5 ป 
พ.ศ.2560-2564 
มน 5.1-1-2  คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏ
ลําปาง ระยะ 10 ป พ.ศ.2560-2569  
และแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ระยะ 5 ป พ.ศ.2560-
2564 
มน 5.1-1-3 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่  10/2559 วันที่  15 
ตุลาคม 2559  วาระที่ 5.5 
มน 5.1-1-4 แผนกลยุทธการพัฒนา  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
พ.ศ. 2560 – 2564   
มน 5.1-1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี  
7/2559 วันท่ี  24  สิงหาคม  2559 
มน 5.1-1-6 รายงานผลการถายทอด
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  พ.ศ.  
2560–2564  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2560–2564 และบริบทของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกระดับในการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะ  
เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค นํามากําหนด
ประเด็นกลยุทธ  เปาประสงค   ตัวชี้ วัดและคาเปาหมาย  
กลยุทธ /โครงการหลัก เพื่อขับเคลื่อนให เ กิดการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ ตามพันธกิจ และวิสัยทัศนอยางเปนรูปธรรมจาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา (ราง) แผนกลยุทธการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ. 2560–2564      
(มน  5 .1 -1-4 ) เ ม่ือวั น ท่ี  9–10  มิ ถุนายน  2559 เสนอ
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาใหความเห็นชอบจากการ
ประชุม ครั้งท่ี 7/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 (มน 5.1-
1-5) และถายทอดตัวชี้วัดแผนกลยุทธลงสูระดับบุคคลโดยการ
จัดประชุมกลุมยอยชี้แจงรายละเอียดใหเกิดการรวมแรงรวมใจ
ของบุคลากรทุกระดับ ประสานความรวมมือไปในทิศทาง
เดียวกันภายใตบริบทของคณะ ดวยความรูสึกรับผิดชอบตอ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ (มน 5.1-1-6) มีการติดตามผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางสมํ่าเสมอเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณา ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 และครั้งที่ 4/2560 วันท่ี 19 กรกฎาคม 2560(มน 5.1-
1-7) และมีการรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้ วัดตามแผน     
กลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ.2560 นําไปสูการพัฒนาแผนกล
ยุทธทางการเงินพ .ศ .2560–2564 ที่มุ งบริหารจัดการ
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพและการแสวงหารายไดเพื่อความ
มั่นคงทางการเงินของคณะ แผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ.
2560–2564 (มน 5.1-1-8) เสนอคณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาใหความเห็นชอบจากการประชุม ครั้งท่ี 8/2559 เมื่อ
วันท่ี 25 ตุลาคม 2559 (มน 5.1-1-9) และจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมายของแผนกลยุทธการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  พ.ศ.2560–2564 และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (มน 5.1-1-10) เสนอ
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาใหความเห็นชอบจากการ
ประชุม ครั้งท่ี  8/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 (มน 5.1-
1-11) มีการติดตามผลการดําเนินงานโครงการและการใชจาย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปอยางสม่ําเสมอโดย
เสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 

มน 5.1-1-7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี  
7/2559 วันท่ี 24 สิงหาคม 2559 
มน 5.1-1-8 แผนกลยุทธทางการเงิน  
พ.ศ.2560 – 2564 
มน 5.1-1-9 รายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2560 
มน 5.1-1-10 แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 
มน 5.1-1-11 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี  
8/2559 วันที่ 25 ตุลาคม 2559 
มน 5.1-1-12 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
3/2560 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560, 
ครั้งท่ี 4/2560 วันท่ี 19 กรกฎาคม 
2560 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
31 พฤษภาคม 2560 และครั้งท่ี 4/2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 
2560  (มน 5.1-1-12) 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพฒันานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง 
เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแขงขัน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยใน
แตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง โดยนําคา 
FTES ภาคเรียนท่ี 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559 แยกตาม
สาขาวิชา (มน 5.1-2-1) เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแขงขัน (มน 5.1-2-2) 

มน 5.1-2-1 รายงานสรุปคา FTES ภาค
เรียนท่ี 2/2558 และภาคเรียนท่ี 1/2559 
แยกตามสาขาวิชา 
มน 5.1-2-2 รายงานการวิเคราะหการ
คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงดังตอไปนี้ 
1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  (มน 5.1-3-1) โดยผูบริหาร
คณะเปนคณะกรรม ไดแก  คณบดี  รองคณบดี ประธาน
สาขาวิชา และหัวหนาสํานักงานคณบดี ทําหนาที่บริหาร
ควบคุม ติดตามความเสี่ยง 

2)  คณะกร รม กา รบริ ห า รค ว า ม เ สี่ ย ง  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดประชุมเพื่อจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  โดยหาเหตุการณที่เสี่ยง 
รวมทั้งหาสาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณ โดยการประชุมระดม
สมอง การใชขอมูลจากผลการดําเนินงานความเสี่ยงในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมถึงการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะและผูมีสวนไดสวน
เสียมาประกอบการจัดทําแผน  หลังจากนั้น ไดนํา(ราง) แผน

มน 5.1-3-1 คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2560   
มน  5 .1 -3 -2  ร า ย ง านกา รปร ะชุ ม
คณะกรรมการประจําครั้งที่ 9/2559 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
มน 5.1-3-3 แผนบริหารความเสี่ยงคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560     
มน 5.1-3-4 รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560    
มน 5.1-3-5 รายงานผลการบริหารความ
เ สี่ ย ง  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
บริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 
ประจํ า ป งบประมาณ พ .ศ .2559 เส นอต อที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้ งที่  9/2559 เมื่อวันที่  30 
พฤศจิกายน 2559 (มน 5.1-3-2) และมีมติเห็นชอบแผนบริหาร
ความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560  (มน 5.1-3-3)   
           3) คณะโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการ
ดําเนินการการบริหารความเสี่ยงและการจัดการวางระบบ
ควบคุมภายใน ตามของมหาวิทยาลัย ให เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตอเนื่อง สอดคลองกับนโยบายการบริหารงาน
เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และรวบรวมขอมูลจาก
หนวยงานภายในของคณะ และวิเคราะหโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยง และไดวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัย
ที่กอใหเกิดความเสี่ยง ซึ่งไดกําหนดประเภทความเสี่ยงไว 6 
ประเภท ไดแก 

1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร (Finance Rick) 
2) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Rick) 
3) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับ (Compliance Risk) 
5 )  ค ว า ม เ สี่ ย ง ด า น บุ ค ล า ก ร แ ล ะ ธ ร ร ม ภิบ า ล 

(Governance Rick) 
6) ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก (Event Risk) 
มีการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณา

จากโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหรือขนาดความรุนแรง
ของความเสียหายที่เกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง  โดยมี
วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก หลีกเลี่ยงความเสี่ยง  การลด
ความเสี่ยง  การยอมรับความเสี่ยง  และการถายโอนความเสี่ยง  
โดยมีการติดตามระหวางปงบประมาณ เพื่อประเมินผลการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (มน 5.1-3-4) เพ่ือ
ประเมินวา คณะฯ ไดมีกิจกรรมการควบคุมภายในหรือโครงการ
ความเสี่ยงเพียงพอหรือไมหรือมีความเสี่ยงคงอยูและหรือมี
มาตรฐานดําเนินการอยางไรในปการศึกษา 2560 
            4) ปงบประมาณ 2560 มีการจัดทํารายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง (มน 5.1-3-5) เสนอตอคณะกรรมการประจํา 
(มน 5.1-3-6) เพื่อพิจารณาการดําเนินงานการจัดการความ
เส่ียงปงบประมาณ พ.ศ.2560 

2560    
มน  5 .1 -3 -6  ร า ย ง านกา รปร ะชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ   
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เกณฑมาตรฐานขอ 4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบาย      
การดําเนินงานอยางชัดเจน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผูบริหารของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการของคณะอยาง
ครบถวนทั้ง 10 ประการ โดยมีหลักการ กลไก/กระบวนการ 
และตัวอยางผลการดําเนินการ ดังน้ี 

(1) หลักประสิทธิผล มีการกําหนดกลยุทธ เปาหมาย
การปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติงานอยางชัดเจน (มน 5.1-4-1) 
และมีการบริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายใน     
(มน5.1-4-2) 

(2) หลักประสิทธิภาพ มีระบบงานและกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐาน โดยใชเทคนิคเครื่องมือการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม สามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงาน 
และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว เชน มีการดูแล กําหนดนโยบายและกํากับติดตามให
มีการดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดไว (มน 5.1-4-3) และมี
การแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ กํากับดูแลใหการปฏิบัติงาน
ดานตางๆ เปนไปตามแผน (มน 5.1-4-4) 

(3) หลักการตอบสนอง มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนกําลังหลักของสังคม (มน 5.1-4-
5) มีการใหบริการทางวิชาการและวิจัยที่สอดคลองกับความ
ต องการของสั ง คม (มน  5.1-4-6)มี กา รพัฒนาปรั บปรุ ง
กระบวนการข้ันตอนปฏิบั ติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ (มน 5.1-4-7)  

(4) หลักภาระรับผดิชอบ มีการกํากับติดตามใหเนินงาน
ตามภาระรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต การใหบริการทาง
วิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มุงเนนให
มีผลการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไวและตอบสนอง
ตอความคาดหวังของสาธารณชน (มน 5.1-4-8) อีกท้ัง
คณาจารยและบุคลากรมีภาระหนาที่ตามเกณฑ ขอบังคับที่
มหาวิทยาลัยกําหนด (มน 5.1-4-9) 

(5) หลักความโปรงใส มีการบริหารงานท่ียึดมั่นใน
ความถูกตอง เปนไปตามกฎ ระเบียบและขอบังคับ รวมถึงมี
การควบคุมภายในและการตรวจสอบ (มน 5.1-4-10) และมี
การเผยแพรขาวสารผานเว็บไซตและ face book ของคณะมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีประชาชนสามารถเขาถึงขาวสาร
ของคณะฯ (มน 5.1-4-11) มีกลไกคณะกรรมการตรวจสอบ 

มน 5.1-4-1 แผนกลยุทธการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ระยะ 5 
ป พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มน 5.1-4-2 แผนบรหิารความเสี่ยง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มน 5.1-4-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ/
คณะกรรมการประกันคณุภาพ
การศึกษา/คณะกรรมการสงเสริมการ
วิจัย /คณะกรรมการสงเสริมงานบริการ
วิชาการแกสังคม 
มน 5.1-4-4 คําสั่ง แตงต้ัง
คณะกรรมการตาง ๆ เชน 
คณะกรรมการบริหารคณะ/
คณะกรรมการประกันคณุภาพ
การศึกษา/คณะกรรมการสงเสริมการ
วิจัย /คณะกรรมการสงเสริมงานบริการ
วิชาการแกสังคม 
มน 5.1-4-5 เอกสารปรบัปรุงหลักสูตร 
พ.ศ.2560 /รายงานประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต  
มน 5.1-4-6 รายงานสรุปผลโครงการ
ดานการบริการวิชาการ  
มน 5.1-4-7 คูมือปฏิบัติงานตาง 
มน 5.1-4-8 รายงานการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐาน สกอ. 
มน 5.1-4-9 ขอบังคบัมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดภาระงาน
ของอาจารยและผูบริหาร พ.ศ.2555 
มน 5.1-4-10 เลมรวบรวม กฎ ระเบียบ
และขอบังคับ  
มน 5.1-4-11 เว็บไซตคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ 
face book คณะมนุษยศาสตรและ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
(มน 5.1-4-12) 

(6) หลักการมีสวนรวม การบริหารงานของคณะเนน
การมีสวนรวมของคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุนและ
นักศึกษาตลอดจนองคกรภายนอก เชน ใหมีสวนรวมในการ
รับรูและมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ มีการประชุม การรับฟง
ขอคิดเห็นเพื่อรวมกันกําหนดแผน การดาํเนินงานตลอดจนการ
แกปญหาตางๆ รวมกัน (มน 5.1-4-13) 

(7) หลักการกระจายอํานาจ มีการมอบอํานาจการ
ปฏิบัติงานใหรองคณบดีดําเนินการแทน รวมถึงการตัดสินใจ
ดําเนินการแทน โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการ
ใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียการปรับปรุง
กระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (มน 5.1-4-14) 

(8) หลักนิติธรรม การบริหารงานของคณะมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (มน 5.1-4-15) ดวยความ
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนได
เสีย มีการพิจารณาใหความเปนธรรมตอผูถูกฟองรองกลาวโทษ
โดยคณะกรรมการอุทธรณรองทุกข   

(9) หลักความเสมอภาค มุงเนนใหเกิดความเทาเทียม
กันในดานการไดรับการปฏิบัติและการไดรับบริการไมมีการ
แบงแยกดานเพศ ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ ใช
นโยบายกระจายโอกาสทางการศกึษา  

(10) หลักมุงเนนฉันทามติ การบริหารจัดการงานตางๆ 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ (มน 5.1-4-16)  ซึ่งจะมี
การประชุมเพื่อหาขอยุติและหาทางแกไขปญหาตางๆ รวมกัน    

สังคมศาสตร  
มน 5.1-4-12 เอกสารรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน ประจําป 2560 
มน 5.1-4-13 รายงานการประชุม
คณาจารย/รายงานการประชมุบุคลากร
สายสนับสนุน 
มน 5.1-4-14 คําสั่งมอบอํานาจรอง
คณบดี /ผูชวยคณบดี/หัวหนาสํานักงาน 
มน 5.1-4-15 ระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มน 5.1-4-16 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตาง ๆ  
 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้ งที่ มีอยู ในตัวบุคคล ทักษะของผู มี
ประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจ  ดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร        
และนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการดําเนิน

คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูของอาจารย โดยดําเนินการใน
รูปแบบของการจัดการความรู ตามกระบวนการดังนี้  

1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ประจําปการ 
ศึกษา 2559 (มน 5.1-5-1) เพื่อทําหนาที่ในการจัดการความรู
ตามประเด็นความรูที่ตองการของกลุมเปาหมาย    

2) จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูและ

มน 5.1-5-1 คํ าสั่ งคณะ  เรื่ อง แต งตั้ ง
คณะกรรมการจัดการความรู  ประจําป
การศึกษา 2559   
มน 5.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู  สายวิชาการ ประจําป
การศึกษา 2559  
มน 5.1-5-3 แผนการจัดการความรู คณะ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
อาจารยผูเขารวม (มน 5.1-5-2) โดยพิจารณากําหนดประเด็น
ความรูและเปาหมายของการจัดการความรู  ดานการผลิต
บัณฑิต  และดานการวิจัย ดังการดําเนินงานตอไปนี้ 

2.1 มีการศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 2 ดาน คือ 
ดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย  

2.2 คณะกรรมการการจัดการความรูของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการประชุมเพื่อกําหนดแผนใน
การจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 (มน 5.1-5-3) โดย
มีแผนการจัดการความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร พ.ศ.2560-2564  ทั้งหมด 2 ประเด็น  ไดแก   

-ประเดน็ที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง เทคนิคการ
เตรียมความพรอมกอนเรียนและระหวางเรียนสําหรับนักศึกษา 

-ประเด็นที่ 2 ดานการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเขียน
บทความวิจัยและบทความวิชาการใหไดรับการตีพิมพและ
เผยแพร   

2.3 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรู
และทักษะตามแผนความรูท่ีกําหนดในขอ 1 คือ อาจารยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       

3) มีการจัดประชุมเพื่อแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit know- 
ledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนด
ไวในแผน          

4) คณะกรรมการจัดการความรู  ไดจัดทําเอกสาร
เผยแพรแนวปฏิบัติที่ที่ ไดจากการแลเปลี่ยนเรียนรูทั้ง 2 
ประเด็น (มน 5.1-5-4)  และจัดประชุมเพื่อคืนขอมูลใหกับกลุม
อาจารยที่ ร วม กันแลกเปลี่ ยนความรู  ผ านการประชุ ม
คณะกรรมการการจัดการความรู  เพื่อใหเกิดการนําไปใช
ประโยชนตอการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนที่เก่ียวของ 

5) มีการเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 
โดยจัดประชุมและแจกเอกสารแนวปฏิบัติที่ดี ในรูปแบบของ
เอกสารเผยแพรเลมเล็ก และแจกใหแกอาจารยเพ่ือนําไปใช
ประโยชน  และเผยแพร เปนลายลักษณอักษร (explicit 
knowledge) ผ านทา งเว็ บ ไ ซตคณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 5.1-5-5) และ
จัดสงไปยังหนวยงานภายนอก เพื่อใชประโยชน และมีการ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2559   
มน 5.1-5-4 เอกสารเลมเล็ก การจัดการ
ความรู สายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2559  
มน 5.1-5-5 เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
มน 5.1-5-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู สายสนับสนุน ประจําป
การศึกษา 2559  
มน 5.1-5-7 เอกสารเลมเล็ก การจัดการ
ความรู สายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปการศึกษา 2559  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คัดเลือกตัวแทนอาจารย เพ่ือนําเสนอแนวปฏิบัติที่ ดีตาม
ประเด็นความรูดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย  ในเวที
ตลาดนัดความรูในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 
2560 และไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เปนหนวยงานที่มี
การจัดการความรูดีเดน           

นอกจากนี้  คณะฯ ยังมีการจัดการความรูสํ าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนในประเด็น เทคนิคการประสานงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการจัดการความรูซึ่งได
ทบทวนจาการปฏิบัติงานของบุคลากรในปการศึกษา 2558 ที่
ผานมาที่เห็นวาควรดําเนินการตอเน่ืองเพื่อคนหาวิธีการหรือ
ขั้นตอนที่ฝงอยูในตัวบุคคล โดยมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง (มน 5.1-5-6) เพ่ือคนหาแนว
ปฏิบัติท่ีดีหรือเทคนิคการประสานงานที่เกิดประสิทธิภาพ  และ
ไดคัดเลือกบุคลากร เพื่อนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีดานการ
ประสานงานใหมีประสิทธิภาพในเวทีตลาดนัดความรูในระดับ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 2560 เพื่อเปนการ
เผยแพรเทคนิคการการปะสานงานใหประสบผลสําเร็จ และมี
การจัดทําเปนเอกสารเผยแพรเลมเล็ก (มน 5.1-5-7) ใหกับ
หนวยงานตาง ๆ นําไปเปนแนวทาง และมีการติดตามการ
นําไปใชผานการประชุม  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทําแผนบริหาร

และพัฒนาบุคลากร (2560-254) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรระยะ 5 ป (มน 5.1-6-1)  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ โดยมีกระบวนการจัดทําแผน
ดังตอไปนี้ 
        (1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคณะกรรมการจัดทําแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร (2560-254) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (มน 5.1-6-2)  ซึ่งประกอบไปดวยคณบดี รอง
คณบดี หัวหนาสํานักงาน ประธานสาขาวิชาและหัวหนาสวน
งาน เพื่อทําหนาที่วิเคราะหรวบรวม ติดตามประเมินผลขอมูล
และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ 
        (2) วิเคราะหขอมูลที่ครอบคลุมขอมูลที่สําคัญดานตางๆ  
ดังตอไปนี้ 

มน 5.1-6-1 แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร (2560-254) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
มน 5.1-6-2 คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ลําปาง เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนบรหิารและพัฒนาบุคลากร 
(2560-254) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
มน 5.1-6-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
9/2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559   
มน 5.1-6-4 แผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ (อาจารย) คณะมนุษยศาสตร
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
                   2.1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากร
ในปจจุบัน รวมทั้งขอมูลการเกษียณอายุราชการในอนาคตอยาง
นอย 5 ป ขางหนา และขอจํากัดดานตางๆเพื่อใชในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
                  2.2 กําหนดแผนการจางงานและวิธีการสรรหา
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีใหเขาสู
กระบวนการคดัเลือก คัดสรร   
                  2.3 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการ
พัฒนาของบุคลากรทั้งสายวิชาการ(สายอาจารย) และสาย
สนับสนุน  
                 2.4 ขอมูลความตองการและความสามารถเพื่อ
จัดทําสมรรถนะ (Competencies) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่จะใหเกิดข้ึนในระยะ 5 ปขางหนา 
                 2.5 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดาน
ทรัพยากรมนุษย เพื่อการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาบุคลากร 
ตามแนวความตองการและความคาดหวังของผูปฏิบัติงานจาก
แบบสอบถามและมติที่ประชุมในการจัดการพัฒนา  
         (3) นําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร (2560-254) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอคณะ กรรมการ
ประจําคณะครั้งที่ 9/2559 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 (มน 
5.1-6-3)และนํามาจัดทําเปนแผนพัฒนาประจําปการศึกษา 
2559 ซึ่งบางเปนจํานวน 2 แผน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรของคณะ ไดแก แผนพัฒนาอาจารยคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 (มน 5.1-6-4) 
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 (มน 5.1-6-5) และแผน
ดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งที ่9/2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

4) มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผน และจัดทํา
รายงานสรุปผลโครงการตามแผนที่กําหนด (มน 5.1-6-6)  

6) เมื่อสิ้นสุดปการศึกษาคณะฯ ไดจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการตามแผน โดยติตามผลจากผูรับผิดชอบโครงการและ
จัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานตามแผน (มน 5.1-6-7) 
เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 4/2560 วันพุธท่ี 19 
กรกฎาคม 2560 (มน 5.1-6-8) เพื่อพิจารณาใหความเห็นเพื่อ
นําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในปการศึกษา 
2560 ตอไป 

และสังคมศาสตร ประจําปการศกึษา 
2559 
มน 5.1-6-5 แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 
มน 5.1-6-6 รายงานสรุปผลโครงการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ปการศึกษา 2559  
มน 5.1-6-7 รายงานผลการดาํเนินงาน
ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
(2560-2564) ประจําปการศกึษา 2559 
มน 5.1-6-8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
9/2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559    
มน 5.1-6-9 รายงานผลการไปราชการ 
เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพในตําแหนง
และหนาที่ ประจําปการศกึษา 2559 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
7) คณะมีการสรางขวัญและกําลังใจแกอาจารยที่ไดรับ

ตําแหนงทางวิชาการและที่มีคุณวุฒิการศึกษาท่ีสูงข้ึน โดย
ประกาศใหบุลากรของคณะฯ ไดทราบผานการประชุม
คณาจารย  และมีการพิจารณายกยองบุคลากรสายสนับสนุนที่
มีผลงานดีเดนดานตางๆ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจการ
ทํางาน  
          8)  มีการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนางานในหนาที่
หรือนําไปใชประโยชน ดานการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
การปฏิบัติงานที่เก่ียวของ และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู
มาใชพัฒนาในตําแหนงหนาที่  และมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในการศึกษาดูงาน/อบรม /สัมมนานอกสถานที่ (มน 
5.1-6-9) 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 7 ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก             
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับ ใหการดําเนินงานดาน การประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนินงานดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ และพัฒนาการของคณะที่ได
ปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของ
การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยมีการ
ดําเนินการดังนี้ 

คณะฯ มีการวางแผนโดยกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขต
ของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ
คณะ โดยมีการจัดทําแผนงานดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา(Action Plan) ปการศึกษา 2559 (มน 5.1-7-1) โดยมี
วัตถุประสงค ขอบเขตการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะท่ีครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยแผน
ดังกลาวไดกําหนดกิจกรรมโครงการใหสอดคลองกับการประกัน
คุณภาพการศกึษาที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (มน 5.1-7-2) มี

มน 5.1-7-1 แผนงานดาํเนินงานประกัน
คุณภาพการศกึษา(Action Plan) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 
2559  
มน 5.1-7-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาํคณะ ครั้งที่ 9/2559 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
มน 5.1-7-3 คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2559 
มน 5.1-7-4 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 
มน 5.1-7-5 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 
มน 5.1-7-6 รายงานสรปุผลโครงการการสราง
ความเขาใจเกณฑการประกันคุณภาพ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
การแตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2559 (มน 5.1-7-3) เพื่อกํากับดูแลและ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ และ
ระดับหลักสูตร ซึ่งมีการดําเนินงานแบบมีสวนรวมของบุคลากรใน
คณะฯประกอบดวยผูบริหาร คณาจารย บุคลากร ผูใชบัณฑิต 
และนักศึกษา และมีการแตงต้ังคณะกรรมกํากับดูแลและติดตาม
การดําเนินงานตามองคประกอบ  ใหสามารถดําเนินการเปนไป
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาที่กําหนด และมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อ
รวมกันกําหนดตัวชี้วัด เปาหมาย และวิเคราะหสภาพการณของ
การดําเนินงาน  เพื่อนํามาวางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และจัดทํา ราง แผนดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 กอนท่ีจะนําเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อใหความเห็นชอบ  

คณะฯ มีการปฏิบัติตามแผน โดยไดมีจัดทําคูมือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) (มน 5.1-7-4) และคูมือประกันคุณภาพ
การการศึกษา ระดับหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) (มน 
5.1-7-5) เพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ จัด
โครงการเพื่อใหความรูทางดานการประกันคุณภาพการศึกษาแก
อาจารยและผูเก่ียวของ ไดแก โครงการการสรางความเขาใจ
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ วันที่ 31 มีนามคม 2560 (มน 5.1-7.6) และไดสงอาจารย
ประจําหลักสูตรเขารวม โครงการอบรมสรางความรูมุงสูความ
เขาใจการประกันคุณภาพการศึกษา “QA Better 
together” ในเรื่อง “การเขียนรายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) แบบพิชิตเกณฑ”  ในวันที่  1-2 
พฤษภาคม 2560  เพื่อใหกระตุนความรูความเขาใจในการเกณฑ
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร   

คณะฯ มีการตรวจสอบ โดยการติดตามผลการดําเนินงาน
คุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยใหมี
การจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2559 (มน 5.1-7-7)  เพ่ือรวมกันในการกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
และของหลักสูตร โดยมีการติดผลการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและติดผลการดําเนินงาน

การศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
วันที่ 31 มีนามคม 2560 
มน 5.1-7-7 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประกันคุณภาพการศกึษา ปการ
การศึกษา 2559 
มน 5.1-7-8 รายงานการดําเนินงานตาม
องคประกอบคุณภาพและตั วชี้ วั ดของ
หลักสูตร (14 หลักสูตร)  
มน 5.1-7-9 รายงานสรุปผลตามองคประกอบ
คุณภาพและตัวชี้วัดของหลักสูตร คณะ
มนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มน 5.1-7-10 รายงานการคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 18 
มกราคม 2560 และครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 
กรกฎาคม 2560 
 5.1-7-11 รายงานการคณะกรรมการประจาํ
คณะ ประจาํคณะ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 
กรกฎาคม 2560 และครั้งที่ 9/2559 วันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2559  
มน 5.1-7-12 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559 



รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ปการศึกษา 2559 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง                                                                                          หน้า 97 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ของหลักสูตรใหเปนไปเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร และ
กําหนดใหหลักสูตรรายงานการดําเนินงานตามองคประกอบ
คุณภาพและตัวชี้วัดทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะเปนระยะๆ  
(มน 5.1-7-8) เพื่อนําขอมูลของหลักสูตรมาวิเคราะหและสรุปเปน
ภาคการศึกษา  (มน 5.1-7-9) และเสนอตอคณะกรรมการประจํา
คณะ โดยรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร ภาคเรียนท่ี 1/2559 
ในการประชุมครั้งที่  1/2560 วันที่ 18 มกราคม 2560 และ 
รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2559คร้ังท่ี 
4/2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 และติดตามผลการดําเนินงาน
คุณภาพระดับคณะ (มน 5.1-7-10)  และจัดทํารายงานผลรอบ 3 
เดือน เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี 
9/2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และ รายงานผลรอบ 9 
เดือน ครั้งท่ี 4/2560 วันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 (มน 5.1-7-11)  
เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะในปรับปรุงและพัฒนาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ และมีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ  โดยมีการดําเนินการดังนี ้

-  ระดับหลักสูตร จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร (มคอ.7) โดยผานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อรวมกันหาแนวทางปฏิบัติตาม
องคประกอบคุณภาพของหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
กรอกขอมูลรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ
ฐานขอมูล CHE QA Online ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีการประเมินคุณภาพการศึกษาแตละ
หลักสูตร จําวน 14 หลักสูตร (มน 5.1-7-12) ดังนี ้

- วันที่ 7 มถิุนายน 2560 ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศลิปะและการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2556) 

- วันที่ 8 มถิุนายน 2560 ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  

- วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรบัชาว
ตางประเทศ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

- วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ประเมินหลักสูตร(1) ศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) (2) หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีน 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) (3) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

- วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

- วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ประเมินหลักสูตร (1) หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (หลักสูตร
ใหม พ.ศ.2559) (2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) (3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2557) 

- วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ประเมินหลักสูตร (1) ศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) (2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2559) 

- วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ประเมินหลักสูตร ศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

- วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ประเมินหลักสูตรปรชัญาดษุฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ.2559) 

- ระดับคณะ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจําปการศึกษา 2559 โดยผานกระบวนการวิพากษจากผูมี
สวนเก่ียวของ ไดแก ผูบริหารคณะ ประธานสาขาวิชา เลขานุการ
สาขาวิชา  หัวหนาสํานักงาน  หัวหนาสวนงาน และเจาหนาที่ท่ี
เก่ียวของกับขอมูลในการรายงานผลตามองคประกอบคุณภาพ 
โดยไดจัดขึ้นเม่ือวันพุธท่ี 2 สิงหาคม 2560 (มน 5.1-7-12)  และมี
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาท่ีงานประกันกันคุณภาพการศึกษากรอก
ขอมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบฐานขอมูล CHE 
QA Online ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เพื่อเปนการรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ตอสํานักงานคณะกรรมการการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)  และมีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
เปนผูที่ขึ้นทะเบียนตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) ในระหวางวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ.2560 เพื่อ
ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายจากคณะกรรม
ประเมินคุณภาพภายในเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง 

- ระดับมหาวิทยาลัย มีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
องคประกอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
เสนอตอมหาวิทยาลัย เพื่อเปนขอมูลในการสนับสนุนการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มีขอ
ปฏิบัติที่เปนในทิศทางเดียวกัน 
 คณะฯ มีการปรับปรุงการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน วงรอบปการศึกษา 2558 มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา 2559 (มน 5.1-7-
13) โดยแผนดังกลาวเปนแผนที่เกิดจาการนําขอเสนอแนะจาก
การประเมินในแตละองคประกอบ  แตละตัวบงชี้คุณภาพ ใน
ประเด็นตาง ๆ  เพื่อใหเกิดคุณภาพการบริหารงานตามพันธิกจของ
คณะฯ และแผนดังกลาวไดผานความเห็นชอบจาก  ประจําคณะฯ 
ครั้งที่ 9/2559  วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 (มน 5.1-7-13) และมี
การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนเพื่อใหเกิดคุณภาพอยาง
แทจริง  

ทั้งนี้ ในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของคณะ ไดเปด
โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะผูใชบัณฑิต ศิษยเกา 
นักศึกษา และผูรับบริการ เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของ
คณะ ดวยการใหขอมูลปอนกลับและนําผลไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศกึษาของคณะ  ดังตอไปนี้ 

1) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิต
และผูรับบริการ รวมถึงศิษยเกา มีสวนรวมในรปูแบบของ
คณะกรรมการตาง  ๆ ไดแก  

 1.1) รวมเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะฯ  โดยมีตัวแทนผูใชบัณฑิต ศิษยเกา 
และนักศึกษา และมีการประชุมรวมกันในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศกึษา   

1.2) รวมเปนคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

1.3) รวมเปนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2)  เปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการใหขอมูล
ปอนกลับและรวมดาํเนินกิจกรรม ดังนี้  

2.1) การประเมินคุณภาพการเรยีนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลังจากสิ้นสุดภาคการศกึษา
ในแตละภาคการศกึษา และจัดทําเปนรายงาน  

2.2) การประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของการ
ใหบริการ 3 ดานของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจาํปการศึกษา 2559 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
3) คณะฯไดขอความรวมมือผูใชบัณฑิต เพื่อประเมินความ

พึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
ของบัณฑิตจบปการศึกษา 2557-2558 ประจําปการศึกษา 2559 
โดยสงผลใหหลักสูตร เพื่อนําผลการประเมินไปเปนแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิตตอไป          
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ ดําเนินการได 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงช้ีที่  5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
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 
 
ผลการดําเนนิงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไป
ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบและกลไก

ในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไป
ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 

1) แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะ (มน 5.2-1-1) ประกอบดวย คณบดี รอง
คณบดี ผูชวยคณบดี ประธานสาขาวิชา หัวหนาสํานักงาน    
หัว งานส วนง าน และเจ าหน าที่ ที่ เ ก่ี ยวข อง  ร วม เป น
คณะกรรมการทําหนาท่ีในการกํากับติดตามการดําเนินงานของ
หลักสูตรตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัดที่
กําหนด และมีการจัดประชุม (มน 5.2-1-2) เพื่อรวมกําหนด
นโยบาย แนวทางในการดําเนินงาน และนําไปสูการปฏิบัติใน
หลักสูตร เพื่ อให เกิดคุณภาพหลักสูตรตาม ท่ีคณะและ
มหาวิทยาลัยกําหนด  

2) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา (มน 5.2-1-3) 
ทําหนาที่มีหนาท่ีควบคุมมาตรฐานหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่  สกอ.กําหนด และมีประธาน
สาขาวิชาที่ทําหนาที่รวมเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะฯ เพื่อรวมกําหนดนโยบาย 
แนวทางในการดําเนินงาน และนําไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร 
เพื่อใหเกิดคุณภาพหลักสูตรตามที่คณะและมหาวิทยาลัย
กําหนด  

3) มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (มน 5.2-1-4) และแบบฟอรมการดําเนินงานดาน
หลักสูตร อาทิ แบบฟอรมการจัดทําหลักสูตรใหม/หลักสูตร
ปรับปรุง (มน 5.2-1-5) แบบฟอรมการขอเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตร  (มน 5.2-1-6) และมีการจัดทํา
ขั้นตอนการนําเสนอขอเปดและขอปดหลักสูตร (มน 5.2-1-7) 

