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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฉบับปการศึกษา 2560 จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนเครื่องมือการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ และเพ่ือใหไดขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ใหเกิดคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 เนื้อหาในรายงานการประเมินตนเอง มีระยะเวลาของการดําเนินงาน โครงการและกิจกรรม ตั้งแต
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร 
เปนการสรุปผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560 สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑการ
ประเมิน เปนการนําเสนอผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 5 องคประกอบ และ
สวนที่ 3 สรุปผลการดําเนินงาน เปนการนําเสนอผลการคะแนนและรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและ
โอกาสในการพัฒนา  โดยจะรับการประเมินคณุภาพการศกึษาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน วันท่ี 23-24 สิงหาคม 2561 โดยคณะกรรมการจะศึกษาจากรายงานการประเมินตนเองและศึกษา
ขอมูลจากเอกสารหลักฐาน สัมภาษณกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก คณะผูบริหาร ประธานสาขาวิชา 
ตัวแทนอาจารย ตัวแทนเจาหนาที่ ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนผูใชบัณฑิต และตัวแทนศิษยเกา    ผลการ
ประเมินตนเอง พบวา อยูในระดับด ีคะแนนเฉลี่ย 4.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
 รายงานฉบับนี้เปนรายงานฉบับรับการประเมินระหวางวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 การจัดทํา
รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2560 ไดผานการวิพากษรวมกับผูบริหาร ประธาน
สาขาวิชา และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561      
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมมา ณ  
โอกาสนี ้
 
 
 
 

                                         
    

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  คําใจหนัก) 
                                คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                                วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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สารบัญ 
 

   หนา 

คํานํา  ก 

สารบัญ  ข 

บทสรุปผูบริหาร  ง 

สวนที่  1  สวนนํา 1 

สวนที่  2  ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา 2560 22 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  

 ตัวบงชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 24 

   ตัวบงชี้ที่ 1.2  อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 26 

   ตัวบงชี้ที่ 1.3  อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 28 

 ตัวบงชี้ที่ 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 31 

 ตัวบงชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 34 

 ตัวบงชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศกึษาระดับปริญญาตรี 43 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย  

 ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 52 

 ตัวบงชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 60 

 ตัวบงชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 68 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

 ตัวบงชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม 84 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 ตัวบงชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 94 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
 ตัวบงชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ  

กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 
98 

 ตัวบงชี้ที่ 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 115 

 สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง  

 ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 123 

 ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 125 
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 ภาคผนวก 
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1. ขอมูลท่ัวไป 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนสถาบันอุดมศึกษาในกลุม 
ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา 2560 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร 
แบงเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 12 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญา
เอก จํานวน 1 หลักสูตร มีอาจารยประจํารวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวนทั้งหมด 106.5 
คน ลาศึกษาตอ จํานวน 8.5 คน จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ประกอบดวย อาจารย จํานวน 86.5 
คน คิดเปนรอยละ 81.22 ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 26.29 รองศาสตราจารย 
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.88 และศาสตราจารย จํานวน 0 คน และจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
ประกอบดวย โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี  2 คน คน ปริญญาโท  84.5 คน และปริญญาเอก 20 คน ดังนั้น   
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 178.79 จํานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 
2,809 คน ประกอบดวย ระดับปริญญาตรี จํานวน 2,766 คน ปริญญาโท จํานวน 20 คน และระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 23 คน  
  
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
  ในปการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดดําเนินการตามพันธกิจของคณะ
และมหาวิทยาลัยอยางครบถวน และคณะไดประเมินตนเองตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะอยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน รายละเอียดผลการ
ประเมินแตละองคประกอบดังนี้ 
 

องคประกอบ 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

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

คะแนนเฉลี่ย 5 องคประกอบ 4.43 ระดับดี 
 
3. ผลการวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและวิธี
ปฏิบัติท่ีดีและนวัตกรรม รายองคประกอบ ดังนี ้
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 จุดแข็ง 

1. คณะมีแนวทางในการดําเนินงานดานการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีชัดเจน โดยดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิดผานระบบที่ปรึกษา มีการเก็บขอมูลนักศึกษาเปนแฟมประวัติ จัดทํา
ตารางโฮมรูม และมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือเตรียมความพรอมในการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษา 
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2. คณะมีแนวทางใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา และมีการ
ใหความรูแกศิษยเกาในสาขาวิชาตางๆ  

 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   - 
 จุดที่ควรพฒันา 

-  
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1) คณะควรวางแผนพัฒนาอาจารยดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ และติดตามประเมินผล
อยางสม่ําเสมอ ซึ่งคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการเปนปจจัยนําเขาที่สําคัญในการผลิตบัณฑิต 
ทั้งทางดานวิชาการและทางดานวิชาชีพ 
 

 วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
-  

 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 จุดแข็ง 

1. คณะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพอาจารย สงผลใหอาจารยมี
ผลงานการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัยเพ่ิมมากข้ึน 

2. คณะมีอาจารยที่มีศักยภาพในดานการวิจัย สามารถหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกได
หลากหลาย  

3. คณะมีการสงเสริมใหอาจารยที่มีประสบการณวิจัย ขอรับทุนวิจัยจากแหลงภายนอก 
4. คณะวารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน ซึ่งวารสารดังกลาวไดรับการจัดใหอยูในฐาน 

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

1. คณะควรสรางระบบทีมวิจัยเพ่ือสนับสนุนอาจารยรุนใหมใหมีความเขมแข็งดานการวิจัย โดย
การจัดกิจกรรมใหความรูและอบรมทักษะการวิจัยใหแกอาจารยอยางตอเนื่อง 

2. คณะควรมีการสงเสริมใหมีการพัฒนางานเชิงบูรณาการ และพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม
ใหมๆ  เพื่อสรางคุณคาแกงานวิจัย โดยแสวงหาความรวมมือกับนักวิชาตางสาขาวิชา และองคกร
ภายนอกสถาบัน 

 
 วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

 - 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 จุดแข็ง 

1. คณะมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม โดยเนนการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน 
2. คณะมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมที่หลากหลายตามองคความรูของอาจารย      

ที่เกิดประโยชนตอสังคมและชุมชน  
3. คณะมีโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่ใหเปลาจํานวนมาก  

 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   - 
 จุดที่ควรพฒันา 
   - 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1) คณะควรมีการสนับสนุนการดําเนินการวิจัย ควบคูไปกับการบริการวิชาการในชุมชนเปาหมาย 
เพ่ือเอ้ือประโยชนในดานการพัฒนาอาจารยและพัฒนาชุมชน 
 

 วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
-  

 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 จุดแข็ง 

  คณะมีการผลิตผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับสมรรถนะหลักของอาจารย 
โดยมีการจดลิขสิทธิ์งานประเภทดนตร ี

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   ควรยกระดับผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ ไปสูการสรางมาตรฐาน
ดานศลิปวัฒนธรรม และสรางผลงานใหเปนที่ยอมรับในระดับชาต ิ

 
 จุดที่ควรพฒันา 
   - 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
   - 
 วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
   - 
  
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 จุดแข็ง 

1) คณะมีการทบทวนแผนอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับแผนระยะ 5 ปของมหาวิทยาลัย โดย
เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรภายในคณะ 
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2) คณะมีการบริหารจัดการและสรางบรรยากาศในการทํางานที่สงเสริมใหบุคลากรทํางานรวมกัน
อยางมีความสุข สงผลใหบุคลากรมีความผูกพันกับคณะและทุมเทในการปฏิบัติงาน 

3) คณะมีกระบวนการคนหาแนวปฏิบัติที่ดีอยางเปนระบบ และมีการจัดเก็บเผยแพรผานทาง
เว็บไซตของคณะ  

 
 จุดที่ควรพฒันา 
   - 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
   - 
 วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
   - 
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สวนที่ 1  
สวนนํา 

 
1.1  ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 
    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
เดิมเรียกชื่อวาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กอตั้งขึ้นหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ.2518 มีภาควิชาในสังกัดคณะวิชา 11 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชา
ภาษาตางประเทศ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชา
ปรัชญาและศาสตร ภาควิชาสังคมวิทยา ภาคชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชารัฐศาสตร 
เปดสอนในระดับ ปกศ. สูง ภาคปกติและภาคตอเนื่อง ป พ.ศ. 2522 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี วิชาเอก
สังคมศึกษา และป พ.ศ. 2529 เปดสอนบุคลากรประจําการ (กศ.บ.ป) 
    วันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็กพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครู เปน สถาบันราชภัฏ ทําใหวิทยาลัยครูลําปางเปลี่ยนชื่อเปน 
“สถาบันราชภัฏลําปาง” คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเปลี่ยนชื่อเปน “คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร” ในป พ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏลําปางกําหนดใหมีการบริหารงานวิชาการ โดยคณะ
บุคคล 3 ระดับ ไดแก คณะกรรมการบริหารวิชาการสถาบัน คณะกรรมการบริหารคณะ และ
คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 

    เมื่อพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2538 ประกาศใชทําใหสถาบันราชภัฏสามารถจัดการศึกษาใน
ระดับสูงกวาปริญญาตรีได ป พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงเปดสอนระดับปริญญาโท 
โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษาป พ.ศ. 2547 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดสอนระดับ      
ปริญญาโทรุนแรก คือ โปรแกรมยุทธศาสตรการพัฒนา และวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 เม่ือพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช ทําใหสถาบันราชภัฏลําปางเปลี่ยนฐานะเปน “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง” โดยแบงสวนราชการเปน 10 สวน มี 6 คณะ 3 สํานัก และตามประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง เรื่องการแบงสวนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมีการแบงสวนราชการในสํานักงานคณบดีเปน 4 งาน บริหารโดยมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชา
และบรหิารกิจการภายในคณะ 

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

 
1.2  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและเปาหมาย  

ปรัชญา  
สหวิทยาการเพ่ือทองถ่ิน 

 



 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2560 

 

หนา้ 2                                              คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง  (ฉบบัรบัการประเมนิ)                                                                                

วิสัยทัศน 
 เปนศนูยการเรียนรูและบูรณาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูทองถิ่น  
 
คานิยมองคกร 
H = Happiness (การเปนองคกรแหงความสุข)  
U = Unity (การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคกร)  
S = Sharing (การเปนองคกรแหงการแบงปนความรูและใชทรัพยากรรวมกัน)  
O = Outstanding Organization (การเปนองคกรแหงความเปนเลิศ)  
C = Cooperation (การทํางานรวมกันขององคกร) 
 
พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมคีวามรูทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  คุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะของ

บัณฑิตในศตวรรษที่  21 
2. วิจัยเพ่ือสรางองคความรู  พัฒนา  และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถ่ิน 
3. ใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแบบมีสวนรวมกับทองถิ่น 
4. สรางสรรค  สืบสานศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. พัฒนาและเสริมสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1.3 อัตลักษณ เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพ่ือทองถ่ิน  
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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. งานการเงินและพัสด ุ
4. งานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลย ี

 
 
 
 
 

2  
   
 
 
 

คณบด ี

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบรหิารคณะ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองคณบดฝีายบริหารและแผน รองคณบดฝีายวิชาการและวจิัย 
 

รองคณบดฝีายกิจการนกัศกึษา
และสื่อสารองคกร 

 

หัวหนาสาํนักงานคณบด ี
 

ประธานสาขาวิชา 
 

 

ผูชวยคณบดีฝายภูมิทัศน 
 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ
การศกึษา 

 

 

ผูชวยคณบดีฝายบรกิารวิชาการ 
 

สํานักงานคณบดี 

 

งานบริหารทั่วไป 
 

 

งานบริการการศึกษา
และพัฒนานักศึกษา 

 

งานการเงินและพัสดุ 

 

งานบริการวิชาการและ
ถายทอดเทคโนโลย ี
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1.5 โครงสรางการบริหารและรายชื่อผูบริหาร 
1.5.1 คณะกรรมการประจําคณะ 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะ  
 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  คาํใจหนัก ประธานกรรมการ 
 2) อาจารยอัคจร     แมะบาน กรรมการ 
 3) ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ   พรมเสน  กรรมการ 
 4) นายตอศักดิ์    ประคําทอง กรรมการ 
 5) รองศาสตราจารย ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข  กรรมการ 
 6) ดร.พจน ี     พรหมจิตต กรรมการ 
 7) อาจารย ดร.บัณศกิาญจ    ตั้งภากรณ กรรมการ 
 8) อาจารย ดร.สมเกียรต ิ  เบญจศาสตร กรรมการ 
 9) อาจารยสิริรัตน   วาวแวว  กรรมการ 
 10) นางสาวนิตยา    เตวา  เลขานุการ   
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1.5.2 คณะผูบริหาร  

 
 
รายชื่อผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนกั คณบดี 
 2) ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
 3) อาจารยอัคจร    แมะบาน รองคณบดีฝายบริหารและแผน 
 4) อาจารยเสาวรีย    บุญสา  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

      และสื่อสารองคกร 
 5) อาจารย ดร.บัณศกิาญจ   ตั้งภากรณ ผูชวยคณบดีดานประกันคณุภาพการศึกษา 
 6) อาจารยอมาพร    ปวงรังษี ผูชวยคณบดีดานบริการวิชาการ 
 7) อาจารยเจษฎา    ทองสุข ผูชวยคณบดีดานภูมิทัศน 
 8) นางสาวนิตยา    เตวา  หัวหนาสํานักงานคณบด ี
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 1.5.3 กรรมการบริหารงานคณะ 
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รายชื่อคณะกรรมการบรหิารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก ประธานกรรมการ 
 (คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)  

2. ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ   พรมเสน รองประธานกรรมการ 
 (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย)   

3. อาจารยอัคจร     แมะบาน รองประธานกรรมการ 
 (รองคณบดีฝายบริหารและแผน)   

4. อาจารยเสาวรีย    บุญสา  รองประธานกรรมการ 
 (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองคกร)  

5. อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ กรรมการ 
 (ผูชวยคณบดีดานประกันคณุภาพการศกึษา)  

6. อาจารยอมาพร   ปวงรังษี กรรมการ 
 (ผูชวยคณบดีดานบริการวิชาการ)   

7. อาจารยเจษฎา     ทองสุข กรรมการ 
 (ผูชวยคณบดีดานภูมิทัศน)   

8. อาจารยวรญา จตุพัฒนรังสี กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร)   

9. ผูชวยศาสตราจารยสมฤทธิ์ จันขัน กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชานิติศาสตร)   

10. ผูชวยศาสตราจารยวิเชิด ทวีกุล กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา)   

11. ผูชวยศาสตราจารยปวีณา งามประภาสม กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน)   

12. อาจารยอัมฤตา สารธวิงค กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาการเมืองการปกครอง)   

13. อาจารยอิศรากร พัลวัลย กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาดนตร)ี   

14. อาจารยอรทัย สุขจะ กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาภาษาไทย)   

15. อาจารยนิตยา มูลปนใจ ไปราชการ 
 (ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ) 

16. อาจารยกิตติญา ตุยคาํ กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.))   

17. อาจารยจิตรลดา มูลมา กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)    

18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.))   
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19. อาจารย ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท) 

20. นางสาวนิตยา เตวา กรรมการและเลขานุการ 
 (หัวหนาสํานักงาน)   

21. นางจันทรฟอง มงคล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 (รักษาการหัวหนางานบริหารทั่วไป)   

22. นางเจนจิรา เชิงด ี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 (รักษาการหัวหนางานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา)  

23. นายอุเทน หินออน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 (รักษาการหัวหนางานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลย)ี 

24. นางสาวพัชราวรรณ กันทะวงศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 (รักษาการหัวหนางานการเงินและพัสด)ุ   

25. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป)   

 
1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
  ในปการศกึษา 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีการเปด
สอนทั้งหมด จํานวน 14 หลักสูตร แบงเปนหลักสูตรใหม จํานวน 3 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง
จํานวน 11 หลักสูตร สามารถแยกตามระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 12 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอกจํานวน 1 หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี ้

ที ่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ.2548/ ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
พ.ศ.2558  

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ 

สกอ. รับทราบ เริ่มเปดสอน 

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

 

1.1 ระดับบัณฑิตศึกษา    
1 รัฐประศาสนศาสตร

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

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 12/2554 
วันที่ 23 ตุลาคม 

2554 

วันที่ 17 
กรกฎาคม 

2556 

ปการศึกษา 
2554 

(งดรับนักศกึษา
ตั้งแตปการศึกษา 
2559 เปนตนไป 
และขออนุมัติปด
หลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งที่ 

7/2561 วันที่ 14 
ก.ค.2561)  

2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2559) 

หลักสูตร
ใหม 

ครั้งที่ 3/2559  
วันที่ 12 มีนาคม 

2559 

วันที่ 19 
พฤษภาคม 

2559 

ปการศึกษา 
2559 
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ที ่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ.2548/ ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
พ.ศ.2558  

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ 

สกอ. รับทราบ เริ่มเปดสอน 

1.2 ระดับปริญญาตร ี   
1 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2558)   

หลักสูตร
ใหม 

ครั้งที่11/2558  
วันที่ 10 มกราคม 

2558 

วันที่  19 
พฤศจิกายน 

2558 

ปการศึกษา 
2558 

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

หลักสูตร
ใหม 

ครั้งที่ 13/2558  
วันที่ 20 ตุลาคม 

2558 

วันที่ 16 
ธันวาคม 2558 

ปการศึกษา 
2559 

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

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 4/2559 
วันที่ 23 เมษายน 

2559 

วันที่ 7 มีนาคม 
2560 

ปการศึกษา 
2559 

4 ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
สังคมศกึษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 6/2557  
วันที่ 14 

มิถุนายน 2557 

วันที่ 1 
ธันวาคม 2557 

ปการศึกษา 
2557 

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

หลักสูตร
ปรับปรุง 

วันที่ 10/2555 
วันที่ 8 กันยายน 

2555 

วันที่  26 
กรกฎาคม 

2556 

ปการศึกษา 
2556 

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

รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 3/2560 
วันที่ 11 มีนาคม 

2560 

อยูระหวางการ
รับทราบจาก 

สกอ. 

ปการศึกษา 
2560 

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

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 3/2560 
วันที่ 11 มีนาคม 

2560 

อยูระหวางการ
รับทราบจาก 

สกอ. 

ปการศึกษา 
2560 

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

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 5/2560  
วันที่ 8 เมษายน 

2560 

อยูระหวางการ
รับทราบจาก 

สกอ. 

ปการศึกษา 
2560 

4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สําหรับชาวตางประเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 5/2560  
วันที่ 8 เมษายน 

2560 

อยูระหวางการ
รับทราบจาก 

สกอ. 

ปการศึกษา 
2560 
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ที ่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ.2548/ ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
พ.ศ.2558  

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ 

สกอ. รับทราบ เริ่มเปดสอน 

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

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 6/2560 
วันที่ 21 

พฤษภาคม 2560 

อยูระหวางการ
รับทราบจาก 

สกอ. 

ปการศึกษา 
2560 

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

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 5/2560  
วันที่ 8 เมษายน 

2560 

อยูระหวางการ
รับทราบจาก 

สกอ. 

ปการศึกษา 
2560 

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

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 7/2560 
วันที ่10มิถุนายน 

2560 

อยูระหวางการ
รับทราบจาก 

สกอ. 

ปการศึกษา 
2560 

 
1.7 จํานวนนักศึกษา 
      จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2560 แยกตามสาขาวิชา ทุกระดับการศึกษา  

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

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

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

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

ประชาคมเมืองและชนบท 

งดรับนักศึกษา 
และขออนุมัติปดหลักสูตร 

10 6 4 20 

รวม 707 812 636 548 86 2,809 
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1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร 
  1.8.1 จํานวนอาจารยประจํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2560 

 
ชื่อ-สกุล 

วันที่เริ่ม
ปฏิบัติงาน 

ตําแหนงทางวิชาการ 
นับได หมายเหต ุ

อ. ผศ. รศ. ศ. 

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

2 
อ.ณัฐนรินทร เมธีวฒุินันทน 
ภาณุภัทรธนวัฒน 

1 ธันวาคม 54  
   

นับได  1 
 

3 ผศ.สุภาวด ียาดี 2 พฤษภาคม 56     นับได  1  

4 อ.อรทัย สุขจะ 20 มิถุนายน 56  นับได  1 

5 ผศ.สุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข 1 พฤษภาคม 52     นับได  1  

6 อ.นิตยา มูลปนใจ 7 มิถุนายน 53  นับได  1 

7 ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ 30 กรกฎาคม55  นับได  1 

8 รศ.ดร.ธนวทิย บุตรอุดม 1 กุมภาพันธ 49  นับได  1 

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

10 อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง 18 มิถนุายน 42  นับได  1   

11 ผศ.ประหยัด ชวยงาน 6 กรกฎาคม 41  นับได  1   

12 อ.ปยดา ชัชวาลยปรีชา 1 ตุลาคม 24  นับได  1   

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

14 ผศ.ชาตรี มวงงาม 1 กันยายน 53  นับได  1   

15 ผศ.ศรชัย เต็งรัตนลอม 29 มิถุนายน 36  นับได  1   

16 ผศ.พรสวรรค มณีทอง 15 ตุลาคม 37  นับได  1   

17 อ.ปราการ ใจด ี 1 กันยายน 53  นับได  1   

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

19 อ.อดิศร สวยฉลาด 1 สิงหาคม 59  นับได  1   

20 ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย 16พฤษภาคม 26  นับได  1   

21 ผศ.ศิริกร อิ่นคาํ 19 มกราคม 41  นับได  1   

22 อ.ชลาพันธ อุปกิจ 1 ธันวาคม 53  นับได  1   

23 อ.วราภรณ ภูมล ี 2 พฤษภาคม 56  นับได  1   

24 อ.นันทิยา สมสรวย 9 มิถุนายน 49  นับได  1   

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

26 อ.วิธธวชั ปนทะสาย 30 ตุลาคม 49  นับได  1   

27 อ.จิตรลดา มูลมา 1 มิถุนายน 50  นับได  1   

28 อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม 9 มิถุนายน 49  นับได  1   

29 ผศ.ดร. ฤทัย พานิช 1 พฤศจิกายน 48  นับได  1   

30 อ.พชรวลี กนิษฐเสน 2 มิถุนายน 46  นับได  1   
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ชื่อ-สกุล 

วันที่เริ่ม
ปฏิบัติงาน 

ตําแหนงทางวิชาการ 
นับได หมายเหต ุ

อ. ผศ. รศ. ศ. 

31 อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน 2 พฤศจิกายน 52  นับได  1   

32 อ.วรญา รอดวินิจ 1 มิถุนายน 53  นับได  1   

33 อ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงค 1 พฤศจิกายน 54  นับได  1   

34 Mr.Peter James Stopps 1 ตุลาคม 44  นับได  1   

35 Mr.Oliver Leonard Dilley 1 ตุลาคม 53  นับได  1   

36 Mr.Richard Lawrence Mann 1 ตุลาคม 54  นับได  1   

37 อ.อัจฉรา กวงไหม 2 พฤษภาคม 56  นับได  1   

38 อ.ศจีรัตน วุฒิสิงหชัย 2 พฤษภาคม 56  นับได  1   

39 อ.จิรภัทร จอมพล 5 พฤศจิกายน 45     นับได 0.5 ลาออก 31 ม.ค.61 

40 อ.สิริรัตน วาวแวว 14 มิถุนายน 47  นับได  1   

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

42 อ.พรอมบุญ ศรีหริัญ 26 มิถุนายน 55  นับได  1   

43 อ.ยอดยิ่ง รักสัตย 
(สัญญาปตอป 1 ตุลาคม 60-30 
กันยายน 2561) 

1 ธันวาคม 37 
 

    นับได  1 เกษียณอายุราชการ 
30 กันยายน 60 

44 อ.ภานุวัฒน ชัยชนะ 3 มิถุนายน 44  นับได  1   

45 อ.เสาวรีย บุญสา 1 กรกฎาคม 48  นับได  1   

46 ผศ.อัญธิชา รุงแสง 1 มิถุนายน 53     นับได  1 เดิมชือ่ อญัธิชา 
มั่นคง เปลี่ยน
นามสกุล เปน 

รุงแสง 

47 อ.ดร.วิศท เศรษฐกร 1 มิถุนายน 53  นับได  1   

48 อ.นิศาชล พรมด ี 1 ธันวาคม 54  นับได  1   

49 อ.อัมฤตา สารธิวงค 1 มิถุนายน 54  นับได  1   

50 อ.พัชรสฤษด์ิ กนิษฐเสน 1 มิถุนายน 54     นับ
ได  0.5 

ลาศกึษาตอ 
และกลับมารายงาน
ตัว 27 พฤษภาคม 
2561 

51 อ.เทวฤทธิ์ วิญญา 1มิถุนายน54  นับได  1   

52 ผศ.รัชดาพร หวลอารมณ 2 พฤษภาคม 56  นับได  1   

53 ผศ.สมฤทธิ์ จันขันธ 23 พฤษภาคม 27  นับได  1   

54 อ.จาตุรนต วรรณนวล 24 ตุลาคม 41  นับได  1   

55 อ.ประภาพร แสงบุญเรือง 16 พฤษภาคม 51  นับได  1   

56 อ.อัคจร แมะบาน 1 มิถุนายน 54  นับได  1   

57 อ.อาระดา พุมไพศาลชัย 1 มิถุนายน 55  นับได  1   

58 ผศ.วิไลลักษณ พรมเสน 9 มิถุนายน 49  นบัได  1   

59 ผศ.ปวีณา งามประภาสม 16 มิถุนายน 51   นับได  1   
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ชื่อ-สกุล 

วันที่เริ่ม
ปฏิบัติงาน 

ตําแหนงทางวิชาการ 
นับได หมายเหต ุ

อ. ผศ. รศ. ศ. 

60 อ.ขัตติยา ขัติยวรา 1 พฤศจิกายน 51  นับได  1   

61 อ.ก่ิงแกว ทิศตึง 6 มิถุนายน 54  นับได  1   

62 อ.ธนุพงษ ลมออน 1 ตุลาคม 55  นับได  1   

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

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

65 ผศ.อํานาจ สงวนกลาง 1 กรกฎาคม 48   นับได  1   

66 อ.สุภาพ ตะใจ 1 พฤศจิกายน 48  นับได 0.5   

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

68 ผศ.วเิชิด ทวกีุล 1 มิถุนายน 48  นับได  1   

69 ผศ.รัชฎาภรณ ทองแปน 1 มิถุนายน 48  นับได  1   

70 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 1 พฤศจิกายน 54  นับได  1   

71 อ.วรญา จตุพัฒนรังส ี 1 พฤศจิกายน 56  นับได  1   

72 ผศ.พฤกษา เครือแสง 25 พฤศจิกายน 56  นับได  1   

73 อ.อิศรากร พัลวัลย 25 พฤศจิกายน 56  นับได  1   

74 อ.เจษฎา ทองสุข 25 พฤศจิกายน 56  นับได  1   

75 อ.นิรมล ทะจะกัน 8 กันยายน 57  นับได  1   

76 อ.กิตติญา ตุยคํา 8 กันยายน 57  นับได  1   

77 อ.เอกวิทย เมธาชยานันท 2 กุมภาพันธ 58  นับได  1   

78 อ.เพ็ญพรรษา ชัยธรีะสุเวท 2 กุมภาพันธ 58  นับได  1   

79 อ.วารินทร วงษวรรณ 2 กุมภาพันธ 58  นับได  1   

80 อ.เกียรติสดุา โสดามรรค 2 กุมภาพันธ 58  นับได  1   

81 อ.ธีวรา จันทรสรุีย 22 กรกฎาคม 58  นับได  1   

82 อ.ฐาปนี ชุมพลวงศ 17 สิงหาคม 58  นับได  1   

83 อ.ณัฐพงษ คันธรส 17 สิงหาคม 58  นับได  1   

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

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

86 Mr. James Edward Michael 
Fairhead 

1 สิงหาคม 59     นับได  1 
  

87 อ.ชนมธนัช สุวรรณ 1 ตุลาคม 58  นับได  1  

88 อ.อมาพร ปวงรังษ ี 1 ตุลาคม 58  นับได  1   

89 อ.สิริญญา สุขสวสัดิ์ 1 ตุลาคม 58  นับได  1   

90 อ.วิไลวรรณ เขมขัน 1 ตุลาคม58  นับได  1   

91 ผศ.ดร.ณฏัฐดนัย ประเทืองบริบรูณ 28 กันยายน 58     นับได  1   
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ชื่อ-สกุล 

วันที่เริ่ม
ปฏิบัติงาน 

ตําแหนงทางวิชาการ 
นับได หมายเหต ุ

อ. ผศ. รศ. ศ. 

92 อ.ธงชัย ปนสุข 1 สิงหาคม 59  นับได  1   

93 อ.ณัฐพงษ วงษอําไพ 1 กรกฎาคม 59     นับได  1 ลาออก 1 ม.ิย. 61 

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

95 ผศ.ดร.Truong Thi Hang 1 สิงหาคม 57  นับได  1 

96 ผศ.ธนากร สังเขป 1 สิงหาคม 59     นับได 0.5 สิ้นสุดสัญญา 
31 ม.ค. 61 

97 อ.พลับ บุญสวน 3 กรกฎาคม 60  นับได 1 

98 อ.รพีพรรณ จักรสาน 1 สิงหาคม 60  นับได 1 

99 อ.Sun Fan 1 ตุลาคม 60  นับได 1 

100 ผศ.ดร.อนันต อุปสอด 30 พฤศจิกายน 60   นับได 0.5 

101 อ.ดร.มัลลิกา  ดวงภักดี 30 พฤศจิกายน 60  นับได 0.5 

102 อ.นิชธาวัลย ฟูคํา 2 มีนาคม 2561  นับได 0 

 
รวมอาจารยที่ปฏิบัตจิริงจํานวนท้ังสิ้น 67 29 2 0 98 คน 

 
1.8.2 ขอมูลอาจารยลาศึกษาตอ  

ที ่ ชื่อ - สกุล 
วันที่เริ่ม 

ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา 

ในการลาศึกษาตอ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

1 อ.พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน 1มิถุนายน 54 ลาศึกษาตอ 1 ส.ค. 57 
(กลับจากลาศึกษาตอ  
วันที่ 27 พ.ย. 2560) 

0.5    

2 อ.เกวลิน จันทะเดช 1 มิถุนายน 47 ลาศึกษาตอ 1 ส.ค. 58 1    

3 อ.มณีรัตน จันทรหนิ้ว 16 พฤษภาคม 56 ลาศึกษาตอ 1 ส.ค. 58 
(กลับจากลาศึกษาตอ  
วันที่ 1 ม.ิย. 2561) 

1    

4 อ.ปยรัตน วงศจุมมะลิ 1 มิถุนายน 54 ลาศึกษาตอ 1 ส.ค. 58 
(กลับจากลาศึกษาตอ 
วันที่ 1 ม.ิย. 2561) 

1    

5 อ.ภาณุวัฒน สกุลสืบ 1 มิถุนายน 51 ลาศึกษาตอ 1 ส.ค. 58 
(กลับจากลาศึกษาตอ 
วันที่ 1 ก.ค. 2561) 

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  สวุรรณภูม ิ 20 มิถุนายน 56 ลาศึกษาตอ 6 ม.ิย. 59 1    

รวมจํานวนอาจารยลาศึกษาตอ 8.5 0 0 0 
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1.8.3 จํานวนอาจารย จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ    
   จํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา 106.5 คน จําแนกตามวุฒิ
การศกึษาและตําแหนงทางวชิาการ ไดดังตอไปนี้ 

ตําแหนง 
วุฒกิารศึกษา 

จํานวน 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

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

รวม 2 84.5 20 106.5 
หมายเหตุ : มีวุฒิเทียบเทาปริญญาเอก จํานวน 1 คน ผศ.ศิริกร อิ่นคํา 
 
1.8.4 อาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 20 คน  

ที ่ ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหตุ 
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพัฒน  หม่ันการ 16 กรกฎาคม 2533 นับได 1 
2 อาจารย ดร.รัชนีวรรณ  มาวงศ 19 กันยายน 2537 นับได 1 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รกัธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได 1 
4 ผูชวยศาสตราจารยศริกิร อ่ินคํา 19 มกราคม 2541 นับได 1 

(วุฒิเทียบเทา) 
5 อาจารย ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง 18 มิถุนายน 2542 นับได 1 
6 อาจารย ดร.ธนพร หมูคํา 1 มิถุนายน 2548 นับได 1 
7 อาจารย ดร.บัณศกิาญจ  ต้ังภากรณ 1 กรกฎาคม 2546 นับได 1 
8 อาจารย ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร 15 กรกฎาคม 2548 นับได 1 
9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทัย พานิช 1 พฤศจิกายน 2548 นับได 1 
10 รองศาสตราจารย ดร.ธนวิทย บุตรอุดม 1 กุมภาพันธ 2549 นับได 1 
11 อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ 17 พฤษภาคม 2549 นับได 1 
12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก 1 มิถุนายน 2550 นับได 1 
13 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาที่ ร.ต.นิรันดร ภักด ี 1 กันยายน 2553 นับได 1 
14 อาจารย ดร.วิศท เศรษฐกร 1 มิถุนายน 2553 นับได 1 
15 ผูชวยศาสตราจารย ดร.Truong Thi Hang 1 ตุลาคม 2557 นับได 1 
16 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 
17 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 
18 อาจารย ดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบริบูรณ 28 กันยายน 2558 นับได 1 
19 รองศาสตราจารย ดร.ชลอ  รอดลอย 1 กรกฎาคม 2559 นบัได 1 
20 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต  อุปสอด 30 พฤศจิกายน 2560 นับได 0.5 
21 อาจารย ดร.มัลลิกา  ดวงภักดี 30 พฤศจิกายน 2560 นับได 0.5 

รวมอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 20 
1.8.5 ตารางแสดงอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 31 คน 
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ที ่ ชื่อสกุล วันท่ีเขาทํางาน 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 เตง็รัตนลอม 29 มิถุนายน 2536 นับได  1 

5 ผูชวยศาสตราจารย พรสวรรค มณีทอง 15 ตุลาคม 2537 นับได  1 

6 ผูชวยศาสตราจารย ประหยัด ชวยงาน 6 กรกฎาคม 2541 นับได  1 

7 รองศาสตราจารย ดร.ธนวิทย บุตรอุดม 1 กุมภาพันธ 2549 นับได 1 

8 ผูชวยศาสตราจารย ศิริกร อ่ินคํา 19 มกราคม 2541 นับได  1 

9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได  1 

10 ผูชวยศาสตราจารย วิเชิด ทวกีุล 1 มิถุนายน 2548 นับได  1 

11 ผูชวยศาสตราจารย รัชฎาภรณ ทองแปน 1 มิถุนายน 2548 นับได  1 

12 ผูชวยศาสตราจารย วิไลลักษณ พรมเสน 9 มิถุนายน 2549 นับได  1 

13 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก 1 มิถุนายน 2550 นับได  1 

14 ผูชวยศาสตราจารย ชาตรี มวงงาม 1 กันยายน 2553 นับได  1 

15 วาที่ ร.ต. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรันดร ภักด ี 1 กันยายน 2553 นับได  1 

16 ผูชวยศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 1 พฤศจิกายน 2554 นับได  1 

17 ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ 2 พฤษภาคม 2556 นับได  1 

18 ผูชวยศาสตราจารยพฤกษา เครอืแสง 25 พฤศจิกายน 2556 นับได  1 

19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได  1 

20 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได  1 

21 รองศาสตราจารย ดร.ชลอ รอดลอย 1 กรกฎาคม 2559 นับได  1 

22 ผูชวยศาสตราจารยอํานาจ สงวนกลาง 1 กรกฎาคม 2548 นับได  1 

23 ผูชวยศาสตราจารยสุภาวดี  ยาดี 2 พฤษภาคม 2556 นับได  1 

24 ผูชวยศาสตราจารยปวีณา งามประภาสม 16 มิถุนายน 2551 นับได  1 

25 ผูชวยศาสตราจารยดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบริบูรณ 28 กันยายน 2558 นับได  1 

26 ผูชวยศาสตราจารยดร. ฤทัย พานิช 1 พฤศจิกายน 2548 นับได  1 

27 ผูชวยศาสตราจารยสุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข 1 พฤษภาคม 2552 นับได  1 

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

29 ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา  รุงแสง 
(เดิมชื่อ อัญธิชา มัน่คง เปลี่ยนนามสกุล เปน รุงแสง) 

1 มิถุนายน 2553 นับได  1 

30 ผูชวยศาสตราจารยชัยเนตร ชนกคุณ 30 กรกฏาคม 2555 นับได  1 

31 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต อุปสอด 30 พฤศจิกายน 2560 นับได  0.5 

32 ผูชวยศาสตราจารยธนากร สังเขป 1 สิงหาคม 2559 นับได  0.5 
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1.8.6 ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามตําแหนง จํานวน 16 คน  
ตําแหนง วุฒกิารศึกษา รวม

จํานวน  ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
หัวหนาสํานักงาน - - 1 - 1 
นักวิชาการศึกษา - 5 - - 5 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป - 6 - - 6 
นักวิชาการพัสดุ - 1 - - 1 
เจาหนาที่ชั่วคราว(ชวยปฏิบัติงาน) - 4 - - 4 

รวมบุคลากรสายสนับสนุนท้ังสิ้น 16 
 
1.9 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกบังบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

1.9.1 งบประมาณ 
 

ประเภทงบประมาณ ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 เพิ่ม/-ลด 
งบดําเนินงาน  10,255,260.00  9,603,270 - 651,990.00 
งบลงทุน  3,884,800.00  3,120,310 - 764,490.00 
งบอุดหนุน  1,311,700.00  2,170,500 + 858,800.00 

รวมทั้งหมด  15,451,760.00  14,894,080 - 557,680.00 
 
1.9.2 อาคารสถานที ่
 

อาคาร จํานวนชั้น พื้นท่ีใชสอย 

อาคาร 9 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปจจุบัน)  

6  3,968  

อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  3  1,620  

อาคาร 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4  3,360  

อาคาร 21 อาคารศิลปะ  3  1,200  

อาคาร 22 อาคารดนตรีและนาฏศิลป  3  1,200  
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1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 
 

องคประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 
 

ขอเสนอแนะ / แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม รูปแบบของการ
จัดโครงการหรือ

กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1. ในการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หรือกิจกรรมเสริม
หลักสตูรตางๆ ควรมี
การกําหนด
วัตถุประสงคที่สะทอน
ถึงผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 5 ดาน และมี
การออกแบบกิจกรรม
ของโครงการที่จะสงผล
ถึงการเรียนรูดานตางๆ 
ตามวัตถุประสงค 
นอกจากนี้ควรมีการ
กํากับควบคุมการเสนอ
และอนุมัตโิครงการที่ได
มีการกําหนด
วัตถุประสงค            
ที่สอดคลองกับแผนที่
วางไว และมีการ
ประเมินโครงการใน
ลักษณะทีส่ะทอนถึง
การเรยีนรูท่ีกําหนดไว 
ทั้งน้ี คณะควรมีการ
พัฒนาแบบประเมิน
โครงการที่ระบุถึงการ
เรียนรูในแตละดานดวย 

1.1) จัดทําแบบฟอรม
การเสนอโครงการ 

ประชุมจัดทํา
แบบฟอรม เพ่ือ
พิจารณารูปแบบ
ของการเสนอ
โครงการ 

กันยายน 
2560 

- ผูรับผดิชอบ 
งานบริการ
วิชาการและ
ถายทอด
เทคโนโลย ี
ผูกํากับ 
รองคณบดี
ฝายบรหิาร
และแผน 