มน 5.2-1-1 คําส่ัง แตงตั้งคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2559 
ม น  5 . 2 -1 -2  ร า ย ง า น ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2559 
มน 5.2-1-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มน 5 .2 -1 -4  คู มื อ ประ กั นคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  คณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มน 5.2-1-5  แบบฟอรมการจัดทํา
หลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง 
ม น  5 . 2 -1 -6  แ บ บ ฟ อ ร ม ก า ร
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
มน 5.2-1-7 ขั้นตอนการนําเสนอขอเปด
และขอปดหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  
มน 5.2-1-8 แบบฟอรมรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ระดับหลักสูตร ป
การศกึษา 2559 
มน 5.2-1-9 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจําคณะ ประจําปการศึกษา 
2559 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มีการจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มน 5.2-
1-8) เพื่อใหทุกหลักสูตรรายงานผลการดํา เนินงานตาม
องคประกอบคุณภาพหลักสูตรรอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน 
และรอบ 9 เดือน  เพื่อเปนการกํากับติดตามและควบคุณภาพ
การดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร    

4) การดําเนินงานการของหลักสูตรจะมีการรายงานผล
การดําเนินงานตอคณะกรรมการประจําคณะ(มน 5.2-1-9)  
เพื่อพิจารณาเพื่อใหขอเสนอแนะ และหรือใหความเห็นชอบ 
กอนท่ีจะนําเสนอตอสภาวิชาการ และสภาวิทยาลัย  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 
1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศกึษา   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีคณะกรรมการ

กํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 
1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาทุกภาคการศกึษาดังนี้  

1) แตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2559  ซึ่งประกอบไปดวยคณบดี 
รองคณบดี และประธานสาขาวิชา (มน 5.2-2-1) ทําหนาที่ใน
การติดตามการดําเนินงานและรายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตร 

2) กําหนดใหหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดรอบ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน (มน 5.2-2-2) และ
นําเขาหารือในท่ีประชุม คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (มน 5.2-2-3) เพื่อพิจารณาการดําเนินงาน
ของแตละหลักสูตรและเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเปนไป
ตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่กําหนด 
และกําหนดใหทุกหลักสูตรสงรายงานผล มคอ.3  มคอ.4 (ถามี) 
และมคอ. 5 มคอ. 6(ถามี) และ มคอ.7 โดยคณะฯจะมีการทํา
บันทึกแจงไปยังประธานสาขาวิชา เพื่อสงตามระยะเวลาที่
กําหนด และคณะฯ รวบรวมจัดสงไปยังมหาวิทยาลัยตอไป 

3) ทุกหลักสูตรจะตองมีการดํา เนินการปรับปรุ ง
หลักสูตร/พัฒนาหลักสูตรตามขั้นตอนที่คณะกําหนดไดแก  

3.1 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา

มน 5.2-2-1แตงตั้งคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2559 
มน 5.2-2-2 รายงานผลการดาํเนินงาน
ตามตัวชี้วัดรอบ 3 เดือน 6 เดือน  และ 9 
เดือน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559 
มน 5.2-2-3 รายงานคณะกรรมการ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ป
การศึกษา 2559  
มน 5.2-2-4 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มน 5.2-2-5 เอกสารขั้นตอนการปรับปรุง
หลักสูตร  
มน 5.2-2-6 รายงานการประชุมสภา
วิชาการ 
มน 5.2-2-7 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
มน 5.2-2-8 มคอ.02 หลักสูตร 
มน 5.2-2-9 รายงานผลการดาํเนินงาน
หลักสูตร (มคอ.7)  
มน 5.2-2-10 รายงานการประชุมคณะ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
หรอืขอเปดหลักสูตร  

3.2 เสนอคณบดีเพื่ออนุมัติใหปรับปรุงหลักสูตร/
เปดหลักสูตรใหม  (มน 5.2-2-4) 

3.3  หลักสูตรดาํเนินการยกรางหลักสูตร และมีการ
จัดประชุมวิพากษหลักสูตรโดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่
มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรรวมดําเนินการ (มน 5.2-2-5) 

3.4   ส ง เ อกสาร ร า งหลั กสู ตร เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการประจําคณะ โดยเสนอคณบดีเพื่อใหความ
เห็นชอบ 

3.5  เสนอหลักสูตรตอสภาวิชา (มน 5.2-2-6)เมื่อ
ผานความเห็นชอบคณะกรรมการประจําคณะ โดยตองผาน
ความเห็นชอบจากคณบดี  

3.6 เสนอหลักสูตร(มน 5.2-2-7)เมื่อผานความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการ ตอสภามหาวิทยาลัย โดยตองผาน
ความเห็นชอบจากคณบดี 

3.7  จัดทําหลักสูตรฉบับสมบูรณ/มคอ 02 (มน 
5.2-2-8) และสงไปยังกองบริการการศึกษา โดยตองผานความ
เห็นชอบจากคณบดี เพื่อใหกองบริการการศึกษาจัดส ง
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน 30 วัน 
นับตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 

4)  คณะฯ มีการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร
เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ (มน 5.2-2-10)  เพื่อ
พิจารณาใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานหลักสูตร 

กรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่  1/2560 
วันที่ 18 มกราคม 2560 และ  ครั้งที่ 
4/2560 วันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 
 
 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการจัดสรร

ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 

1) คณะมีรองคณบดีและผูชวยคณบดี ทําหนาที่เปนผู
กํากับ ติดตาม ดูแลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาและมีนักวิชาการศึกษา ทําหนาที่สนับสนุนการ
ดําเนินของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบคุณภาพการ
หลักสูตร อาทิ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะท่ีประกอบไปดวยประธาน
สาขาวิชาและเลขานุการสาขาวิชา (มน 5.2-3-1) เพื่อรวมกัน

มน 5.2-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประจําปการศกึษา 2559 
มน 5.2-3-2 รายงานสรุปผลโครงการการ
สรางความเขาใจเกณฑการประกันคุณภาพ
การศกึษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
วันที่ 31 มีนามคม 2560 
มน 5.2-3-3 แผนปฏิบัติการ งบประมาณ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.
2560 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
หารือแนวทางในการดําเนินงานของหลักสูตรและของคณะให
เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ  มีการจัดโครงการการ
สรางความเขาใจเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ วันท่ี 31 มีนามคม 2560  ณ หอง 0935 
(มน 5.2-3-2)  เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรไดเตรียมความ
พรอมในการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ได
อยางชัดเจนและเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  

2) คณะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 (มน 5.2-3-3) เพื่อใชในสนับสนุนการ
ดําเนินงานแกหลักสูตรและจัดโครงการเพื่อสรางความรูความ
เขาใจในการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร และมีการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการบริหารสาขาวิชา เพื่อใช ในการดําเนินงานของ
สาขาวิชาไดแก งบประมาณกิจกรรมพัฒนานักศึกษา งบประมาณ
ดานพัฒนาอาจารยสําหรับพัฒนาทางดานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ  งบประมาณบริการวิชาการแกสังคม  งบประมาณดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงบประมาณสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนเปนตน  