1.2) แตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

(1) บันทึก
ขอความขอ
ตัวแทนสาขาวิชา 
เพ่ือเปน
คณะกรรมการ    
ที่ทําหนาที่
กลั่นกรอง
โครงการกอน
นําเสนอขออนุมัติ 
เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค และ
ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว
ในแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
(2) จัดประชุม
ชี้แจง
คณะกรรมการ
พิจารณา
กลั่นกรอง
โครงการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.
2561 เพ่ือ
รับทราบถึงการ
เขียนโครงการ
เสนอขออนุมัติ   
การกําหนด
วัตถุประสงค   
และตัวช้ีวัดของ
โครงการ 

22 กันยายน 
2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ตุลาคม 
2560 

- 
 
 
 
 
 
- 
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ขอเสนอแนะ / แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม รูปแบบของการ
จัดโครงการหรือ

กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

2. การจัดกิจกรรมให
ความรูและทักษะการ
ประกันคณุภาพแก
นกัศึกษา ควรเนนเรื่อง
การทําความเขาใจ
เก่ียวกับวัตถุประสงค
ของโครงการ/กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่
นักศึกษาเปน
ผูดําเนินการ ในประเด็น
ของการสงเสริมการ
เรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 5 ดาน และ
การกําหนดตัวบงช้ี
ตลอดจนวิธปีระเมินผล
การเรยีนรูแตละดาน 
เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจ
ถึงความเช่ือมโยงของ
การกําหนด
วัตถุประสงคของ
โครงการการออกแบบ
กิจกรรมในโครงการ 
และการประเมินผล
โครงการ 

1.4) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเก่ียวกับการ
ใหความรูดานการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา ประจําป
การศึกษา 2560 

(1) เนนเรื่องการ
ทําความเขาใจ
เก่ียวกับ
วัตถุประสงคของ
โครงการ/กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่
นักศึกษาเปน
ผูดําเนินการ ใน
ประเด็นของ              
การสงเสริมการ
เรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 5 ดาน 
(2) กําหนดตัวบงชี้
ตลอดจนวิธี
ประเมินผลการ
เรียนรูแตละดาน 
เพ่ือใหนักศึกษา
เขาใจถึงความ
เช่ือมโยงของการ
กําหนด
วัตถุประสงคของ
โครงการการ
ออกแบบกิจกรรม
ในโครงการ และ
การประเมินผล
โครงการ 

มกราคม –
มีนาคม 
2561 

 
 
 
 

 ผูรับผดิชอบ 
งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนา
นักศึกษา 
ผูกํากับ 
รองคณบดี
ฝายกิจการ
นักศึกษาและ
สื่อสารองคกร 

 

องคประกอบที่ 2  การวิจัย 
 

ขอเสนอแนะ / แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม รูปแบบของการ
จัดโครงการหรือ

กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1. ควรสรางเครือขาย
งานวิจัยรวมกับชุมชน
และทองถ่ิน เพ่ือรวมกัน
แกไขปญหาของทองถิ่น
อยางเปนระบบ  

2.1) จัดทําความรวมมือ 
(MOU)รวมกับ
หนวยงานทองถ่ิน 
(เทศบาลปาตันนาครัว/
เทศบาลตาํบลเสรมิงาม/
ชมรมผูสูงอายุวัดศรี
หลวง อ.แจหม/

(1) ดําเนินกิจกรรม
ทางดานการบริการ
วิชาการ  และการ
วิจัยกับพื้นที่ชุมชน 

ตลอดป
การศึกษา 

- ผูรับผดิชอบ 
งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนา
นักศึกษา 
ผูกํากับ 
รองคณบดี
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ขอเสนอแนะ / แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม รูปแบบของการ
จัดโครงการหรือ

กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

สํานักงานเทศบาล     
ต.แมทะ) 

ฝายวิชาการ
และวิจัย 

2. จํานวนเงินวิจัยตอ
จํ านวนอาจารย จาก
แหลงทุนภายในและ
ภายนอกลดลงอยา ง
ต อ เ นื่ อ ง ตั้ ง แ ต                   
ปการศึกษา 2557 คณะ
ควรวางแผนใหอาจารย
รวมกันพัฒนาขอเสนอ
ชุดโครงการวิจัยขนาด
ใ ห ญ เ ชิ ง บู ร ณ า ก า ร
ลวงหนา ที่มีผลกระทบ
เชิงบวกสูงตอทอง ถ่ิน 
เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับ
การขอรับการสนับสนุน
ทุนวิจัย เมื่ อแหล งทุน
ประกาศทุน เพื่อเ พ่ิม
โอกาสการ ไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัย 

2.2) โครงการพัฒนา
อ า จ า ร ย  เ พื่ อ เ ขี ย น
ขอเสนอโครงการวิจัย
เชิงบูรณาการ และการ
เ ขี ย น บ ท ค ว า ม เ พื่ อ
ตีพิมพเผยแพร 

(1) อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
เขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยเชิง
บูรณาการ 
(2) อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
เขียนบทความ
เพ่ือใหไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร  

ตุลาคม 
2560-

มิถุนายน 
2561 

30,000.- 

 

องคประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
 

ขอเสนอแนะ / แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม รูปแบบของการ
จัดโครงการหรือ

กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1. ควรถอดบทเรียน
เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดี
ใ น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
วิชาการเชิงพ้ืนที่ เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการใหบริการ
วิชาการกับพื้นที่อ่ืน   
 

3.1) โครงการจัดการ
ค ว า ม รู  ป ร ะ จํ า ป
การศึกษา 2560 

กําหนดประเด็น
การจัดการ
ความรูเพิ่ม เรื่อง
ของการบริการ
วิชาการ และการ
ใหบริการวชิาการ
เชิงพ้ืนที่     

พฤศจิกายน 
2560-

กรกฎาคม 
2561 

- ผูรับผดิชอบ 
งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนา
นักศึกษา 
ผูกํากับ 
ผูชวยคณบดี
ฝายประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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องคประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม                                               ม       
 

ขอเสนอแนะ / แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม รูปแบบของการ
จัดโครงการหรือ

กิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1) คณะควรสงเสริมให
มีการเผยแพรผลงาน
ด า น ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม ท อ ง ถิ่ น
ประ เ ภทงานดนต รี
กรรม ซึ่งเปนลิขสิทธิ์
ของคณะใหแพรหลาย
ใ น ว ง ก ว า ง ม า ก ขึ้ น
เพ่ือใหเปนท่ีรูจักของ
สาธารณชน 

4.1) โครงการเผยแพร
ผลงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรม  

- จัดกิจกรรมการ
เผยแพร ผาน
โครงการสาน
ศิลปถิ่นมนุษย 
หรือ นิทรรศการ
เผยแพรดาน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
โดยเฉพาะ 

พฤศจิกายน 
2560-

กรกฎาคม 
2561 

- ผูรับผดิชอบ 
งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนา
นักศึกษา 
ผูกํากับ 
รองคณบดี
ฝายกิจการ
นักศึกษาและ
สื่อสารองคกร 

 
 

องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 

ขอเสนอแนะ / แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม 
รูปแบบของการ

จัดโครงการ
หรือกิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ในการกําหนดตัว
บงช้ีในแผนกลยุทธ 
ควรมีการพิจารณาถึง
ตัวบงชี้ท่ีสะทอนถึง 
outcome และ 
impact ของแตละ
ประเด็นกลยุทธ
เพ่ิมเตมิดวย เพ่ือ
ผลักดันใหคณะบรรลุ
ตามวิสยัทัศนที่ตั้งไว 
2. ควรติดตามและ
วิเคราะหผลลัพธท่ี
สําคัญทีส่งผลตอ
ความสําเร็จของคณะ
อยางเปนระบบ โดย
พิจารณาทั้งในมิติของ
ระดับ และแนวโนม
ของผลลัพธยอนหลัง
อยางนอย 3 ป เพ่ือ
วางแผนปรับปรุง
กระบวนการหรือ

5.1) โครงการทบทวนแผน
กลยุทธ เพื่ อการพัฒนา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 
 
5 . 2 )  จั ดทํ า ข อมู ลกา ร
ติ ด ต าม และ วิ เ ค ร า ะห
ผลลัพธที่สําคัญท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จของคณะอยาง
เปนระบบ โดยพิจารณา
ทั้งในมิติของระดับ และ
แ น ว โ น ม ข อ ง ผ ล ลั พ ธ
ยอนหลังอยางนอย 3 ป 

- จัดกิจกรรม
ทบทวนแผนกล
ยุทธเพ่ือการ
พัฒนา ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ.2561  
- จัดประชุม
วิเคราะหขอมูล
การติดตามและ
วิเคราะหผลลัพธ
ที่สําคัญที่สงผล
ตอความสําเร็จ
ของคณะอยาง
เปนระบบ โดย
พิจารณาทั้งใน
มิติของระดับ 
และแนวโนม
ของผลลัพธ
ยอนหลังอยาง
นอย 3 ป 

มกราคม-
กรกฎาคม 

2561 

20,000 ผูรับผิดชอบ 
งานบริการ
วิชาการและ
ถายทอด
เทคโนโลย ี
ผูกํากับ 
คณบด ี
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ขอเสนอแนะ / แนว
ทางการพัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม 
รูปแบบของการ

จัดโครงการ
หรือกิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ออกแบบกระบวนการ
ใหมเพ่ือใหผลลัพธมี
พัฒนาการท่ีดีข้ึน
อยางตอเนื่อง 

3. ควรวิเคราะหและ
ติดตามความเสี่ยงจาก
ปจจัยในดานระบบ
การจางงานรายปท้ัง
ในสวนของอาจารย
และบุคลากรสาย
สนับสนุน และ
วางแผนปองกันความ
เสี่ยงท่ีอาจสงผลตอ
ความผูกพันของ
บุคลากร 

5.3) โครงการจัดการความ
เสี่ยงประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

-จัดประชุม
คณะกรรมการ
จัดการความ
เสี่ยง โดย
วิเคราะหและ
ติดตามความ
เสี่ยงจากปจจัย
ในดานระบบ
การจางงานราย
ปทั้งในสวนของ
อาจารยและ
บุคลากรสาย
สนับสนุน และ
วางแผนปองกัน
ความเสีย่งท่ีอาจ
สงผลตอความ
ผูกพันของ
บุคลากร 

ตุลาคม 
2560-

กันยายน 
2561 

30,000 ผูรับผิดชอบ 
หัวหนา
สํานักงาน
คณบด ี
ผูกํากับ 
รองคณบดี
ฝายบรหิาร
และแผน 

4. ควรคนหา
สมรรถนะหลัก (core 
competency) ความ
ไดเปรียบและโอกาส
เชิงกลยุทธของคณะ 
เพ่ือใชประโยชนใน
การวางแผนกลยุทธ 
และกําหนดทิศทางใน
การพัฒนาที่ชัดเจน
ยิ่งข้ึน ซึ่งจะทําให
คณะมคีวามโดดเดน
และแตกตางจาก
สถาบันอ่ืน  

5.4) ใชโครงการเดียวกัน
กับ 5.1 และ โครงการการ 
5.2 

 มกราคม-
กรกฎาคม 

2561 

- ผูรับผิดชอบ 
งานบริการ
วิชาการและ
ถายทอด
เทคโนโลย ี
ผูกํากับ 
คณบด ี
รองคณบดี
ฝายบรหิาร
และแผน 
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สวนที่ 2 
รายงานการประเมินตนเอง 

 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
 
ตัวบงชี้ที่  1.1    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 

เกณฑการประเมิน 
  คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดสอนทั้งหมด จํานวน 14 
หลักสูตร และไดประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานท่ี สกอ. 
กําหนด ระหวาง พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ผานมาตรฐาน จํานวน 14 หลักสูตร  
  และไดดําเนินการขอปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาประชาคมเมืองและชนบท โดยผานความเห็นชอบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากไมสามารถปรับปรุงหลักสูตรไดตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  
  ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามระดับคุณภาพ พบวา อยูในระดับดี จํานวน 4 
หลักสูตร ระดับปานกลาง จํานวน 10 หลักสูตร ดังตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตอไปนี้  
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

หลักสูตร 
องค 

ประกอบท่ี1 
ผลประเมิน 

ระดบั
คณุภาพ 

1) ระดับปริญญาตร ีตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 (จํานวน 5 หลักสูตร) 
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผาน 3.26 

คะแนน 
ระดับดี 

2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ผาน 3.10  
คะแนน 

ระดับดี 

3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ผาน 2.76 
คะแนน 

ระดับปาน
กลาง 

4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ผาน 2.69 
คะแนน 

ระดับปาน
กลาง 

5) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการและเมืองการ
ปกครอง 

ผาน 2.24 
คะแนน 

ระดับปาน
กลาง 

2) ระดับปริญญาตร ีตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 (จํานวน 7 หลักสตูร) 
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตร ี ผาน 3.20 

คะแนน 
ระดับดี 
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หลักสูตร 
องค 

ประกอบท่ี1 
ผลประเมิน 

ระดบั
คณุภาพ 

2) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ 

ผาน 3.09 
คะแนน 

ระดับดี 

3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน ผาน 2.93 
คะแนน 

ระดับปาน
กลาง 

4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ 

ผาน 2.74 
คะแนน 

ระดับปาน
กลาง 

5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผาน 2.71 
คะแนน 

ระดับปาน
กลาง 

6) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ผาน 2.52 
คะแนน 

ระดับปาน
กลาง 

7) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา        
รัฐประศาสนศาสตร 

ผาน 2.43 
คะแนน 

ระดับปาน
กลาง 

3) ระดับปริญญาโท ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548  
1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท  
 ผาน 2.61 

คะแนน 
ระดับปาน

กลาง 
4) ระดับปริญญาเอก ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548  

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผาน 2.95 
คะแนน 

ระดับปาน
กลาง 

ผลรวมคาคะแนนของทุกหลักสูตร  39.13  
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด  14  

คะแนนที่ได  2.80  
 

 การคํานวณ 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

3.01 
39.13 

2.80 คะแนน 
ไมบรรลุ
เปาหมาย 14 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 1.1.-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 
มน 1.1.-2 ขอมูลระบบ CHE QA online ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

คะแนนที่ได  = 
39.13 

= 2.80 คะแนน 
14 
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ตัวบงชี้ที่  1.2  อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข  
คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ กําหนดให เปนคะแนนเต็ม  

5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 106.5 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี  2 คน คน ปริญญาโท  84.5 คน 
และปริญญาเอก 20 คน ดังนั้น รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 17.27 
เมื่อแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามเกณฑ ไดคะแนนเทากับ 2.35 คะแนน 
(มน 1.2-1) 
 
ตารางแสดงรายชื่อท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก 
 

ที ่ ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหตุ 
1 รองศาสตราจารย ดร.ธนวิทย บุตรอุดม 1 กุมภาพันธ 2549 นับได 1 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาที่ ร.ต.นิรันดร ภักด ี 1 กันยายน 2553 นับได 1 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได 1 
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 
5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก 1 มิถุนายน 2550 นับได 1 
6 อาจารย ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร 15 กรกฎาคม 2548 นับได 1 
7 อาจารย ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง 18 มิถุนายน 2542 นับได 1 
8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 
9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฏัฐดนัย ประเทือง

บริบูรณ 
28 กันยายน 2558 นับได 1 

10 อาจารย ดร.รัชนีวรรณ  มาวงศ 19 กันยายน 2537 นับได 1 
11 อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ 17 พฤษภาคม 2549 นับได 1 
12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.Truong Thi Hang 1 ตุลาคม 2557 นับได 1 
13 อาจารย ดร.ธนพร หมูคํา 1 มิถุนายน 2548 นับได 1 
14 ผูชวยศาสตราจารยศริกิร อ่ินคํา 19 มกราคม 2541 นับได 1 

(วุฒิเทียบเทา) 
15 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพัฒน  หม่ันการ 16 กรกฎาคม 2533 นับได 1 
16 รองศาสตราจารย ดร.ชลอ  รอดลอย 1 กรกฎาคม 2559 นับได 1 
17 อาจารย ดร.บัณศกิาญจ  ต้ังภากรณ 1 กรกฎาคม 2546 นับได 1 
18 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทัย พานิช 1 พฤศจิกายน 2548 นับได 1 
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ที ่ ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหตุ 
19 อาจารย ดร.วิศท เศรษฐกร 1 มิถุนายน 2553 นับได 1 
20 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต  อุปสอด 30 พฤศจิกายน 2560 นับได 0.5 
21 อาจารย ดร.มัลลิกา  ดวงภักดี 30 พฤศจิกายน 2560 นับได 0.5 

รวมอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 20 
 
ตารางที่ 3  ขอมูลประกอบการพิจารณา 

รายการขอมูลพื้นฐาน จํานวน (คน) 
1. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 98 
2. จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 8.5 
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 106.5 
4. จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 20 
5. รอยละของอาจารยประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 18.78 
 
การคํานวณ  
1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 20 
x 100 =  รอยละ 18.78 

 106.5 
 

2. แปลงคารอยละที่คาํนวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 18.78 
x 5 =  2.35 คะแนน 

 40 
 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 20 
รอยละ 18.78 X 5 

2.35 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย 
40 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 1.2-1 รายงานจํานวนบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ปการศึกษา 2560 
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ตัวบงชี้ที่  1.3  อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข  
คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 

ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
รายการขอมูลพื้นฐาน จํานวน (คน) 

1. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 98 
2. จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 8.5 
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 106.5 
4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 75.5 
5. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 29 
6. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 2 
7. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0 
8. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  31 
9. รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ 29.11 
 

ผลการดําเนินงาน 
   ในปการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ จํานวน 106.5 คน มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย 75.5 คน อาจารยประจําท่ี
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 29 คน อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 2 คน ดังนั้น 
คณะมีอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการทั้งหมด 31 คน คิดเปนรอยละ 29.11 เมื่อแปลงคารอยละ
ของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑ ไดคะแนนเทากับ 2.43 คะแนน (มน 1.3-1 และ 
มน 1.3-2) 
 

ที ่ ชื่อสกุล วันท่ีเขาทํางาน 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 รองศาสตราจารย ดร.ธนวิทย บุตรอุดม 1 กุมภาพันธ 2549 นับได 1 

8 ผูชวยศาสตราจารย ศิริกร อ่ินคํา 19 มกราคม 2541 นับได  1 

9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได  1 
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ที ่ ชื่อสกุล วันท่ีเขาทํางาน หมายเหตุ 

10 ผูชวยศาสตราจารย วิเชิด ทวกีุล 1 มิถุนายน 2548 นับได  1 

11 ผูชวยศาสตราจารย รัชฎาภรณ ทองแปน 1 มิถุนายน 2548 นับได  1 

12 ผูชวยศาสตราจารย วิไลลักษณ พรมเสน 9 มิถุนายน 2549 นับได  1 

13 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก 1 มิถุนายน 2550 นับได  1 

14 ผูชวยศาสตราจารยชาตรี มวงงาม 1 กันยายน 2553 นับได  1 

15 วาที่ ร.ต. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรันดร ภักด ี 1 กันยายน 2553 นับได  1 

16 ผูชวยศาสตราจารย ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 1 พฤศจิกายน 2554 นับได  1 

17 ผูชวยศาสตราจารย รัชดาพร หวลอารมณ 2 พฤษภาคม 2556 นับได  1 

18 ผูชวยศาสตราจารย พฤกษา เครือแสง 25 พฤศจิกายน 2556 นับได  1 

19 ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได  1 

20 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได  1 

21 รองศาสตราจารย ดร.ชลอ รอดลอย 1 กรกฎาคม 2559 นับได  1 

22 ผูชวยศาสตราจารย อํานาจ สงวนกลาง 1 กรกฎาคม 2548 นับได  1 

23 ผูชวยศาสตราจารย สุภาวดี  ยาดี 2 พฤษภาคม 2556 นับได  1 

24 ผูชวยศาสตราจารย ปวีณา งามประภาสม 16 มิถุนายน 2551 นับได  1 

25 ผูชวยศาสตราจารยดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบริบูรณ 28 กันยายน 2558 นับได  1 

26 ผูชวยศาสตราจารยดร. ฤทัย พานิช 1 พฤศจิกายน 2548 นับได  1 

27 ผูชวยศาสตราจารย สุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข 1 พฤษภาคม 2552 นับได  1 

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

29 ผูชวยศาสตราจารย อัญธิชา  รุงแสง 1 มิถุนายน 2553 นับได  1 

30 ผูชวยศาสตราจารย ชัยเนตร ชนกคุณ 30 กรกฎาคม 2555 นับได  1 

31 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต อุปสอด 30 พฤศจิกายน 2560 นับได  0.5 

32 ผูชวยศาสตราจารย ธนากร สงัเขป 1 สิงหาคม 2559 นับได  0.5 
 
 

การคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

31 
X 100 = รอยละ 29.11 

106.5 

คะแนนที่ได = 
29.11 

X 5 = 2.43 คะแนน 
60 
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การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

การบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 20 
รอยละ 29.11 X 5 

2.43 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
60 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 1.3-1 รายงานจํานวนบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 

2560 
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ตัวบงชี้ที่ 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 

ในกรณทีี่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนด

เปนคะแนน 5 

ในกรณีที่ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐานให

คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และ

นําคาความแตกตางมาพิจารณาดังนี้ 

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแต

รอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐาน

ตั้งแตรอยละ 0.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพ่ือเปนคะแนนของ

หลักสูตรนั้นๆ  
 

 ขอมูลประกอบการพิจารณา 
รายการขอมูลพื้นฐาน จํานวน (คน) 

1. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 2,766 
2. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท 20 
3. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 23 

รวมทั้งสิ้น 2,809 
 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดวิเคราะหคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 
จําแนกตามระดับการศึกษา ในปการศึกษา 2560 โดยไดคํานวณแยกตามกลุมสาขาวิชา 4 กลุม ดังนี ้
 
กลุม 1 นิติศาสตร (สาขาวิชานิติศาสตร) 
       1.1คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร สัดสวน
ตามเกณฑมาตรฐาน 50:1 ผลการหาคาความแตกตางของกลุมนิติศาสตร เทากับ 23.80:1 โดยเกณฑ
มาตรฐานไดกําหนดในกรณีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐาน
กําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
        สรุปผล 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 ผลการหาคาความแตกตางของกลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตรเทากับ 16.29:1 
โดยเกณฑมาตรฐานไดกําหนดในกรณีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑ
มาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
         สรุปผล คือ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจําของกลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร นอยกวา
เกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
 
กลุม 3 ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและ,ประยุกตศิลป (สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ)  
        3.1คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร สัดสวน
ตามเกณฑมาตรฐาน 8:1 ผลการหาคาความแตกตางของกลุมศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและ      
ประยุกตศิลป เทากับ 5:1 โดยเกณฑมาตรฐานไดกําหนดในกรณีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจํา
นอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
         สรุปผล คือ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจําของกลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร นอยกวา
เกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
 
กลุม 4  สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร/สาขาวิชาดนตรี/สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ/สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)/สาขาวิชาภาษาไทย/สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับ
ชาวตางประเทศ/สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน/สาขาวิชาการเมืองการปกครอง/สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาประชาคมเมืองและชนบท/สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)) 
        4.1คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร สัดสวน
ตามเกณฑมาตรฐาน 25:1 ผลการหาคาความแตกตางของกลุมสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร เทากับ 
15.29:1 โดยเกณฑมาตรฐานไดกําหนดในกรณีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจํานอยกวา หรือ
เทากับเกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
         สรุปผล คือ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจําของกลุมสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร นอยกวา
เกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
 
ขอมูลแสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําในแตละหลักสูตร 

กลุมสาขา 

ระดับ
การศึกษา

ของ
นักศึกษา 

นักศึกษาที่
ลงทะเบียน
เรียน ระดบั
ปริญญาตรี 

จํานวน
นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเทา 

จํานวน
หนวยกิต 
ตลอดป

การศึกษา 

FTES 

จํานวน
อาจารย
(ปฏบิัต ิ
งานจริง) 

อัตราสวน
นักศึกษา : 
อาจารย 

คาความ
ตางจาก
เกณฑ

มาตรฐาน 

คะแนน 

1. สาขาวิชา
นิติศาสตร 

ตร ี 2,162 6,427 36 178.53 7.5 23.80:1 - 5 

2.ครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร 

ตร ี
 

2,589 7,915 36 219.86 13.5 16.29:1 - 5 

3. ศิลปกรรม
ศาสตร วิจิตร
ศิลปและ
ประยุกตศิลป 

ตร ี 497 1,512 36 42 8 5:1 - 5 
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กลุมสาขา 

ระดับ
การศึกษา

ของ
นักศึกษา 

นักศึกษาที่
ลงทะเบียน
เรียน ระดบั
ปริญญาตรี 

จํานวน
นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเทา 

จํานวน
หนวยกิต 
ตลอดป

การศึกษา 

FTES 

จํานวน
อาจารย
(ปฏบิัต ิ
งานจริง) 

อัตราสวน
นักศึกษา : 
อาจารย 

คาความ
ตางจาก
เกณฑ

มาตรฐาน 

คะแนน 

4.สงัคมศาสตร /
มนุษยศาสตร 

ตร ี 12,345 36,853 36 1,023.69 69 15.29:1 - 5 
โท 0 0 0 0 
เอก 50 402 24 17.25 

รวม 1,054.74 

 
วิธีการคํานวณ 
 
คํานวณ = (กลุมนิติศาสตร+กลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร+กลุมวิจิตรศิลป+กลุมสังคมฯ) 
     จํานวนกลุม 4 กลุม  
 
คะแนนที่ได      = ( 5 + 5 + 5 + 5)  = 5 
                 4 
 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มน  1.4-1 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอปการศึกษา 2560 /ตารางแสดงจํานวน
อาจารยประจํา ปการศึกษา 2560 

มน  1.4-2 ตารางแสดงรายชื่ออาจารยประจํา ปการศึกษา 2560 
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ตัวบงชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 

ขอ 
มีการดําเนินการ 2 

ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 5 

ขอ 
มีการดําเนินการ 6 

ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการเสริมสรางคุณภาพ ศักยภาพและการ
พัฒนานักศึกษา ใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค ตามนโยบายของ
คณะและมหาวิทยาลัย โดยจัดใหมีการบริการใหคําปรึกษาแนะ
แนวการใชชีวิต จึงจัดใหมีการใหความรู เตรียมความพรอม    
ใหแกนักศึกษาตั้งแตกอนเปดภาคการศึกษาแรกของการ       
เปนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีระบบ
อาจารยที่ปรึกษาพรอมที่จะใหคําปรึกษาทั้งทางดานการเรียน
การใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2560 มีการ
ดําเนินการดังกลาวดังนี้ 

(1) โครงการ Begining Camp ประจําปการศึกษา 
2560 จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม
จันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีผูเขารวมโครงการ 
ทั้งสิ้น 631 คน  (มน 1.5-1-1) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแนะนํา
และทําความเขาใจในหลักสูตรที่เปดสอน  แนะนําแนวทาง
การศึกษาและการใชชีวิตอยู ในรั้วมหาวิทยาลัย แนะนํา
หนวยงานที่นักศึกษาจะตองติดตอ แนะนํากิจกรรมตาง ๆ ที่
นักศึกษาจะตองเขารวมทั้งระดับสาขาวิชา ระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการสรางความสัมพันธระหวางรุนพ่ี 
อาจารย ในสาขาวิชาที่เรียน 

(2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และประชุมผู 
ปกครอง ประจําปการศึกษา 2560 จัดขึ้น เมื่อวันที่  12 
กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง มีผูเขารวมโครงการ ทั้งสิ้น 578 คน โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเตรียมความพรอม ทางดานการเรียน การใชชีวิตแก
นักศึกษากอนเปดภาคการศึกษาแรกและเพ่ือใหเกิดความ

มน 1.5.1-1 รายงานสรุปผลโครงการ 
Begining Camp ประจําปการศึกษา 
2560 วันที่  11 กรกฎาคม 2560 ณ 
หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง  
มน 1.5.1-2 รายงานสรุปผลโครงการ
ปฐมนิ เทศนั กศึกษา  และประชุ มผู 
ปกครอง ประจําปการศึกษา 2560 จัด
ขึ้นเมื่อวันที่  12 กรกฎาคม 2560 ณ 
หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง  
มน 1.5-1-3 คาํสั่งแตงตั้ง อาจารยท่ีปรึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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 
เขาใจตรงกันระหวางคณะและผูปกครองของนักศึกษา จึงได
เชิญผูปกครองนักศึกษาเขาประชุมและปฐมนิเทศดวยในวัน 
เดียวกัน (มน 1.5-1-2) 

(3) มีระบบอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาทุก
ชั้นป เพ่ือดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด ตั้งแตแรกเขาศึกษาใน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจนสําเร็จการศึกษา โดย
จะใหคําปรึกษาในทุกๆ เรื่องที่นักศึกษาขอรับการปรึกษา เชน        
ปญหาทางดานการเรียน ดานการใชชีวิตหรือการปรับตัว และ
ปญหาอื่นที่นักศึกษาขอรับการปรึกษา (มน 1.5-1-3 ถึง มน 
1.5-1-6)  

( 4)  ต า ม โ ค ร ง ส ร า ง ส ว น ร า ช ก า ร ข อ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีสวนงานบริการการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษาคณะฯ ที่ทําหนาท่ีประสานงาน แนะนํา และ
ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาไดดานตาง ๆ โดยมี เจาหนาที่
รับผิดชอบหลักใหบริการการใหคําปรึกษา ไดแก 1) บริการให
คําปรึกษาดานการจัดการเรียนการสอน ใหคําปรึกษาดานการ
ลงทะเบียนเรียน ดานการเพิ่ม-ถอนรายวิชา ดานการติดตาม
ผลการเรียน ดานการรักษาสถานภาพนักศึกษา ดานการคืน
สภานักศึกษา 2) บริการใหคําปรึกษาดานการจัดกิจกรรมและ
ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 3) ใหคําปรึกษาดานทุนเพ่ือการศึกษา 
4) ใหคําปรึกษาดานสวัสดิการนักศึกษาและอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
กับประเด็นที่นักศึกษาขอรับการศึกษา (มน 1.5-1-7) 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแบงสวนงานคือ

งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา โดยมอบหมายให
เจาหนาท่ีทําหนาที่ใหขอมูลการใหบริการของหนวยงาน (มน 
1.5-2-1) อาท ิ

1) ประกาศรับสมัครและประกาศผู  ได  รับทุน 
การศึกษา และเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปน
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็ม
เวลา และนอกเวลาแกนักศึกษา ผานทางเว็ปไซต
ของคณะและเว็บไซตสาขาวิชา 

2) กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา  
3) งานวิจัยวินัยนักศึกษา   

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 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มน 1.5-2-4 บอรดประชาสัมพันธคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มน 1.5-2-5 รายงานผลการทดลอง
ปฏิบัติงานของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
4) การผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร

กองประจําการ  
5) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษา โดยสามารถรับ

บ ริ ก า ร ไ ด ผ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มน 1.5-2-2) 
http://www.human.lpru.ac.th/newhuman/i

ndex.php  และ face book fan page งาน
พัฒนานั กศึกษา  คณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร (มน 1.5-2-3) ตลอดจนบอรดประ
ชาสัมพันธ (มน 1.5-2-4)   

ระดับสาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบได มีการจัด โครงการและกิจกรรมทดลอง
ปฏิบัติงานกับหนวยงาน โดยไดกําหนดใหนักศึกษาเขาไป
ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่สาขาวิชาไดทํา MOU ไวและ
นักศึกษาจะไดรับคาตอบแทนจากหนวยงานเปนชั่วโมง   
(มน 1.5.2.5)  

และการออกแบบ 
 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดกิจกรรม

และสงนักศึกษาเขารวมโครงการเตรียมความพรอมเพ่ือการ
ทํางานเมื่อสํา เร็จการศึกษาแกนักศึกษา ท่ีจะสํา เร็จ
การศกึษาในปการศึกษา 2560 ดังนี้ 

1) จัดโครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2560 ข้ึน
เมื่อวันที่  23  มีนาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมจันนผา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 1.5-3-1)  โดยมีวัตถุประสงค 
คือ 1) เพ่ือใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาทราบถึง
แนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ 2) 
นักศึกษาทราบถึงสภาวการณของการทํางานและมีความรู
เบื้องตนเ ก่ียวกับสภาพการทํางาน และ 3) นักศึกษามี
ความรูสึกผูกพันที่ดีตอสถาบัน โดยกิจกรรมีการถายทอด
ความรูจากวิทยากรไดแก  

- คุณศิธา เธียรถาวรประธานบริษัท มอเต
อริสท คาร ดีเทลลิ่ง จํากัด และประธานกลุมเครือขาย
ผูประกอบการลําปาง (BNI ลําปาง) มาถายทอดถึงแนวทาง
ในการประกอบอาชีพและการศกึษาตอ  

- แนวทางการศึกษาตอจาก หลักสูตรวิทยา

มน 1.5-3-1 รายงานสรุปผลโครงการปจฉิม
นิเทศ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 23  
มีนาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมจันนผา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
มน 1.5-3-2 รายงานสรุปผลโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ  ประจําปการศึกษา 2560 
มน 1.5-3-3 รายงานสรุปผลโครงการอบรม
ทักษะคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 2560 
มน 1.5-3-4 รายงานสรุปผลโครงการอบรม
ครูผูชวย สาขาวิชาสังคมศึกษา 
มน 1.5-3-5 รายงานสรุปผลโครงการอบรม
เตรียมพรอมเพ่ือการทํางานของสาขาวิชา
ภาษาไทยเ พ่ือการสื่ อสารสําหรับชาว
ตางประเทศ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเมืองหนาอยูและ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ที่ ยั่ ง ยื น วิ ท ย า ศ า ส ต ร  จ า ก อ า จ า ร ย
มหาวิทยาลัยมหิดล  

- คุณกาญจนา สุวรรณโน บริษัทซูปเปอรเรซู
เมบรรยายพรอม Workshop "เขียนเรซูเมอยางไรใหได
งาน"    

- พนักงานธนาคารออมสิน จังหวัดลําปาง มา
ถายทอดและบรรยายแนวทางระบบการเงินกับวิถีชีวิตใน
อนาคตและการกาวเขาสูอาชีพพนักงานธนาคาร  

- วิทยากรคุณศิธา เธียรถาวรประธานบริษัท 
มอเตอริสท คาร ดีเทลลิ่ง จํากัดและประธานกลุมเครือขาย
ผูประกอบการลําปาง (BNI ลําปาง) มาถายทอดและ
บรรยายเก่ียวกับสภาวการณของการทํางานและมีความรู
เ บ้ื อ งต น เ ก่ียว กับสภาพการ ทํา งานและมี กิ จกรรม
แลกเปลี่ยนรวมกันกับกลุมเปาหมายคือนักศึกษา นักศึกษา
คณะฯ รหัส 57 และรหัส 56 ท่ีจะสําเร็จการศึกษา โดยมี
ผูเขารวมทั้งสิ้น 532 คน  ผลประเมินความพึงพอใจในการ
จัดโครงการในภาพรวมอยูระดับดี (มน 1.5-3-1)  

2) คณะฯ ไดมีการสงนักศึกษาชั้นป 4 และ ป 5 เขา
รวมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน แบงเปน 3 
ชวงไดแก วันที่ 26-28 กุมภาพันธ 2561 /วันที่ 5-9 มีนาคม 
2561/วันที่ 12-14 มีนาคม 2561 (มน 1.5-3-2) โดยมี
วัตถุประสงค คือ (1) เพ่ือใหนักศึกษามีการพัฒนาความรู
ภาษาอังกฤษที่อยูในเกณฑมาตรฐานสากล (2) เพ่ือพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา
กอนสําเร็จการศึกษา และ (3) เพื่อเตรียมความพรอมดาน
การใชภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาในการเขาสูเสนทาง
การประกอบอาชีพในสังคมประชาคมอาเซียน โดยมี
นักศึกษาชั้นปที่ 4 และ 5 ที่กําลังจะจบการศึกษาเขารวม
ทั้งสิ้น 318 คน และทําใหนักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความ
พรอมในการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษกอนสําเร็จ
การศกึษา (Exit Exam)  

3) คณะฯ ไดสงนักศึกษาชั้นป 4 และ ป 5 เขารวม
โครงการทักษะคอมพิวเตอรที่เปนทักษะเบื้องตนและพ้ืนฐานที่
จะเปนประโยชนในการทํางานจัดขึ้นระหวางเดือนตุลาคม  
2560 – กันยายน 2561 ณ หองอบรมศูนยคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีนักศึกษาของคณะฯที่เขารวม
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
กิจกรรม จํานวน 801 คน (มน 1.5-3-3) และนักศึกษาไดเขา
รวมโครงการในวันและเวลาดังตอไปนี ้
 1. วันที่ 16-19 ตุลาคม 2560 
 2. วันที ่6 - 9 พฤศจิกายน 2560 
 3. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 
 4. วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560 
 5. วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2560 
 6. วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 
 7. วันที่ 4,6 -8 ธันวาคม 2560 
 8. วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 
 9. วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2560 
 10. วันที่ 6 - 7 มกราคม 2561 
 11. วันที่ 8 - 11 มกราคม 2561 
 12. วันที่ 17 มกราคม 2561 
 13. วันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 
 14. วันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ 2561 
 15. วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ 2561 

และโครงการดังกลาวจะมีการกําหนดกิจกรรมหรือ
หัวขอการอบรมเชิงปฏิบัติการใหนักศึกษาไดเลือกตามความ
ตองที่จะสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนและการ
นําไปประยุกตใชในการทํางานในอนาคต โดยนักศึกษาคณะฯ 
ที่เขารวมโครงการไดเลือกเขารวมกิจกรรรมดังตอไปนี้  

- การจัดทําสื่อการเรียนรูหนังสืออิเล็กทรอนิกส E-
book  

- การตกแตงภาพถายจากกลองดิจิตอลอยางมือ
อาชีพ 

- การนําภาพถายมาทํา Video Presentation 
- การผลิตสื่อนวัตกรรมดานเทคโนโลยีทาง

การศกึษา  
- การพัฒนา Web application เบื้องตน  
- การพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Office Word 
- การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป (SPSS)  
- การสรางแผนที่ความคิด Mind mapping 

creativity  
- การสรางแฟนเพจ เว็บไซตธุรกิจบน Facebook 
- การสรางเว็บไซตอยางมืออาชีพดวย Html 5 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
- การออกแบบโปสเตอรกราฟกใหความรู ฉบับ

การตูน  
- การออกแบบสื่อสิ่งพิมพเพ่ืองานประชาสัมพันธ 

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก  
- ทบทวนความรูความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ(ติวเตอร)  
- เทคนิคการใชงานโปรแกรม Moodle สําหรับ

จัดการเรียนการสอน  
- เทคนิคการตัดตอ VDO และการนําเสนองานผาน 

Youtube  
- เทคนิคการถายภาพ Portrait และการตกแตงภาพ

จากกลอง DSLR  
- เทคนิคการบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและ       

โนตบุคเบ้ืองตน  
- โปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติเพ่ือ สนับสนุนการฝก

ประสบการณวิชาชีพ  
- มือใหมหัดสรางสติ๊กเกอรไลน by ศูนย

คอมพิวเตอร  
- สรางสื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
- หัดสราง Line Sticker ดุกดิ๊ก 