3) คณะมีระบบสารสนเทศตาง ๆ ที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรที่สามารถใชเปนขอมูลได อาทิ ระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย และระบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูเรียนตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู / (มน 5.2-
3-4)  

มน 5.2-3-4 เว็บไซตคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

1) http://www.human.lpru.ac.t
h/HUSOCRMS/  

2) http://www.human.lpru.ac.t
h/husocevaluation 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกําหนดการ

ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตรประจําป
การศึกษา 2559  โดยไดมีการประเมินคุณภาพการศึกษาแตละ
หลักสูตร จําวน 14 หลักสูตร (มน 5.2-4-1 ) ดังนี้ 

- วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2556) 

- วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  

มน 5.2-4-1 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2559  
มน 5.2-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ  คร้ังที่ 
4/2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
- วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาว
ตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

- วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ประเมินหลักสูตร(1) ศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) (2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) (3) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

- วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

- วันที่  15 มิ ถุนายน 2560 ประเมินหลักสูตร (1) 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2559) (2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและ
ชนบท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) (3) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) 

- วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ประเมินหลักสูตร (1) ศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555) (2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

- วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ประเมินหลักสูตร ศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

- วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ประเมินหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ.2559) 

และไดรายงานผลการประเมินคุณภาพหลัก สูตร 
ประจําปการศึกษา 2559 ตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560  (มน 
5.2-4-2 )  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคณุภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ในปการศึกษา 2558 คณะฯ มีการรายงานผลการประเมิน

คุณภาพหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558 ตอคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 24 สิงหาคม 2559 โดย
คณะกรรมการประจําคณะไดใหขอเสนอแนะในการบริหาร
จัดการหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนด  

มน 5.2-5-1 รายงานผลการดาํเนินงาน
ระดับหลักสูตรเปรยีบเทียบ ปการศึกษา 
2557-2559 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตามผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 2557-2559 (มน 
5.3-1-1)  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 มีผลการประเมินคณุภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ในปการศึกษา 2559 คณะฯ มีการเปดการเรียนการสอน

จํานวน 14 หลักสูตร และรับการประเมินครบทุกหลักสูตร โดยมี
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรทั้ง 14 หลักสูตร มีจํานวน 1 
หลักสูตร ที่ผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรไมผาน
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ไดแก หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท (มน 5.2-6-1)  เน่ืองจากไมสามารถ
ปรับปรุงหลักสูตรไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

อยางไรก็ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ครบรอบปรับปรุงหลักสูตรในป
การศึกษา 2558 เพื่อที่จะเปดสอนในปการศึกษา 2559  แต
เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร พ.ศ.2558 
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 สงผลใหหลักสูตรที่ดําเนินการจัดทํา
รางปรับปรุงหลักสูตรไดนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ ครั้ง
ที่ 1/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559  แลวนั้น ไมผานความ
เห็นชอบหลักสูตรเนื่องจาก คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ 
จะตองที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตรหรือ
สาขาที่สัมพันธ ตองมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยทางรัฐประศาสนศาสตรหรือสาขาที่สัมพันธ 
สงผลใหในปการศึกษา 2559 หลักสูตรไดงดรับนักศึกษา  

มน 5.2-6-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ ดําเนินการได 5 ขอ 4 คะแนน ไมบรรลุ 
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สวนที่ 3  
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพระดับคณะ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

การบรรลุ
เปาหมาย 
[บรรล]ุ 
 [ไม
บรรลุ] 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (%  
หรือสัดสวน) 

ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

3.01 
คะแนน 

33.82 
2.42 2.42   

14 

ตัวบงช้ีที่ 1.2 อาจารยประจํา
คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 
20 

19 X 100 17.27x 5 
2.16 2.16  

110 40 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจํา
คณะที่ ดํ า รงตํ าแ หน ง ท า ง
วิชาการ 

รอยละ 
20 

24 x100 21.82 X 5 
1.82 1.82  

110 60 

ตัวบงช้ีที่  1.4 จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

4 คะแนน 
5+5+0+5 

3.75 3.75  
4 กลุม 

ตั วบ งชี้ ที่   1.5 การบริ การ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6  ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6) 
5  

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

7 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6) 
5  

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 1 3.36  
องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรอืงานสรางสรรค 

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6) 
5  

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสรางสรรค 
 

25,000 
บาท/คน 

2,834,719.54 28,066.53 x 5 
5.61 5  

101 25,000 

ตัวบงช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการ
ของอาจารย ป ระ จํ า แ ล ะ
นักวิจัย 

รอยละ20 
24.40 X 100 22.18 x 5  

5.55 5  
108.5 20 

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 2 
 

5.00 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

การบรรลุ
เปาหมาย 
[บรรล]ุ 
 [ไม
บรรลุ] 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (%  
หรือสัดสวน) 

ตัวหาร 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ งชี้ ที่  3.1  การบริการ
วิชาการแกสังคม 

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6 ) 
5  

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 3 5  

องคประกอบที่ 4 การทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก
การทํ านุ บํา รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม 

7 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6) 
5  

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 4 5  
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบริหารของ
คณะ เพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธ กิจ กลุ ม
สถาบัน และเอกลักษณของ
คณะ 

7 ขอ 
ดําเนินการได 7 ขอ 

(ขอ 1-7) 
5  

ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

6 ขอ 
ดําเนินการได 5 ขอ 

(ขอ 1-5) 
4  

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 5 4.50  

คาเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 
54.15 

 4.17 
ระดับคุณภาพ ดี 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ 
 

องคประกอบคุณภาพ 
จํานวน 
ตัวบงชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
รวม ผลการประเมิน 

I P O 

1. การผลิตบัณฑิต  6 2.58 5 2.42 3.36 ระดับพอใช 

2. การวิจัย 3 5 5 5 5.00 ระดับดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1 - 5 - 5.00 ระดับดีมาก 

4. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1 
- 5 - 5.00 ระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 2 - 4.5 - 4.50 ระดับด ี

รวมทุกตัวบงช้ีของทุก
องคประกอบ 

 3.18 4.86 3.71 4.17 

ผลการประเมิน  ระดับ
พอใช 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี ระดับด ี

 

หมายเหตุ   
  0.00-1.50 การดาํเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดาํเนินงานระดับดีมาก 
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ภาคผนวก 
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Common data Set  (ขอมูลพื้นฐาน) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2559 

 
ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนท้ังหมด 14 
- ---ระดับปรญิญาตรี 12 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปรญิญาโท 1 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดับปรญิญาเอก 1 
    

จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - 
- ---ระดับปรญิญาตรี - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปรญิญาโท - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดับปรญิญาเอก - 
    

จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา 2,933 

- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 2,867 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติ - 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 48 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง - 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  18 
    