4) ระดับสาขาวิชา ไดมีการจัดโครงการและกิจกรรม
เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือ 
ปที่ 5 ซึ่งเปนนักศึกษาปสุดทาย โดยจะเปนการเตรียม
ความพรอมที่จะตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
(มน 1.5-3-4 ถึง มน 1.5-3-5)  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอ ไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร  ไดมีการ

ประเมินคุณภาพของการใหบริการแกนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2560   เพื่อประเมินคุณภาพของการใหบริการ
ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใชชีวิตแกนักศึกษา  ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่
ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา และดานการจัดกิจกรรม

มน 1.5-4-1 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
ตอการใหบริการ 3 ดาน แกนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา 2560 
มน 1.5-4-2 รายงานการประชุ มคณะ 
กรรมการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
และทํานุบํ ารุ งศิลปวัฒนธรรม ประชุม
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก
นักศึกษา โดยผลการประเมินภาพรวมทั้ง 3 ดาน ความพึง
พอใจอยูในระดับมาก คาคะแนนเทากับ 4.15 (มน 1.5-4-1) 
โดยแยกตามคุณภาพการใหบริการ ดังนี้  
              ดานที่ 1 การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก คาคะแนนเทากับ  4.12 
              ดานท่ี 2 การใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนั กศึกษา  มีความพึงพอใจอยู ในระดับมาก  
คาคะแนนเทากับ 4.13 
              ดานที่ 3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือ
การทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา  มีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก คาคะแนนเทากับ 4.19 

โ ดย นํ า ผ ล ก า ร ให บ ริ ก า ร เ ส น อต อที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน  
2561 (มน 1.5-4-2)  เพื่อพิจารณาผลการใหบริการไป
ปรับปรุงการใหบริการแกนักศึกษา ปการศึกษา 2561 

คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 เมษายน  2561 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล  
เพื่อสงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ ไดนําผลการประเมินคุณภาพของการจัด

กิจกรรมและการจัดบริการ ปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ
และการใหขอมูล เพื่อใหเปนไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษาและเปนไปตามความตองการ ดังตารางผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ปการศึกษา 2558-
2560 (มน 1.5-5-1 ถึง มน 1.5-5-3) ตอไปนี้  

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 

2558 

ปการศึกษา  

2559 

ปการศึกษา 

2560 

การจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษา  

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
=3.94 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.04 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.12 

การใหขอมูลของหนวยงานที่
ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงงานทั้งเตม็เวลา
และนอกเวลาแกนกัศกึษา 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 3.94 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 3.99 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.13 

มน 1.5-5-1 รายงานผลการสํารวจความพึง
พอใจตอการใหบริการ 3 ดาน แกนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจํ าป
การศกึษา 2558 
มน 1.5-5-2 รายงานผลการสํารวจความพึง
พอใจตอการใหบริการ 3 ดาน แกนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจํ าป
การศกึษา 2559 
มน 1.5-5-3 รายงานผลการสํารวจความพึง
พอใจตอการใหบริการ 3 ดาน แกนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจํ าป
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
การจัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมเพื่อการทาํงานเมื่อสําเร็จ
การศกึษาแกนักศึกษา 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 3.88 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.08 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.19 

 
ภาพรวม 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 3.92 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.04 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.15 

จากตาราง ตั้งแตปการศึกษา 2558-2560 แสดงให
เห็นวาคณะฯไดมีการพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล
โดยผลการประเมินสูงความพึงพอใจของนักศึกษาสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง และเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  

ในปการศึกษา 2560 คณะไดนําผลการประเมินการ
ใหบริการแกนักศึกษา 3 ดาน เปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมและเปนแนวทางในการจัดการใหบริการแก
นักศึกษา โดยไดมีการปรับปรุงการใหบริการนักศึกษาใน
ประเด็นของการจัดบอรดและพัฒนาเว็บไซตอยางตอเนื่อง
เก่ียวกับการประชาสัมพันธแกนักศึกษา รวมถึงไดนําผลการ
ประเมินไปเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินโครงการและกาจัดกิจกรรมตาง ๆ ในปการศึกษา 
2561 (มน 1.5-5-4) เพื่อใหการบริการและการใหขอมูล
เปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษามากยิ่งข้ึน  

การศกึษา 2560 
มน 1.5-5-4 แผนพัฒนานักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 
2561  

 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
      คณะฯ มีการใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนใน
การประกอบอาชีพแกศิษยเกา ดังนี ้

1) ใหขอมูลผานชองทางท่ีทันสมัยดานการเรียน แหลง
เรียนรูเพิ่มเติม เพื่อใหศิษยเกาสามารถเขาถึงได
ผานทาง เวปไซตของสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง  (มน 1.5-6-1) 

2) เว็ปไซตศิษย เก าของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 1.5-
6-1) 

3) เ ว็ ป ไซต ศิ ษย เ ก า ของส าขาวิ ช าแล ะSocial 
Network  (มน 1.5-6-3) 

4) คณะฯ มีการจัดทําแบบฟอรมและตัวอยางท่ีเปน
ประโยชนแกศิษยเกาเกี่ยวกับการเขียน Resume 
ภาษาอังกฤษ ใหกับศิษยเกา โดยการสงจดหมายไป
ยังศิษยเกา (มน 1.5-6-4) 

มน 1.5-6-1 เวปไซตของสมาคมศิษยเกา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง  
มน 1.5-6-2 เว็ปไซตศิษย เกาของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 
มน  1 . 5 -6 -3  เ ว็ ป ไซต ส าขาวิ ช าคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 
มน 1.5-6-4 สําเนาหนังสือสงเอกสาร/
แบบฟอรมและตัวอยางที่เปนประโยชนแก
ศิ ษ ย เ ก า เ ก่ี ย ว กั บก าร เ ขี ยน  Resume 
ภาษาอังกฤษ  
มน 1.5-6-5  รายงานสรุปผลโครงการอบรม
และใหความรูแกศิษยของสาขาวิชา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
5) คณะฯ มีการใหความรูที่เปนประโยชนผานชอง

ทางการจัดทําหนังสือเพ่ือใหขอมูลที่เปนประโยชน
แกศิษยเกา โดยแนะนําวิธีการเขียน Resume 
สําหรับการสมัครงานเปนภาษาอังกฤษ และความรู
อ่ืน เพ่ือที่ศิษยเกาจะสามารถนําไปประยุกตใชและ
เปนประโยชนกับการสมัครงานตอไป 

6) ระดับสาขาวิชา มีการจัดโครงการอบรมความรูที่
เปนประโยชน ใหแกศิษย เก าสาขาวิชา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง ปการศึกษา 2560 ซึ่งเปนโครงการที่ใช
ในการประกอบอาชีพของศิษยเกาในสาขาวิชา    
นั้น ๆ ไดแก โครงการอบรมครูผูชวย สาขาวิชา
สังคมศึกษา(มน 1.5-6-5) 

ราชภัฏลําปาง ปการศึกษา 2560 
 
 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย 
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ตัวบงชี้ที่  1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
มกีารดําเนินการ   

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษา
มีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยรองคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ไดดําเนินการจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 
(มน 1.6-1-1) โดยเกิดจากการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 และตัวแทน
สาขาวิชาผานโครงการจัดทําแผนกิจการนักศึกษาและแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2560  (มน 1.6-
1-2) ซึ่งไดกําหนดโครงการและกิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด 
และผูรับผิดชอบโครงการไวอยางชัดเจน และแผนดังกลาวได
ผานการกลั่นกรองจําคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการประชุม ครั้งท่ี 3/2560 
วั นที่  1  มี น าคม  2560  ( มน  1 . 6 -1 -3 )  และนํ า เ สนอ
คณะกรรมการประจําคณะในการประชุม ครั้งท่ี 4/2560 วันที่ 
19 กรกฎาคม 2560  (มน 1.6-1-4) เพื่อพิจารณาและมีมติ
เห็นชอบ ในการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการโดยสโมสรนักศึกษา 

มน 1.6-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นั กศึ กษ า  คณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 
มน 1.6-1-2 รายงานสรุปผลโครงการ
จัดทําแผนกิจการนักศึกษาและแผนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2560 
มน  1 . 6 -1 -3  ร า ยง านก ารประชุ ม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 
3/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560 
มน  1 . 6 -1 -4  ร า ยง านก ารประชุ ม
คณะกรรมการประจํ าคณะ  ครั้ งที่ 
4/2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 

 
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
คุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ อยางครบถวน  ตัวอยางเชน 

1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการจัดโครงการ

ดานคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก  
(1) โครงการพัฒนาภาวะผูนําคุณธรรมจริยธรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา วิทยุสื่อสารและการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน ปการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 
มิถุนายน 2560 ณ หองประชุม 0935 (มน 1.6-2-1)  มีผูเขารวม
ทั้งสิ้น 81 คน เพ่ือใหนักศึกษาที่เขารวมไดพัฒนาภาวะผูนํา 
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบการจัดกิจกรรมแกผูนํา
นักศึกษาท่ีจะนําไปสูการดําเนินโครงการไดอยางถูกตองตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

(2) โครงการพิธีไหวครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย
กับอาจารย ประจําปการศึกษา 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง มีผูเขารวมทั้งสิ้น 883 คน เพ่ือนอมรําลึกถึงพระคุณของครู
บาอาจารย ผูซึ่งถายทอดวิชาความรู อบรมนักศึกษาใหเปนคนดี มี
ศีลธรรม ตลอดจนใหนักศึกษาทุกคนนั้นไดแสดงตนเปนศิษย ซึ่ง
เปนประเพณีสืบทอดกันมา โดยเนนเรื่องศลิปะและวัฒนธรรมอันดี
งาน (มน 1.6-2-2)  

(3) โครงการเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แหง วันที่ 19-
21 มกราคม 2561 ณ หองประชุมเวียงละกอน อาคารสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 1.6-2-3) เพื่อให
นั กศึ กษาที่ เ ข า ร วม โครงการ ได พัฒนาภาวะผู นํ า จ ากทั้ ง
มหาวิทยาลัย 5 แหง เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ระเบียบการจัดกิจกรรมแกผูนํานักศึกษาที่จะนําไปสูการดําเนิน
โครงการไดอยางถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยของตนเอง 

2) ดานความรู 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการจัดโครงการ

ดานความรู ไดแก    
(1) โครงการจัดทําและประเมินแผนกิจกรรมนักศึกษา

และแผนทํานุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรม ณ หองประชุม 0935           

มน 1.6-2-1 รายงานสรุปผล
โครงการพิธีไหวครูและผูกขวัญผูใจ
สานสายใยศิษยกับอาจารย ประจําป
การศกึษา 2560 วันที่ 27 กรกฎาคม 
2560 
มน 1.6-2-1 รายงานสรุปผล
โครงการพิธีไหวครูและผูกขวัญผูกใจ
สานสายใยศิษยกับอาจารย ประจําป
การศกึษา 2560 วันที่ 27 กรกฎาคม 
2560 ณ หอประชุมจันทนผา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มน 1.6-2-3 รายงานสรุปผลโครงการ
เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แหง วันที่ 19-
21 มกราคม 2561 ณ หองประชุมเวียง
ละกอน อาคารสํ านั กศิ ลปะและ
วัฒนธรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  
มน 1.6-2-4 รายงานสรุปผลโครงการ
จัดทําและประเมินแผนกิจกรรม
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ แ ผ น ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2560   
วันพุธที่  26 กรกฎาคม 2560 ณ 
หองประชุม 0935  
มน1.6-2-5  รายงานสรุปผลโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2560 ณ หอประชุม
จันทนผา วันพุธที่  12 กรกฎาคม 
2560  
มน1.6-2-6  รายงานสรุปผลโครงการ
เครือข ายประ กันนั กศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสั ง คมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แหง ณ หอง
ประชุมเวียงละกอน อาคารสํานัก
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  ชั้ น  2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วันท่ี 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มีผูเขารวมโครงการจํานวน 54 คน โดยดําเนินการในวันพุธที่ 26 
กรกฎาคม 2560 (มน 1.6-2-4) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษา
เขาใจการคิดและการนําเสนอขอมูลการวิเคราะหและจําแนก
ขอเท็จจริงในหลักการทฤษฎีตลอดจนกระบวนการตางๆและ
สามารถเรียนรูดวยตนเอง 

(2) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 
2560 ณ หอประชุมจันทนผา มีผูเขารวมโครงการจํานวน 578 คน 
โดยดําเนินการในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 (มน 1.6-2-5)  โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาเกิดความรูและความเขาใจในการ
เตรียมตัวเพ่ือใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและสามารถปรับตัวใหเขา
กับสังคมวัฒนธรรมของคณะและมหาวิทยาลัย มีแนวทางใน
การศึกษาและการใชชีวิตในคณะและสาขาวิชาซึ่งเปนการเริ่มตน
สําหรับนักศึกษาใหมทุกคน 

( 3 )  โ ค ร ง ก า ร เ ค รื อ ข า ยป ระกั นนั กศึ กษ าคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แหง ณ 
หองประชุมเวียงละกอน อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีผูเขารวมกิจกรรมบุคคลภายนอก 
จํานวน 98 คนบุคคลภายใน จํานวน 191 คน โดยดําเนินการใน
วันที่ 19-21 มกราคม 2561 (มน 1.6-2-6)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
อบรมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพนักศึกษาและจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเปนการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนสําหรับผูนํานักศึกษา 
โดยมีวิทยากรอบรม อาจารยคงศักดิ์ ตุยสืบ มาถายทอดความรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา และอาจารยชยพล  
อินทรวงศ มาถายทอดความรูเก่ียวกับบุคลลิกภาพในการเปนผูนํา 

3) ดานทักษะทางปญญา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการจัดโครงการ

ดานทักษะทางปญญา ไดแก 
(1) โครงการเครือขายประกันนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แหง ณ หองประชุมเวียง
ละกอน อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง มีผูเขารวมกิจกรรมบุคคลภายนอก จํานวน 98 คน
บุคคลภายใน จํานวน 191 คน โดยดําเนินการในวันที่ 19-21 
มกราคม 2561 ทําใหนักศึกษาเกิดทักษะและมีสามารถในการ
วิเคราะหสถานการณและใชความรูความเขาใจในแนวคิดหลักการ
ทฤษฎีและกระบวนการตางๆ ในการคิดวิ เคราะหและการ
แกปญหาโดยการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดฝกเขียนขอเสนอ

19-21 มกราคม 2561  
มน 1.6-2-7 รายงานสรุปผลโครงการ
สงนักศึกษาเขาอบรมภาษาอังกฤษ ป
การศึกษา  2560 ณ ห องอบรม
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลํ า ป า ง  ร ะ ห ว า ง วั น ที่  2 6 -2 8 
กุมภาพันธ 2561/วันที่ 5-9 มีนาคม 
2561/วันที่ 12-14 มีนาคม 2561   
มน 1.6-2-8  รายงานสรุปผลโครงการ
สงนักศึกษาเขาอบรมคอมพิวเตอร ป
การศึกษา 2560 ณ หองอบรมศูนย
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
โครงการ 

(2) โครงการสงนักศึกษาเขาอบรมภาษาอังกฤษ ณ หอง
อบรมสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีผู เขารวม
โครงการจํานวน 318 คน ระหวางวันที่ 26-28 กุมภาพันธ 2561/ 
วันที่ 5-9 มีนาคม 2561/วันที่ 12-14 มีนาคม 2561 (มน 1.6-2-7) 

(3) โครงการสงนักศึกษาเขาอบรมคอมพิวเตอร จัดขึ้น
เดือนตุลาคม  2560 – กันยายน 2561 ณ หองอบรมศูนย
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 801 คน (มน 1.6-2-8) 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการจัดโครงการ
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ไดแก 

(1) โครงการ Beginning camp และบําเพ็ญประโยชน 
ปการศึกษา 2560 ณ หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง มีผูเขารวมโครงการจํานวน 631 คน โดยดําเนินการในวัน
อังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 โดยโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหนักศึกษาไดสรางความสัมพันธที่ดีของนักศึกษาชั้นปที่ 1 
ระหวางชั้นป และรุนพ่ีชั้นปที่ 2 รวมถึงเสริมสรางจิตอาสาและ
ดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งทําให
เกิดทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบแก
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ  

(2) โครงการใหความรูและสงเสริมสุขภาพนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง มีผู เข ารวมโครงการจํานวน 578 คน โดย
ดําเนินการในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560 โดย
โครงการดังกลาวมวีัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหผูเขารวมโครงการสามารถในการทํางานเปนกลุมและมีการ
แบงหนาที่ในการมีสวนรวมในโครงการที่แสดงถึงภาวะผูนํา และผู
ตามรวมถึงแสดงความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใน
การการวางแผนและดําเนินโครงการจนสําเร็จตามวัตถุประสงค  

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร  ไดมีการจัด
โครงการดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก โครงการสงนักศึกษาเขาอบรม
คอมพิวเตอร จัดขึ้นเดือนตุลาคม  2560 – กันยายน 2561 ณ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
หองอบรมศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มี
นักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 801 คน โดยโครงการดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนการเสริมทักษะทางดานภาษาและทางดาน
การใชเทคโนโลยี ซึ่งจะตองใชความรูความเขาใจในการอบรมทั้ง
ทางทฤษฎีและกระบวนการตาง ๆ เพื่อใหไดความรูและสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง   
 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการจัดโครงการ

และกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2560 โดยเกิดจากการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งมีกิจกรรมใหความรู
และทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษานําไป
ประยุกตใชในการจัดโครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้โครงการดังกลาว
ไดบรรยายใหความรูดานประกันคุณภาพ โดยวิทยากรมาถายทอด
ในหัวขอ "การประกันคุณภาพกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา" ดังนี ้

(1) โครงการพัฒนาภาวะผูนําคุณธรรมจริยธรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา วิทยุสื่อสารและการปฐม
พยาบาลเบื้องตน ปการศึกษา 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 ณ หอง 0935 (มน 1.6-3-1)   

(2) โครงการจัดทําและประเมินแผนกิจกรรมนักศึกษา
และแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 
ณ หอง 0935 (มน 1.6-3-2) 

(3) โครงการเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แหง เพื่อรวม
แลกเปลี่ ยนและเรียนรู ด านการประกันคุณภาพระหว าง
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ หองประชุมเวียงละ
กอน อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  (มน 1.6-3-3)  โดยโครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปน
เจาภาพในการจัดโครงการในครั้งนี้  

ม น  1 . 6 -3 -2  ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล
โครงการพัฒนาภาวะผูนําคุณธรรม
จริ ย ธ ร รม ก า รปร ะ กันคุ ณภ าพ
การศึกษานักศึกษา วิทยุสื่อสารและ
ก า ร ป ฐ ม พ ย า บ า ล เ บื้ อ ง ต น  ป
การศึกษา 2560 จัดขึ้นเม่ือวันที่ 31 
พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 ณ 
หอง 0935 
ม น  1 . 6 -3 -2  ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล
โครงการจัดทําแผนกิจการนักศึกษา
และแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจําปการศกึษา 2560  
มน 1.6-3-2 รายงานสรุปผลโครงการ
เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แหง วันที่ 19-
21 มกราคม 2561 ณ หองประชุมเวียง
ละกอน อาคารสํ านั กศิ ลปะและ
วัฒนธรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  
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เกณฑมาตรฐานขอ 4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมสงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ และมีการประเมินผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคทุกกิจกรรม (มน 1.6-4-1) ดังรายละเอียดตอไปนี ้ 

1) โครงการพัฒนาภาวะผูนําคุณธรรมจริยธรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา วิทยุสื่อสารและการปฐม
พยาบาลเบื้ อ งต น  ปการศึกษา  2560  มีผลประเมินตาม
วัตถุประสงค คือ (1) นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดพัฒนาภาวะ
ผูนํา สงเสริม คุณธรรม จริยธรรมและระเบียบการจัดกิจกรรมแก
ผูนํานักศึกษา (2) เกิดทักษะความรูและเขาใจบทบาทของตนเอง
ในดานการประกันคุณภาพสามารนําไปปรับใชในการจัดโครงการ
และกิจกรรมของคณะหรือสาขาวิชาได (3) เกิดความรูเก่ียวกับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนและการใชวิทยุสื่อสาร และ(5) นักศึกษา
ทราบถึงแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหมที่ถูกตอง 

2) โครงการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาและแผนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2560 มีผลประเมินตาม
วัตถุประสงค คือ มีแผนกิจกรรมนักศึกษา จํานวน 1 แผน และ
แผนทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 แผน โดยการนําผล
การประเมินความสําเร็จของแผนปการศึกษา 2559 มาเปน
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง  

3) โครงการ Beginning camp ปการศึกษา 2560 มีผล
ประเมินตามวัตถุประสงค คือ นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับรู
และรับทราบถึงหลักสูตรที่เปดสอนในคณะฯ และไดรับแนะนําการ
ใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากนักศึกษารุนพี่ รวมถึงมีกิจกรรม
รวมกันเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางอาจารย รุนพ่ี และรุนนอง 

4) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2560    
มีผลประเมินตามวัตถุประสงค คือ นักศึกษาไดรับรูและรับทราบ
ในการเตรียมความพรอมทางดานการเรียน การทํากิจกรรม และ
การเตรียมตัวเพ่ือใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งเปนการเริ่มตนของ
นักศึกษาใหมทุกคน 

5) โครงการสงเสริมสุขภาพ ประจําปการศึกษา 2560 มี
ผลประเมินตามวัตถุประสงค คือ นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีสวน
รวมในการดําเนินการวางแผนและทํางานเปนทีมที่เกิดจากการมี
สวนรวมอยางแทจริง สงผลใหนักศึกษาสามารถตัดสินใจและแกไข
ปญหารวมกันได 

มน 1.6-4-1 รายงานสรุปโครงการ
ตามแผนพัฒนานักศึ กษา  คณะ
มนุษยศาสตรและสั ง คมศาสตร 
ประจําปการศกึษา 2560 
มน  1 . 6 -4 -2  ร าย ง านปร ะ เ มิ น
ความสําเร็จของแผนพัฒนานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศกึษา 2560 
มน 1.6-4-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 
5/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
6) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาและพบผูประกอบการ 

ปการศึกษา 2560 มีผลประเมินตามวัตถุประสงค คือ นักศึกษาที่
จะสําเร็จการศกึษาไดรับความรูและแนวทางในการประกอบอาชีพ
และการศึกษาตอจากผูมีประสบการณ และทราบถึงสภาวการณ
ของการทํางาน 

7) โครงการเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แหง 
ประจําปการศึกษา 2560 มีผลประเมินตามวัตถุประสงค คือ 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาไดร วมอบรม สัมมนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา และดานการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้ง 5 แหง 

8)  โครงการสงนักศึกษาเข าอบรมภาษาอังกฤษ 
ประจําปการศึกษา 2560 มีผลประเมินตามวัตถุประสงค คือ 
นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับความรูและทักษะทางดานการใช
ภาษาอังกฤษ ที่จะนําไปสูการเตรียมความพรอมทางการทํางาน
หรือประกอบอาชีพในสังคมอาเซียน และผานกระบวนการทดสอบ
ความรูตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษ   

9) โครงการสงนักศึกษาเขาอบรมทักษะคอมพิวเตอร 
ประจําปการศึกษา 2560 มีผลประเมินตามวัตถุประสงค คือ 
นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความรูทางคอมพิวเตอรตามประเด็น
ที่รับการอบรม เพ่ือนําไปปรับใชในการเรียน และเปนการเพ่ิม
ทักษะทางดานคอมพิวเตอรท่ีจะสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 

และคณะไดนําผลการประเมินสรุปผลโครงการทุก
โครงการและนําไปจัดทําเปนรายงานประเมินความสําเร็จของ
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2560 (มน 1.6-4-2)  
ซึ่งไดนําผลการสรุปผลโครงการ เปนแนวทางในการดําเนินการจัด
โครงการและกิจกรรมในปการศึกษา 2561 และนําเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 5/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 
2561 (มน 1.6-4-3) โดยมีมติใหนําขอเสนอแนะจากการจัด
โครงการและการประเมินความสําเร็จของแผนฯ ไปปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561  
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เกณฑมาตรฐานขอ 5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนพัฒนานักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2560 (มน 1.6-5-1) โดยมีจํานวนกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ทั้งหมด 10 โครงการ จัดโครงการไดตามแผน  
10 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 และมีความสําเร็จเปนไปตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี ้
        1) มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครอบคลุมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ อยางนอย 5 ดาน 
ดําเนินการไดครบทั้ง 5 ดาน  
 1.1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
          1.2) ดานความรู 
  1.3) ดานทักษะทางปญญา 
           1.4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
 1.5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        2) มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครอบคลุม 5 ประเภท 
ดําเนินการครบทั้ง 5 ประเภท 
 2.1) กิจกรรมวิชาการและสงเสริมคณุลักษณะบัณฑิต 
 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
จัดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่มีการประเมินตองมีกิจกรรมที่มีผล
บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรมที่มีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน ทั้งหมด 12 โครงการ รวมตัวชี้วัด
ทั้งหมด 41 ตัวชี้วัด ผลการประเมินกิจกรรมไมบรรลุตัวชี้วัด 
จํานวน 8 ตัวชี้วัด และบรรลุตัวชี้วัด จํานวน 33 ตัวชี้วัด มีผล
การประเมินกิจกรรมที่บรรลุตัวชี้วัด รอยละ 80.49 ถือวาบรรลุ

มน 1.6-5-1 รายงานผลการประเมิน
ความสําเร็จของแผนพัฒนานักศึกษา คณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร             
ปการศึกษา 2560 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ปาหมายท่ีกําหนด 
        5) มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่พัฒนาใหเกิดทักษะการ
เรียนรูกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาเครือขาย
นักศึกษาผลการดําเนินงาน มีการจัดโครงการสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และมีการดําเนินกิจกรรมความรวมมือ (MOU) 
การประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือ  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ มีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนา

นักศึกษา ปการศึกษา 2560 เสนอตอคณะกรรมการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 เมษายน 2561 (มน 1.6-6-1) โดยมี
ขอเสนอใหนําปญหา อุปสรรค ในการดําเนินโครงการและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/
กิจกรรม ในแผนพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 (มน 1.6-6-2) และแผน
ดังกลาวไดเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ คราวประชุมครั้งท่ี 
5/2561  วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (มน 1.6-6-3) เพ่ือใหความ
เห็นชอบแผนดังกลาวแลว 

มน  1 . 6 -6 -1  ร า ยง านการประชุ ม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการ
ประชุ ม  ค รั้ งที่  1 / 2561  วั นที่  2 7 
เมษายน 2561   
มน 1.6-6-2 แผนพัฒนานักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศกึษา 2561 
มน  1 . 6 -6 -3 ร า ย ง าน ก า รป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจํ าคณะ ครั้ งที่ 
5/2561  วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย  
 
ตัวบงชี้ที่  2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 

ขอ 
มีการดําเนินการ 2 

ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 5 

ขอ 
มีการดําเนินการ 6 

ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 คณะมนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร  มี ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิ จัยท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยแบง
ประเภทการใชเปน 3 ประเภท โดยจะมีรหัส User และ 
Password(มน 2.1-1-1)  เขาใชงาน ดังนี้ 

1) สารสน เทศการบริห ารงานวิ จั 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 
- จํานวนงานวิจัยตพีิมพเผยแพร 

2) สารสน เทศการบริห ารงานวิ จั ยและงาน
สรางสรรค  สํ าหรับอาจารย  หรือ นักวิ จัย
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) สารสน เทศการบริห ารงานวิ จั ยและงาน

สรางสรรค สําหรับเจาหนาท่ี ผูรับผิดชอบงาน
ดานการวิจัยและงานสรางสรรค ประกอบดวย 
- ขอมูลแผนปฏิบัติงาน 
- ขอมูลแหลงทุนโครงการวิจัย 
- ขอมูลโครงการวิจัย 
- ขอมูลการเบิกจายงบฯ โครงการวิจัย 
- ขอมูลผลงานวิจัยตีพิมพหรือเผยแพร 

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
การบริหารจัดการเงินทุนวิจัยของแตละคนที่ไดรับทุน การ
นําผลงานวิ จัยไปตีพิมพและการนําผลงานวิ จัยไปใช
ประโยชน เปนตน 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 สนับสนุนพนัธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี ้

- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค 

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ     
- กิจรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดง

งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ(visiting 
professor) 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการสนับสนุน

พันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็น การ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย ดังนี ้

(1) กลุมงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา มี
หนาที่รับผิดชอบประสานงานสงเสริมและสนับสนุนการ 

มน 2.1-2-1 หลักฐานเชิงประจักษหองสมุด
คณะ ชั้น 2 อาคาร 9    
มน 2.1-2-2 ระบบสารสนเทศ 
http://www.human.lpru.ac.th/HUSOCRMS/ 

มน 2.1-2-3 วารสารมนุษยศาสตร
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ดําเนินงานดานวิจัยใหแกอาจารยประจํา โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบหลักที่จะทําหนาที่เผยแพรขอมูล ติดตาม และ
สนับสนุนการดําเนินงานดานการวิจัยของอาจารย  

(2) คณะมีหองสมุดของคณะที่เปนแหลงคนควาหา
ขอมูล สนับสนุนการวิจัยใหแกคณาจารย นักศึกษาและ
ผูทําการวิจัย โดยมีทรัพยากรสารสนเทศทางดานหนังสือ 
วารสาร และฐานขอมูลเพ่ืออํานวยความสะดวกในการวิจัย 
และหองสมุดคณะไดมีการจัดเก็บงานวิจัยของคณาจารย
ประจําเพ่ือเผยแพรแกผูรับบริการ และในระดับสาขาวิชามี
หองสมุดสาขาวิชานิติศาสตร ท่ีเปนแหลงคนควาหาขอมูล
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  
ซึ่งอาจารยที่มีผลงานวิจัยสามารถจัดสงบทความเพ่ือ
เผยแพรได (มน 2.1-2-3) 

(5) คณะฯ มีการจัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การดําเนินการวิจัยไดแก  

5.1) โครงการหลักเกณฑ วิธีการ ประเด็นปญหา 
และขอเสนอแนะการเขียนผลงานทางวิชาการสําหรับ
อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 11 มิถุนายน 
2561 ณ หองประชุม 0935 อาคาร 9 (มน2.1-2-4) โดย
ไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ 
มาถายทอดองคความรูใหแกอาจารยเก่ียวกับการเขียน
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ตํารา เอกสารประกอบการ
สอน เพ่ือเตรียมเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นตาม
เกณฑเดิมและเกณฑใหม  ซึ่งมีอาจารยเขารวมทั้งสิ้น 59 
คน  

5.2) โครงการเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุม 
0935 อาคาร  9 (มน2.1-2-5) โดยได รับ เ กียรติ จาก 

สังคมศาสตรปริทัศน ม.ราชภฏัลําปาง ISSN 
2350-9392 (TCI กลุม 2) 
มน 2.1-2-4 รายงานสรุปผลโครงการอบรม
หลักเกณฑ วิธีการ ประเด็นปญหา และ
ขอเสนอแนะการเขียนผลงานทางวิชาการ
สําหรับอาจารยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ประจําปการศึกษา 2560 ในวันจันทรที่ 11 
มิถุนายน 2561 ณ หองประชุม 0935 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (อาคาร 9)  
มน 2.1-2-5 รายงานสรุปผลโครงการเตรียม
ความพรอมเขาสูงตําแหนงทางวิชาการที่
สูงขึ้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป
การศึกษา 2560 ในวันที่  25 กรกฎาคม  
2 5 6 1  ณ  ห อ ง ป ร ะชุ ม  0 9 3 5  ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (อาคาร 9)  
มน 2.1-2-5 ใบลงทะเบียนเขารวมโครงการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ มาถายทอดองค
ความรูใหแกอาจารยท่ีมีความพรอมในการขอตําแหนงทาง
วิชาการตามเกณฑการขอตําแหนงเดิม ซึ่งมีอาจารยที่มี
ความพรอมที่เขาสูตําแหนงทางวิชาการจํานวน 20 คนเขา
รวมโครงการ โดยวิทยากรไดนําผลงานวิชาการของอาจารย
ไดแก งานวิจัย  ผลงานเผยแพรท่ีเกิดจากงานวิจัย  ตํารา  
เอกสารประกอบการสอน ของผู เขารวมโครงการมา
แลกเปลี่ยนและวิพากษรวมกัน เพ่ือใหเกิดความรูและความ
เขาใจในการเตรียมความพรอมเพ่ือที่จะขอตําแหนงที่สูงข้ึน
คือ ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย 

6) คณะฯ ไดจัดสงอาจารยเขารวมโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลยั ไดแก 

6.1 โครงการพัฒนาประเด็นวิจัยจากพื้นท่ี 
ภายใตโครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานการวิจัย
จังหวัดลําปาง “ลําปาง 4.0”  วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 

6.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
เวทีวิจัยสัมพันธสู “ลําปาง 4.0” ภายใตโครงการพัฒนา
ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยจังหวัดลําปาง “ลําปาง 
4.0” ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

6.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
เวทีวิจัยสัมพันธสู “ลําปาง 4.0” ภายใตโครงการพัฒนา
ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยจังหวัดลําปาง “ลําปาง 
4.0” ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560    

6.4 โครงการ “กิจกรรมเที่ยงวันสรรมาคุย” 
ภายใตโครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานการวิจัย
จังหวัดลําปาง “ลําปาง 4.0” วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 

6.5  โครงการกิจกรรมเวทีพัฒนาโจทยวิจัย 
Research Mapping และสรางระบบพี่เลี้ยงวันพุธที่ 7 
มีนาคม 2561   

6.6 เวทีการนําเสนอรายงานความกาวหนา 
โครงการวิจัยและการพิจารณาใหขอเสนอแนะจากวิทยากร
ผูทรงคณุวุฒิ วันจันทรที่ 18 มิถุนายน 2561 และวันอังคาร
ที่ 19 มิถุนายน 2561    

6.7  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัยอยางไร ใหไดทุนงบแผนดินและทุน
ภายนอก” ภายใตโครงการเวทีพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย 
การวิพากษขอเสนอโครงการวิ จัย โดยผูทรงคุณวุฒิ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ภายนอกวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561   

6.8 เวทีรายงานความกาวหนางานวิจัยที่
ไดรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงิน
รายได ประจําปงบประมาณ 2561 ภายใตโครงการพัฒนา
ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยจังหวัดลําปาง “ลําปาง 
4.0” วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ.2561 

เพ่ือเปนทุนสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคใหกับคณะ 
แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 (2.1-3-1) โดยเปนเงินสนับสนุนการ
วิจัยท้ังสิ้น เปนเงิน 3,010,535 บาท (มน 2.1-3-2) 

  

มน 2.1-3-1 แผนปฏิบัติการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 
มน  2.1-3 -2  สํ า เ นาสัญญา ทุนวิ จั ย
ภ า ย ใ น  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือสนับสมุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุม วิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี้ 

1) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสมุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม วิชาการหรือการ
ตีพิมพ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  งบประมาณ
ดําเนินการ จํานวน 100,000 บาท ตามประเด็นกลยุทธที่ 4 ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (มน 2.1-4-1)  

2) สนับสนุนการจัดทําวารสารมนุษยศาสตรสังคม 
ศาสตรปริทัศน ซึ่งวารสารดังกลาวไดรับการจัดใหอยูในฐาน 
TCI กลุม 2 ซึ่งอาจารยที่มีผลงานวิจัยสามารถจัดสงบทความ
เพ่ือเผยแพรได (มน 2.1-4-2) งบประมาณดําเนินการ จํานวน 
50,000 บาท 

3)  สนับสนุนการจัดโครงการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย จํานวนทั้งสิ้น 40,000 บาท (มน 2.1-4-3 
ถึง มน 2.1-4-4) 

มน 2.1-4-1  แผ นปฏิ บั ติ ก า ร  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 
มน 2.1-4 -2 ว ารสารมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรปริทัศน  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  
มน 2.1-4-3  รายงานสรุปผลโครงการ
อบรมหลักเกณฑ วิธีการ ประเด็นปญหา 
และขอเสนอแนะการเขียนผลงานทาง
วิ ช า ก า ร สํ า ห รั บ อ า จ า ร ย ค ณ ะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป
การศึกษา 2560  ในวันจันทรที่  11 
มิถุนายน 2561 ณ หองประชุม 0935 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(อาคาร 9)  
มน 2.1-4-4  รายงานสรุปผลโครงการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เตรียมความพรอมเขาสูงตําแหนงทาง
วิชาการที่สูงขึ้น คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ประจําปการศึกษา 2560 ใน
วันที่  25 กรกฎาคม  2561 ณ หอง
ประชุม 0935 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (อาคาร 9)  

 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจน
ยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตรมี การจัดทํ า

แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2561 ตาม ประเด็นกลยุทธที่ 4 โดย
ไดกําหนดกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและ
นักวิจัย รวมถึงการสรางสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
ดังนี้ 

1) จัดโครงการอบรมหลักเกณฑ วิธีการ ประเด็น
ปญหา และขอเสนอแนะการเขียนผลงานทางวิชาการสําหรับ
อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา 2560 ในวันจันทรที่ 11 
มิถุนายน 2561 ณ หองประชุม 0935 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (อาคาร 9) (มน 2.1-5-1) และโครงการเตรียม
ความพรอมเขาสูงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ประจําปการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 กรกฎาคม  2561 ณ 
หองประชุม 0935 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(อาคาร 9) (มน 2.1-5-2) 

2) สงเสริมและสนับสนุนใหกับอาจารยที่ตองการพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัย โดยการสงอาจารยเขารวมอบรมสมรรถนะ
ดานการวิจัยกับสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบลําปาง (มน 
2.1-5-3) ดังนี ้

2.1 โครงการพัฒนาประเด็นวิจัยจากพื้นที่ 
ภายใตโครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยจังหวัด
ลําปาง “ลําปาง 4.0”  วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 

2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเวที
วิจัยสัมพันธสู “ลําปาง 4.0” ภายใตโครงการพัฒนาศูนยความ

มน 2.1-5-1 รายงานสรุปผลโครงการ
อบรมหลักเกณฑ วิธีการ ประเด็นปญหา 
และขอเสนอแนะการเขียนผลงานทาง
วิ ช า ก า ร สํ า ห รั บ อ า จ า ร ย ค ณ ะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป
การศึกษา 2560  ในวันจันทรที่  11 
มิถุนายน 2561 ณ หองประชุม 0935 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(อาคาร 9)  
มน 2.1-5-2 รายงานสรุปผลโครงการ
เตรียมความพรอมเขาสูงตําแหนงทาง
วิชาการที่สูงขึ้น คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ประจําปการศึกษา 2560 ใน
วันที่  25 กรกฎาคม  2561 ณ หอง
ประชุม 0935 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (อาคาร 9) 
มน 2.1-5-3 ใบลงทะเบียนเขารวม
โครงการ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบลําปาง 
มน 2.1-5-4 ประกาศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการใหรางวัล
สําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและ
ผลงานสรางสรรค พ.ศ.2559 และฉบับที่ 
2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เปนเลิศดานการวิจัยจังหวัดลําปาง “ลําปาง 4.0” ครั้งที่ 1 วัน
อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเวที
วิจัยสัมพันธสู “ลําปาง 4.0” ภายใตโครงการพัฒนาศูนยความ
เปนเลิศดานการวิจัยจังหวัดลําปาง “ลําปาง 4.0” ครั้งที่ 2 วัน
อังคารที่ 26 ธันวาคม 2560    