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 110 
- ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทยีบเทา  

2 

- ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรอื
เทยีบเทา 

89 

- ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทยีบเทา  

19 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 86 
- ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมตีําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทยีบเทา 2 
- ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมตีําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 76 
- ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมตีําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 8 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 22 
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 0 
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 14 
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 9 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1 
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเทา 0.0 
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเทา 0.0 
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ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเทา 1 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 1 
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปรญิญาตร ีหรือเทียบเทา 0.0 
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเทา 0.0 
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเทา 1.0 

    
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒกิารศึกษา 71 
- - --ระดับปริญญาตรี - 
- - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
- - --ระดับปริญญาโท 54 
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- - --ระดับปริญญาเอก 17 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 71 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 50 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรที่มตีาํแหนงผูชวยศาสตราจารย 19 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย 1 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรที่มีตําแหนงศาสตราจารย 1 

    
จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 48 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณท่ีตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

18 

- - --บทความสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาช าติ  หรื อ ในวา รสารทาง วิ ช าก ารระดั บช าติที่ ไ ม อยู ใ น ฐ านข อ มู ล  ต าม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไมอยูใน
ฐานขอมูล  ตามประกาศ ก.พ.อ . หรือระเบี ยบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว า
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบ
เปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

10 

- - --ผลงานที่ไดรบัการจดอนุสิทธบิัตร 0 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมลู TCI กลุมที่ 2 

11 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมลู ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดทําเปนประกาศใหทราบ
เปนการท่ัวไป และแจงให  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม
อยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานขอมลู TCI กลุมที่ 1 

6 
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ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

0 

- - --ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 0 
- - --ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว 

0 

- - --ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรอืองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 0 
- - --ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรบัการจดทะเบียน 0 
- - --ตําราหรือหนังสอืหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว 

0 

- - --ตําราหรือหนังสอืหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง
ทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

0 

- - --จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผาน
สื่ออิเลคทรอนิกส online 

0 

- - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 2 
- - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 1 
- - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0 
- - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน 0 
- - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  0 
- - -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรบัการอางอิงใน
ฐานขอมลู TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

0 

    
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 445 
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรท่ีีตอบแบบสํารวจเร่ืองการมงีานทําภายใน 1 ป หลังสาํเร็จ
การศึกษา 

399 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรท่ีีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบ
อาชีพอสิระ) 

240 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรท่ีีประกอบอาชีพอสิระ 31 
จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 13 
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรท่ีีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว 0 
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรท่ีีศึกษาตอระดับบัณฑิตศกึษา 6 
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรท่ีีอุปสมบท 0 
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรท่ีีเกณฑทหาร 5 
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 

15,000 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.35 

    
จํานวนรวมของผลงานนักศกึษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

8 
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ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีมีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  0 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

5 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวา
ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและ
แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 

5 

- ---ผลงานที่ไดรับการจดอนสุิทธิบัตร 0 
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที่ 2 3 
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทาํเปนประกาศให
ทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยู
ใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมลู
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

0 

- ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 0 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผานสือ่
อิเลคทรอนิกส online 

0 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  0 
จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 29 
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

- 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ 

- 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวา
ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมติัและจัดทาํเปนประกาศใหทราบทั่วไปและ
แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 

- 

- ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที่ 2 - 
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ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมติัและจัทําเปนประกาศให
ทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันทีอ่อกประกาศ (ซึ่งไมอยู
ใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 1 

- 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมลู
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

- ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผานสือ่
อิเลคทรอนิกส online 

- 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติ - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ  - 
จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมนิ) 0 

    
จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 58,761.00 
- ---ระดับอนุปริญญา - 
- ---ระดับปรญิญาตรี 57,993 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปรญิญาโท 390 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดับปรญิญาเอก 378 
    

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 511,500 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 511,500 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 2,323,219.54 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,323,219.54 

จํานวนอาจารยประจําทีป่ฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 101 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 101 
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จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจรงิ (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 9 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ  - 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  9 
จํานวนนกัวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ   - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 

    
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

29 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 29 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ
แจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

4 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4 
ผลงานที่ไดรับการจดอนสุทิธิบัตร - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

7 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 7 
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ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ
แจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 1 

10 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

2 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 
ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 

ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว 

- 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 

ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 

ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการแลว 

2 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
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- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน
สื่ออิเล็กทรอนกิส online 

- 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 3 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 2 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
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คําสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2559  
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา 2559 

ระหวาง วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560  
ณ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (อาคาร 9)    

 
วัน เวลา กิจกรรม สถานที่ 

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม  2560 
08.00 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมวางแผนการตรวจ

เย่ียม กําหนดประเด็น และรายการขอมูลที่ตองทํา
การตรวจสอบ 

หองประชุม 0925 

09.00-09.15 น. - ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  คําใจหนัก 
คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กลาวตอนรับและ
นําเสนอภาพรวมของการดําเนินงานระดับคณะ 
- ป ระ ธา น คณะ กรรม กา รป ระ เ มิ น ฯ  ชี้ แ จ ง
กระบวนการและวัตถุประสงคของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะแกผูบริหาร 

 

09.15-09.45 น. รับฟงการบรรยายสรุปการดําเนินงานของคณะใน
รอบปการศกึษา 2559 โดย อาจารย ดร.บัณศิกาญจ     
ตั้ งภากรณ  ผู ช วยคณบดีฝ ายประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

09.45-12.00 น. คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ค ณะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร 

หองประชุม 0925   

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-13.30 น. สัมภาษณคณบดี ผูบริหารคณะ และประธาน

สาขาวิชา 
หองประชุม 0925  

13.30-14.00 น. สัมภาษณผูแทนคณาจารย หองประชุม 0925  
14.00-14.30 น. สัมภาษณผูแทนสายสายสนับสนุน หองประชุม 0925  
14.30-15.00 น. สัมภาษณผูแทนนักศึกษา (คละชั้นป) หองประชุม 0925  
15.00-15.30 น. สัมภาษณผูใชบัณฑิต และศิษยเกา หองประชุม 0925 
15.30-16.30 น. คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในคณะ (ตอ) 
หองประชุม 0925 

16.30-17.30 น. คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการพิจาณาการ
ตรวจประเมินประจําวัน 

 

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น และเขาพัก ณ โรงแรม  



 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปการศึกษา 2559 

 

หน้า 122                                                                                         คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง                                                                                                        

วัน เวลา กิจกรรม สถานที่ 
วันศุกรที่ 25 สิงหาคม 2560 
09.00-12.00 น. คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในคณะ (ตอ) 
หองประชุม 0925 

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

ประเมินระดับคณะ 
หองประชุม 0925  

15.00 – 16.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯรายงานผลการประเมิน
คณะ 
- คณบดี ใหข อมูลยอนกลับแก คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

หองประชุม 0925 

16.00 น. เดนิทางกลับ  
  

หมายเหตุ 1) อาหารวางรบัประทานระหวางดาํเนินการ 
  2) กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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