2.4 โครงการ “กิจกรรมเที่ยงวันสรรมาคุย” 
ภายใตโครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยจังหวัด
ลําปาง “ลําปาง 4.0” วันพุธท่ี 13 ธันวาคม 2560 

2.5  โครงการกิจกรรมเวทีพัฒนาโจทยวิจัย 
Research Mapping และสรางระบบพี่เลี้ยงวันพุธที่ 7 มีนาคม 
2561   

2.6 เวทีการนําเสนอรายงานความกาวหนา 
โครงการวิจัยและการพิจารณาใหขอเสนอแนะจากวิทยากร
ผูทรงคณุวุฒิ วันจันทรที่ 18 มิถุนายน 2561 และวันอังคารท่ี 
19 มิถุนายน 2561    

2.7  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยอยางไร ใหไดทุนงบแผนดินและทุนภายนอก” 
ภายใตโครงการเวทีพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย การวิพากษ
ขอเสนอโครงการวิจัย โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกวันพุธที่ 4 
กรกฎาคม 2561   

2.8 เวทีรายงานความกาวหนางานวิจัยที่ไดรับ
การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได 
ประจําปงบประมาณ 2561 ภายใตโครงการพัฒนาศูนยความ
เปนเลิศดานการวิจัยจังหวัดลําปาง “ลําปาง 4.0” วันพุธที่ 11 
กรกฎาคม 2561  

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 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดกําหนดเกณฑการใหรางวัลแก
อาจารยที่สามารถนําเสนอผลงานวิชาการ ตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการใหรางวัล
สําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค พ.ศ.
2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 (มน 
2.1-5-4)  ซึ่งในปการศึกษา 2560 มีอาจารยประจําคณะฯ 
ไดรับรางวัลท่ีเปนคาตอบแทนจํานวน 30 คน (มน 2.1-5-5)  
โดยระดับคณะฯ ไดมีการจัดทําปายประชาสัมพันธและแสดง
ความยินดินผานทางเว็บไซตของคณะฯ เพื่อเปนการยกยอง
อาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึนเปนขวัญและ

มน 2.1-5-5 สําเนาเอกสารการขอเงิน
รางวัล คณะมนุษยศาสตรและ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป
การศกึษา 2560 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
กําลังใจใหกับผูที่ไดตําแหนง และเปนแรงบันดาลใจใหกับ
อาจารยที่อยูระหวางดําเนินการผลิตผลงานเพื่อเขาสูตําแหนง
ไดมีความกระตือรือรนในการเขาสูตําแหนงตอไป 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 ระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดจัดทํายุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัยดานการวิจัยและสรางสรรค และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมอบหมายใหสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเปนผูกําหนดระบบและกลไกในการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาของงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมใหแก
นักวิจัยเจาของผลงาน โดยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ
ยื่นขอคุมครองสิทธิ์ทางทรัพยสินทางปญญาในคูมือวิจัย (มน 
2.1-6-1) โดยมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการ
วิชาการที่มีอาจารยของคณะรวมเปนกรรมการ ซึ่งทําหนาที่
กําหนดนโยบาย และบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และ
นโยบายการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยตลอดจน การ
กํากับติดตาม สงเสริมสนับสนุน ใหนักวิจัย คณาจารย ไดรับ
การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน (มน 2.1-6-2) โดยชี้แนะแนวทางการยืนขอคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาแกอาจารย นักวิจัย และแจงขอมูล
ขาวสารดานทรัพยสินทางปญญาพรอมอํานวยความสะดวกใน
เรื่องของแบบฟอรมการยื่นจดทรัพยสินทางปญญาผานทาง 
web สถาบันวิจัยและพัฒนา (มน 2.1-6-3) มีการอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินการยื่นขอจดทรัพยสินทางปญญา โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา และมีนักวิจัยที่ยื่นเอกสารคําขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์  

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

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย 
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ตัวบงชี้ที่  2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0-5 
 

เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข จําแนกเปน 2 กลุมสาขาวิชา  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

รายการขอมูลพื้นฐาน 

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัย 
และงานสรางสรรค 
ปงบประมาณ 2560 

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

 
167,350 

2,843,185 
รวมเงินสนับสนุนภายใน 3,010,535 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย (บาท) 
1. แหลงทุนในประเทศ เชน (สกว./สสส.) 
2. แหลงทุนตางประเทศ 
3. หนวยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต. เทศบาล อบจ.สถาบันพระปกเกลา 
4. หนวยงานภาคเอกชน 
5. แหลงอื่นๆ [สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หนวยบูรณาการวิจัยและ
ความรวมมือเชิงพื้นที่ (ABC Unit)] 

 
579,500 

- 
194,000 

- 
- 

รวมเงินสนับสนุนภายนอก 773,500 
รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งหมด 3,784,035 

จํานวนอาจารยประจําที่ปฏบิัติงานจริง (ไมนบัลาศึกษาตอ) 106.5 
จํานวนนักวิจัยประจาํที่ปฏบิัติงานจริง (ไมนบัลาศึกษาตอ) - 
จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยที่ปฏิบัตงิานจริงทั้งหมด(ไมนบัลาศึกษาตอ) 98 
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 8.5 
จํานวนนักวิจัยประจาํที่ลาศึกษาตอ - 

เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 38,612.60 
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ตารางท่ี 2.2-1 แสดงงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ 2561 จําแนก
ตามหลักสูตร/สาขาวิชา 

หลักสูตร 

จํานวนอาจารย 
ที่ไดรับทุน 

จํานวนเงินสนับสนุน 
ภายใน 

จํานวนเงิน
สนับสนุน

ภายนอกสถาบัน 

รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ภายใน ภายนอก แผนดิน รายได 
1) สาขาวิชาวิชาดนตร ี - - - - - - 
2) สาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ 

- 3 - - 1,080,375 1,080,375 

3) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

- 2 - - 246,690 246,690 

4) สาขาวิชาภาษาจีน 
(ศศ.บ.) 

- 1 - - 169,300 169,300 

5) สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร 

1 1 - 22,950 47,500 70,450 

6) สาขาวิชานิติศาสตร 1 1 - 25,500 47,500 72,500 
7) สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน 

- 3 - - 1,147,940 1,147,940 

8)สาขาวิชาภาษาไทย - - - - - - 
9)สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการส่ือสารสําหรับ
ชาวตางประเทศ 

- 1 - - 47,500 47,500 

10) สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

1 1 - 69,400 47,500 116,900 

11) สาขาวิชาภาษาจีน 
(ค.บ.) 

- 1 - - 254,700 254,700 

12) สาขาวิชาการเมือง
และการปกครอง 

- 3 - - 336,500 336,500 

13) สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาประชาคม
เมืองและชนบท 

1 1 - 50,000 191,180 241,180 

14) สาขาวิชาภาษาไทย 
(ปร.ด) 

- - - - - - 

15) หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

- - - - - - 

รวมระดับคณะ 4ทุน 18ทุน - 167,350 3,616,685 3,784,035 

 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ) จํานวน 106.5 คน มีอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ จํานวน 8.5 คน มีอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง จํานวน 98 คน ทั้งนี้ไมมีบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย 
 ในปงบประมาณ 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค รวม 34 ทุน โดยไดจากแหลงทุนภายใน จํานวน 14 ทุน เปนเงิน 3,010,535 บาท และเปนทุนจาก
แหลงทุนภายนอก จํานวน 20 ทุน เปนเงิน 773,500 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 3,784,035 บาท คิดเฉลี่ยตอ
อาจารยและนักวิจัย เปนเงิน 38,612.60 บาทตอคน (มน 2.2-1-1) และ (มน 2.2-1-2) เมื่อเทียบกับคะแนน
เต็ม 5 ได 5 คะแนน 
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ตารางที่ 2.2-2  โครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
สถาบัน (บาท) ในปงบประมาณ 2561 จํานวน 14 ทุน 

ลําดับ 
ชื่องานวิจัย/งาน

สรางสรรค 

ชื่อผูทําวิจัย/งาน
สรางสรรค(เฉพาะผูที่เปน

อาจารยหรือนักวิจัย 
ประจําคณะ) 

จํานวน 
เงิน

สนับสนุน
วิจัยจาก
ภายใน 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนับสนนุ 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

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

ปที่สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

1 นวัตกรรมการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุในเขต
เทศบาลตําบลน้ําโจ 
อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง 

อ.ดร.วิศทเศรษฐกร 
(75%) 
 
(ทั้งหมด 30,600  บาท) 
(นักวิจัย  4  คน) 

22,950 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

13 ธ.ค. 2560 –  
31 ก.ย. 2561 

015/2561  
(งบรายได) 

2 การจัดทําฐานขอมูลและ
สารสนเทศการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 
อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง 

อ.ชนมธนัช   สุวรรณ 69,400 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

13 ธ.ค. 2560 –  
31 ก.ย. 2561 

016/2561  
(งบรายได) 

3 การจัดทําแผนชุมชนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชวีติ
ผูสูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ 
จังหวัดลําปาง 

ผศ.ดร.ธนวิทย บุตรอุดม 50,000 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

13 ธ.ค. 2560 –  
31 ก.ย. 2561 

017/2561  
(งบรายได) 

4 การพัฒนาเครอืขาย
ผูสูงอายุเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตในเขต
เทศบาลตําบล 
น้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง 

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

25,000 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

13 ธ.ค. 2560 –  
31 ก.ย. 2561 

018/2561  
(งบรายได) 

5 การพัฒนานวัตกรรมการ
สอนทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีนเบื้องตน สําหรบั
นักเรียนผูพิการทางสายตา 
ในศูนยพัฒนาสมรรถภาพ
และโรงเรียนการศึกษาคน
ตาบอดจังหวัดลาํปาง 

อ.ดร.บัณศิกาญจ 
ตั้งภากรณ 

207,200 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

02ต.ค. 2560 - 
30 ก.ย. 2561 

001/2561/วช. 

6 สื่อแอนิเมชั้นสรางความ
เขาใจวัฒนธรรมไทยแก
นักทองเท่ียวชาวจีน ฉบับ
ภาษาจีน 

อ.สิริรัตน   วาวแวว 169,300 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

02ต.ค. 2560 – 
30 ก.ย. 2561 

002/2561/วช. 

7 ชุมชนกับการเตรียมพรอม
รับภัยพิบัตแิผนดินไหว 
กรณีศึกษา บานมาย 
ตําบลวังเงนิ  อําเภอแมทะ
จังหวัดลําปาง 

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

158,240 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

02ต.ค. 2560 - 
30 ก.ย. 2561 

003/2561/วช 

8 การบริหารจัดการหนี้สิน
ชุมชนเชิงบูรณาการแบบมี
สวนรวมจังหวัดลาํปาง 

อ.ดร.สุวรัฐ  แลสันกลาง 
(40%) 
 

86,680 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

02ต.ค. 2560 – 
30 ก.ย. 2561 

004/2561/วช 



รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2560 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง   (ฉบบัรบัการประเมนิ)                                            หนา้ 63 

ลําดับ 
ชื่องานวิจัย/งาน

สรางสรรค 

ชื่อผูทําวิจัย/งาน
สรางสรรค(เฉพาะผูที่เปน

อาจารยหรือนักวิจัย 
ประจําคณะ) 

จํานวน 
เงิน

สนับสนุน
วิจัยจาก
ภายใน 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนับสนนุ 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

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

ปที่สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

(ทั้งหมด 216,700  บาท) 
(นักวิจัย  4  คน) 

9 การพัฒนาศักยภาพในการ
สื่อสารของกลุมเยาวชน
เพื่อรองรับการทองเท่ียว
ของบานศาลาบวับก 
ตําบล 
ทาผา อาํเภอเกาะคา  
จังหวัดลําปาง 

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

151,690 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

02ต.ค. 2560 - 
30 ก.ย. 2561 

005/2561/วช. 

10 การขับเคลื่อนศิลปะและ
วัฒนธรรมเชิงพื้นที่ วัด
พระธาตุลําปางหลวง 
จังหวัดลําปาง 

อ.วราภรณ  ภูมิล ี
(75%) 
 
(ทั้งหมด 329,700  บาท) 
(นักวิจัย  3  คน) 

247,275 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

02ต.ค. 2560 – 
30 ก.ย. 2561 

006/2561/
แผนงาน วช. 

11 การออกแบบแผนที่ทาง
วัฒนธรรม : วัดพระธาตุ
ลําปางหลวง จังหวัด
ลําปาง 

อ.วราภรณ  ภูมิล ี 235,500 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

02ต.ค. 2560 - 
30 ก.ย. 2561 

006.1/2561/
โครงการยอย วช. 

12 การออกแบบหนังสือ
สงเสริมการทองเท่ียว  
"วัดพระธาตุลําปางหลวง" 

อ.นันทิยา  สมสรวย 282,600 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

02ต.ค. 2560 - 
30 ก.ย. 2561 

006.2/2561/
โครงการยอย วช. 

13 นวัตกรรมการบริหาร
จัดการขยะโดย
กระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลปาตันนา
ครัว อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง 

ผศ.วิไลลักษณ  พรมเสน 942,200 มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

02ต.ค. 2560 - 
30 ก.ย. 2561 

003/2561 

14 การออกแบบและ
สรางสรรครูปลอก
สติ๊กเกอรในผลงาน
เคร่ืองปนดินเผา เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มผาน
แนวความคิด วัฒนธรรม
ลําปาง นครแหงความสุข 
ชุมชนบานเกาะคา จังหวัด
ลําปาง 

อ.เจษฎา  ทองสขุ 315,000 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

02ต.ค. 2560 - 
30 ก.ย. 2561 

(3)007/2561/วช. 

รวมแหลงทุนภายในทั้งสิ้น 3,010,535  

 
 
 
 
 



 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2560 

 

หนา้ 64                                              คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง  (ฉบบัรบัการประเมนิ)                                                                                

ตารางท่ี 2.2-3โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอก
สถาบัน (บาท) ในปงบประมาณ 2561 จํานวน 20 ทุน 

ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค 

ชื่อผูทําวิจัย/งาน
สรางสรรค (เฉพาะผูที่

เปนอาจารยหรือนักวิจัย 
ประจําคณะ) 

จํานวน 
เงิน

สนับสนุน
วิจัยจาก
ภายนอก 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนับสนนุ 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

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

ปที่สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

1 การพัฒนาคณุภาพชีวิต
ของผูสูงอายุในชุมชนอยาง
มีสวนรวมของเทศบาล
ตําบลหารแกว อําเภอหาง
ดง  
จังหวัดเชียงใหม 

อ.อัญธิชา  มั่นคง 
 

47,500 สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

02 ต.ค. 2560 – 
01 ต.ค. 2561 

59-00-2333-
1/5 

2 การพัฒนาหลกัสตูร
โรงเรียนผูสูงอายุนํารอง
เพื่อสงเสริมสุขภาวะอยาง
มีสวนรวมของผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลตําบลเสริม
งาม อําเภอ 
เสรมิงาม จังหวัดลําปาง 

อ.ณัฐพงษ  คนัธรส 47,500 สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

02 ต.ค. 2560 – 
01 ต.ค. 2561 
 

59-00-2333-
1/7 

3 แนวทางการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของผูสงูอายุ
เทศบาลตําบลวังดิน 
อําเภอลี้ จังหวัดเชียงราย 

อ.ดร.บัณศิกาญจ 
ตั้งภากรณ 

47,500 สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

02 ต.ค. 2560 – 
01 ต.ค. 2561 

59-00-2333-
1/11 

4 การสงเสริมศักยภาพ
ผูสูงอายุเทศบาลตําบลกอ 
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

อ.เสาวรีย  บุญสา 
 

47,500 สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

02 ต.ค. 2560 – 
01 ต.ค. 2561 

59-00-2333-
1/21 

5 การพัฒนารูปแบบจัดการ
ขยะอยางมีสวนรวมของ
เยาวชน กรณีศึกษา
โรงเรียนเสริมงามวิทยา 
อําเภอ 
เสรมิงาม จังหวัดลําปาง 

อ.ปวีณา  งามประภาสม 47,500 สํานักงานกองทุน
สนบัสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

02 ต.ค. 2560 – 
01 ต.ค. 2561 
 

59-00-2333-
3/4 

6 การพัฒนารูปแบบการ
จัดการขยะอยางมีสวนรวม
ของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลหารแกว 
อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม 

อ.ประภาพร  แสงบุญ
เรือง 

47,500 สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

02 ต.ค. 2560 – 
01 ต.ค. 2561 

59-00-2333-
3/7 

7 การพัฒนาศักยภาพการ
จัดการขยะอยางมีสวนรวม
ในเขตเทศบาลตําบลเวียง 
อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย 

อ.วารินทร  วงษวรรณ 
 

47,500 สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

02 ต.ค. 2560 – 
01 ต.ค. 2561 

59-00-2333-
3/21 

8 การขยายพื้นทีก่ารจัดการ
ขยะโยการสรางชุมชน
ตนแบบ กรณศึีกษา
เทศบาลตําบลแมมอก 

ผศ.ดร.ธนวิทย  บุตรอุดม 47,500 สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

02 ต.ค. 2560 – 
01 ต.ค. 2561 
 

59-00-2333-
3/22 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค 

ชื่อผูทําวิจัย/งาน
สรางสรรค (เฉพาะผูที่

เปนอาจารยหรือนักวิจัย 
ประจําคณะ) 

จํานวน 
เงิน

สนับสนุน
วิจัยจาก
ภายนอก 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนับสนนุ 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

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

ปที่สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
9 การพัฒนารูปแบบการ

จัดการขยะอยางมีสวนรวม
ของชุมชน กรณีศกึษา
เทศบาลตําบลไหลหิน 
อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง 

อ.นิตยา  มูลปนใจ 47,500 สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) 

02 ต.ค. 2560 – 
01 ต.ค. 2561 

59-00-2333-
3/26 

10 การขยายพื้นทีก่ารจัดการ
ขยะโดยการสรางชุมชน
ตนแบบ กรณศึีกษา
องคการบริหารสวนตําบล
แมสุก อาํเภอแจหม 
จังหวัดลําปาง 

อ.ดร.วิศทเศรษฐกร 
 

47,500 สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

02 ต.ค. 2560 – 
01 ต.ค. 2561 

59-00-2333-
3/27 

11 การลดปญหาฟนผุของเด็ก
นักเรียนระดับปฐมวัยโดย
กระบวนการมีสวนรวม
ของผูปกครองตําบลทาผา 
อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง 

อ.ดร.ฤทัย  พานิช 47,500 สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

02 ต.ค. 2560 – 
01 ต.ค. 2561 
 

59-00-2333-
6/2 

12 กลยุทธการบริหารจัดการ
ขยะแบบประชาชนมีสวน
รวมในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตาํบลแมตีบ 
อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

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

28,500 สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

02 ต.ค. 2560 – 
01 ต.ค. 2561 
 

59-00-2333-
3/24 

13 การพัฒนาการบริหาร
จัดการขยะแบบประชาชน
มีสวนรวมในพื้นที่ทศบาล
ตําบลวังพราว อําเภอ 
เกาะคา จังหวัดลําปาง 

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

28,500 สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

02 ต.ค. 2560 – 
01 ต.ค. 2561 
 

59-00-2333-
3/25 

14 การประเมินระดับความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอ
การใหบริการของเทศบาล
นครลําปาง อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

อ.เสาวรีย   บุญสา 
 

80,000 เทศบาลนคร
ลําปาง อําเภอ
เมือง จังหวัด
ลําปาง 

25เม.ย. 2560 – 
30ก.ย. 2561 
 

10/2561 

15 การประเมินระดับความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอ
การใหบริการของเทศบาล
ตําบลทุงงาม อําเภอเสริม
งาม จังหวัดลําปาง 

อ.เสาวรีย   บุญสา 
 

19,000 เทศบาลตําบล 
ทุงงาม อําเภอ
เสรมิงาม จังหวัด
ลําปาง 

02 ต.ค. 2560 – 
01 ต.ค. 2561 
 

10/2561 

16 การประเมินระดับความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอ
การใหบริการของเทศบาล
ตําบลแจหม อําเภอแจหม
จังหวัดลําปาง 

อ.เสาวรีย   บุญสา 
 
 

19,000 เทศบาลตําบล 
แจหม อําเภอ 
แจหม จังหวัด
ลําปาง 

01 ต.ค. 2560 – 
30 ก.ย. 2561 
 

20/2561 

17 การประเมินระดับความพึง อ.เสาวรีย   บุญสา 19,000 อบต.เสรมิขวา 01 ต.ค. 2560 – 1/2561 
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ลําดับ ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค 

ชื่อผูทําวิจัย/งาน
สรางสรรค (เฉพาะผูที่

เปนอาจารยหรือนักวิจัย 
ประจําคณะ) 

จํานวน 
เงิน

สนับสนุน
วิจัยจาก
ภายนอก 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนับสนนุ 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

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

ปที่สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

พอใจของประชาชนที่มีตอ
การใหบริการขององคการ
บริหารสวนตาํบลเสริมขวา 
อําเภอเสรมิงาม จังหวัด
ลําปาง 

 อําเภอเสรมิงาม 
จังหวัดลําปาง 

30 ก.ย. 2561 
 

18 การประเมินระดับความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอ
การใหบริการขององคการ
บริหารสวนตาํบลบอแฮว 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

อ.เสาวรีย   บุญสา 
 

19,000 อบต.บอแฮว 
อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

01 ต.ค. 2560 – 
30 ก.ย. 2561 
 

1/2561 

19 การประเมนิระดับความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอ
การใหบริการขององคการ
บริหารสวนตาํบลปงดอน 
อําเภอแจหม จังหวัด
ลําปาง 

อ.เสาวรีย   บุญสา 
 

19,000 อบต.ปงดอน 
อําเภอแจหม 
จังหวัดลําปาง 

01 ต.ค. 2560 – 
30 ก.ย. 2561 
 
 

ตจ5/2561 

20 การประเมินระดับความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอ
การใหบริการขององคการ
บริหารสวนตาํบลบญุนาค
พัฒนา อาํเภอเมืองจังหวัด
ลําปาง 

อ.เสาวรีย   บุญสา 
 

19,000 อบต.บุญนาค
พัฒนา อาํเภอ
เมือง จังหวัด
ลําปาง 

01 ต.ค. 2560 – 
30 ก.ย. 2561 
 

10/61 

รวมแหลงทุนภายนอกทั้งสิ้น 773,500  
 

การคํานวณ  
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

3,784,035 
= 38,612.60 บาท/คน 

98 
 

2. แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
38,612.60 

x 5 = 5 (7.72)    คะแนน 
25,000 

 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

การบรรลุ
เปาหมาย 

25,000 บาท/คน 
เงินสนับสนุนงานวิจัย 
38,612.60 บาท/คน 

5 คะแนน  
(7.72) 

บรรล ุ
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

มน 2.2-1-1 สัญญาทุนวิจัยภายใน ประจําปงบประมาณ 2561/ประกาศทุน ประจําป
งบประมาณ 2561 (จํานวน 14 ทุน)  

มน 2.2-1-2 สัญญาทุนวิจัยภายนอก ประจําปงบประมาณ 2561 (จํานวน 20 ทุน) 
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ตัวบงชี้ที่  2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ 
นักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี ้
เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว

เปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว

เปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

คาน้ําหนัก ระดบัคุณภาพ 
จํานวน 
ผลงาน 

ผลรวม 
ถวงน้ําหนัก 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

15 3.00 

0.40 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล    ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  วาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ  การเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวนัที่ออกประกาศ 

8 
 
 
 

3.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0 0 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
6 3.6 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว าด วย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวนัที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

18 14.4 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ    ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ

- - 
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คาน้ําหนัก ระดบัคุณภาพ 
จํานวน 
ผลงาน 

ผลรวม 
ถวงน้ําหนัก 

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ  การ
อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงาน ทางวชิาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร - - 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑ การขอ
ตําแหนงทางวชิาการแลว 

- - 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ 

- - 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด
ทะเบียน 

- - 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- - 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1 1 

0.20 - งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

- - 

0.40 - งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - - 
0.60 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 2 1.2 
0.80 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ 
- - 

1.00 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

- - 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยัท้ังหมด(ปฏิบัตงิานจริงและลาศกึษาตอ) 106.5  
จํานวนผลงานวิชาการท้ังหมด 48  

จํานวนผลงานสรางสรรคทั้งหมด 2  
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวชิาการของอาจารยประจํา 25.2  

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจํา 1.2  
ผลรวมถวงนําหนักของผลงานทัง้หมดของอาจารยประจํา 26.40  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา 23.66  
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจํา 1.13  
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทั้งหมดของอาจารยประจํา 24.79  

คะแนนท่ีได 5 (6.20)  

 
ผลการดําเนินงาน  
  ในการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและ    
ลาศึกษาตอ จํานวน 106.5 คน มีผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําตามปปฏิทิน พ.ศ.2560 แยกได
ดังนี้ 
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1) ผลงานวิชาการที่ตีพิมพหรือเผยแพรของอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 48 ผลงาน โดย
จําแนกเปนผลงานวิชาการที่มีคาน้ําหนักดังนี้  

  คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน  15   ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  3 
  คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน  8 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  3.20 
  คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน  6 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  3.6 
  คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน  18 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  14.4 
  คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน  1 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  1 
  ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําเทากับ  25.2 

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 2 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  1.2 
 คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน 0 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  0 
 คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 0 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  0 
 ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําเทากับ  1.2 

 ดังนั้น ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา ทั้งหมด 26.40            
คิดเปนรอยละ  24.79  เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ไดเทากับ 5 คะแนน รายละเอียดดังนี ้
 
รายละเอียดผลงานวิชาการของอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน .......50...... ผลงานดังนี ้
 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที ่ตีพิมพในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ(คาน้ําหนัก 0.20) จํานวน .....15.......ผลงาน(มน 2.3-1 ถึง มน 2.3-15) 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 อ.สิริญญาสสุวสัดิ ์ กลวิธกีารสรางความตลกบน

หนาแฟนเพจ“ความรูทวมหัว
เอาตัวไมรอด”ในเฟสบุค (หนา 
58) 

26 กรกฎาคม 
2560 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ลําปางวิจัยครั้งที่ 3 “บูรณา
การนวัตกรรมและการวจิัย
สูยุคไทยแลนด 4.0เพ่ือการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยนื” 
26 กรกฎาคม 2560 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

2 อ.ทัตพิชา สกุลสืบ ภาพแทนแนวคิดรวมสมัยใน
สารคดีและวิธีการ (หนา 184) 

26 กรกฎาคม 
2560 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ลําปางวิจยัครั้งท่ี 3 “บูรณา
การนวัตกรรมและการวจิัย
สูยุคไทยแลนด 4.0เพ่ือการ
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยนื” 
26 กรกฎาคม 2560 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

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

26 กรกฎาคม 
2560 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ลําปางวิจัยครั้งที่ 3 “บูรณา
การนวัตกรรมและการวจิัย
สูยุคไทยแลนด 4.0เพ่ือการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยนื” 
26 กรกฎาคม 2560 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

4 อ.เพ็ญพรรษา  
ชัยธีระสุเวท   
อ.เอกวิทย 
เมธาชยานันท 
Xie Yuan 

การพัฒนากระบวนการเรยีนรู
ภาษาจีนอยางมสีวนรวมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยใชการสรางนิทาน
สองภาษาไทย-จีน   
(หนา 196-205) 

23-24 มีนาคม 
2560 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
(Proceedings) 
“พิบูลสงครามวิจัย”  
ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 
2560 “Thailand 4.0  
นวัตกรรมและการวจิัยเพ่ือ
การพัฒนาอยางยั่งยืน”  
23-24 มีนาคม 2560  
กลุมมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เลม 1 

5 อ.นิตยา  มูลปนใจ กระบวนการบริหารจัดการ
ขอมูลขาวสารในเขตเทศบาล
เมืองลอมแรด อําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง   
(หนา 29-37) 

23-24 มีนาคม 
2560 

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

6 อ.ทัตพิชา สกุลสืบ และ
ประภาษ เพ็งพุม 

พลังปญญา คณุคาแหง 
มนุษยนิยมในผลงานเรื่อง  
สูสายรุงของเชิญอักษร 
(หนา 73-80) 

23-24 มีนาคม 
2560 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Proceedings) 
“พิบูลสงครามวิจัย”  
ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
2560 “Thailand 4.0  
นวัตกรรมและการวจิัยเพ่ือ
การพัฒนาอยางยั่งยืน”  
23-24 มีนาคม 2560  
กลุมมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เลม 2 

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

23-24 มีนาคม 
2560 

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

8 อ.ณัฐพงษ วงษอําไพ ประสิทธภิาพของแบบจําลอง
การเกาะกลุมภาษากับจังหวะ
การพูด : กรณศึีกษา
เปรียบเทยีบภาษาไทย
กรุงเทพฯ ภาษาไทยถ่ินปตตานี 
และภาษามลายูถ่ินปตตานี  
(หนา 121-129) 

23-24 มีนาคม 
2560 

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

9 อ.อัญธิชา มั่นคง การวเิคราะหวัฒนธรรมทาง
การเมืองท่ีสงผลตอการมีสวน
รวมทางการเมืองของ
นายกเทศมนตรี   
จังหวัดลําปาง  
(หนา 232-240)   

23-24 มีนาคม 
2560 

รายงานสืบเนือ่งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Proceedings) 
“พิบูลสงครามวิจัย”  
ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 
2560 “Thailand 4.0  
นวัตกรรมและการวจิัยเพ่ือ
การพัฒนาอยางยั่งยืน”  
23-24 มีนาคม 2560  
กลุมมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เลม 2 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
10 อ.เทวฤทธิ์วิญญา, 

ผศ.ดร.ธนวิทย  บุตรอุดม
และ อ.อัญธชิา มั่นคง 

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

23-24 มีนาคม 
2560 

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

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

22–24
พฤษภาคม 

2560 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
สังคมศาสตรมนุษยศาสตร
และศึกษาศาสตร ประจําป 
พ.ศ. 2560 “ศาสตร
พระราชา:ปญญาของ
แผนดิน” 
วันท่ี 22-24พ.ค. 2560  
หอประชุมมหดิลสิทธา
คารมหาวิทยาลัยมหิดล 
หนา 37-52 

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

ปญหาการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาจีน มหาวิทยาลยัราช
ภัฏลาํปาง 

10 สิงหาคม 
2560 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมสมัมนาวิชาการ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ครั้งที่ 2 “ทอง
ถิ่นภิวัฒน” การขับเคลื่อน
นวัตกรรมทองถ่ินสูประเทศ
ไทย 4.0  
วันท่ี 10 สิงหาคม 2560 
หนา 46-58 

13 อ.วราภรณ  ภูมล ี จิตรกรรมสีน้ําบันทึก
ประวัติศาสตร วัดพระธาตุ
ลําปางหลวง 

23-25 มกราคม
2560 

รายงานรวมบทความวิจัย
และงานสรางสรรค 
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยและสรางสรรค
ระดับชาติ ศลิปากรวจัิย
และสรางสรรค ครั้งท่ี 10 : 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
บูรณาการศาสตรและศลิป 
ณ ศูนยศลิปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวงัสนาม
จันทร นครปฐม 
(หนา 1-8) 

14 อ.อิศรากร พัลวลัย และ 
อ.ปราการ ใจด ี

ความพึงพอใจตอหลักสตูร
ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2550 และหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555 

10 กุมภาพันธ 
2560 

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

15 ผศ.สุประวณี 
แสงอรุณเฉลิมสุข 

การวิเคราะหการสรางภาวะ
เหนือธรรมชาติในนวนิยายชุด
ผาของพงศกร 
(หนา 441-449) 

22 ธันวาคม
2560 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร 

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

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 อ.วรญาจตุพัฒนรงัส ี Knowledge Management 

Models for Local Wisdom 
in Weaving (KeeKratook) 
of BouHaew Sub-district 
Municipality, Muang 
District, Lampang 
Province. 

September 
13 -15,2017.  

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

2 อ.ขัตติยา ขัติยวรา The Development of a May THE9th International 
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (คาน้ําหนัก 0.40) จํานวน ..........8 ............ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
Coconut Shell Community 
Enterprise Based on the 
Sufficiency Economy 
Philosophy in Ban 
ThungBorpan, Hangchat 
District, Lampang 
Province. 

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

3 ผศ.พฤกษา เครือแสง Reform of the criminal 
investigation process 

September 
13-15,2017. 

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

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

February  
2nd – 3rd, 

2017 

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

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

2017 The 10thInternationnal 
Conference of HUSOC 
Network on Dynamics 
of Humanities and 
Social Sciences in 
Cross-Border Societies. 

6 อ.ศจีรัตน วุฒิสิงหชัย Supervisor’s Perception of 
Employee’s Competency 
in English Communication, 
Hospitality Industry, 
Lampang Province 

2017 The 10thInternationnal 
Conference of HUSOC 
Network on Dynamics 
of Humanities and 
Social Sciences in 
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (คาน้ําหนัก 0.40) จํานวน ..........8 ............ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
Cross-Border Societies. 

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

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

8 ผศ.นิรันดร  ภักด ี The Values of Fon Phi 
Ceremonies Socio-Culture 
Chiang Mai Province 

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

 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
(คาน้ําหนัก 0.60)จํานวน .......6.........ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 อ.อัญธิชา  มั่นคง บทบาทของทุนทางวัฒนธรรมกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : 
กรณีศึกษาชุมชนในตําบล 
บานตุน อ.เมือง จ.พะเยา 

มกราคม –
มีนาคม 
2560 

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

2 อ.ดร.บณัศกิาญจ 
ตั้งภากรณ 

การศึกษาเปรยีบเทียบอุปลักษณ
เชิงมโนทัศนระหวางลักษณะนาม

จีน – ไทย “颗”  และ “เม็ด” 

2560 วารสารจีนศึกษา 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ปที่ 10 ฉบับที่ 2 
พุทธศักราช 2560 
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
(คาน้ําหนัก 0.60)จํานวน .......6.........ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
3 อ.ภิญญพันธุ  

พจนะลาวณัย 
“มาหําใหญ ไกขาเดียว : 
สัญลักษณความลมเหลวของงาน
ออกแบบแหวกแนวในสังคมเมือง
ลําปาง ทศวรรษ 2520 – 2530” 

มกราคม – 
ธันวาคม 
2560 

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

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

2560 วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรสงัคมศาสตร
ปริทัศน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลาํปาง ปที่ 5 
เลมที่ 1, 2560 
(หนา 143-160) 
 
 

5 อ.วิศทเศรษฐกร ตัวแบบความพยามยามของ
นักวิชาการในการสรางอํานาจ
การอธิบายกระบวนการนโยบาย 

2560 วารสารวิชาการ
บัณฑิตศึกษาและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏอุตรดิตถ 

6 อ.วรญาจตุพัฒนรงัส ี การเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซยีนของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลปาตันนา
ครัว  
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

2560 วารสารวิชาการ
บัณฑิตศึกษาและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏอุตรดิตถ 

 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูในBeall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (คาน้ําหนัก 0.80) จํานวน .....18.........ผลงาน 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 ผศ.วิไลลักษณ พรมเสน

อัจฉริยา ครุธาโรจน 
บทบาทขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในจังหวัดลําปางตอการ
สงเสริมการมีงานทํา และการ
สรางรายไดแกผูสงูอายุ (หนา 
70-91) 

27 เมษายน 
2560 

วารสารการบริหารทองถิน่ 
มหาวิทยาลยั 
ขอนแกน ไดรับบทความ :  
3 กุมภาพันธ 2560, ตอบ
รับการตพิีมพ: 27 เมษายน 
2560 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
2 ชวน เพชรแกว  

อาจารย ดร.เจืองทิฮั่ง 
พินิจ "เพลโต ซิมโพเซียม"    2 พ.ค. –

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

3 ผศ.ภญิญพันธุ  
พจนะลาวณัย 

บทบาทขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในจังหวัดลําปางตอการ
สงเสริมการมีงานทํา และการ
สรางรายไดแกผูสงูอายุ (หนา 
70-91) 

27 เมษายน 
2560 

วารสารการบริหารทองถิน่
มหาวิทยาลยั 
ขอนแกน ไดรับบทความ : 
3 กุมภาพันธ 2560, ตอบ
รับการตีพิมพ:  
27 เมษายน 2560 

4 ผศ.ภญิญพันธุ  
พจนะลาวณัย 

ระบบเวลาสมัยใหมทศวรรษ 
2460 ในฐานะกลไกควบคุม
ระบบราชการ-ระบบการ
คมนาคมขนสงของรัฐสยาม 

2 พ.ค. –
ส.ค. 2560    

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

5 ผศ.ภญิญพันธุ  
พจนะลาวณัย,  
อ.อัญธิชา มั่นคง,  
อ.วิศทเศรษฐกร 

“ภูมินาม” สามภาษา : การใช
ภาษาไทย อังกฤษและจีนบน
ปายช่ือสาธารณะเพ่ือการ
ทองเที่ยวในเขตเทศบาลนคร
ลําปาง 

ตุลาคม-
ธันวาคม 
2560 

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

6 ประจักษ สายแสงและ
อาจารย ดร.เจืองทิฮั่ง 

วรรณกรรมเวียดนามหลังป ค.ศ.
1975 พบวัตและการ
เปลี่ยนแปลงของ มนธิรา ราโท    

กันยายน-
ธันวาคม 
2560 

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

7 วรเดช จันทรศร,อติพร เกิด
เรือง และ วิพัฒน หมั่นการ 

สัมฤทธิ์ผลดานการวจิัยของ
อาจารยมหาวิทยาลัยไทย 

มกราคม-
มิถุนายน 
2560 

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

8 ผศ.วิพัฒน หมั่นการ ปจจัยที่สงผลตอสภาวะหมอก
ควันในแองลําปาง 

มกราคม - 
เมษายน 
พ.ศ. 2560 

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

9 ผศ.ภญิญพันธุ  “จิตนิยม-ประวัติศาสตร” เรื่อง กรกฎาคม – วารสารสังคมศาสตร คณะ
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
พจนะลาวณัย เลาเชิงลีล้ับกับอุดมคติของพุทธ

ศาสนาแบบไทยชวงทศวรรษ 
2500 - 2520 

ธันวาคม 
2560 

สังคมศาสตร มหาวิทยาลยั
นเรศวร ปที่ 13 (2560) 
ฉบับที่ 2  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

10 ผศ.ภญิญพันธุ  
พจนะลาวณัย 

สถานะที่มองไมเห็นของแมบาน
และภารโรงในพื้นที่ทํางาน
กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 

มกราคม –
มิถุนายน 
2560 

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

11 ผศ.พฤกษา เครือแสง,  
อ.มณีรตัน จันทรหนิ้ว 

มาตรการทางกฎหมายในการ
สงเสริมการสรางธุรกิจอยาง
ยั่งยนื โดยใชหลักเกณฑความ
รับผิดชอบตอสังคม 

2 
กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2560 

วารสารผูตรวจการแผนดิน 
ปที่ 10 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560  

12 อ.ปวีณา งามประภาสม การศึกษาศักยภาพและการ
เตรียมความพรอมในการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชนสําหรับผูสูงอายุ
อยางมีสวนรวม กรณีศึกษา 
ชุมชนทองเท่ียวบานเมาะหลวง 
อําเภอแมเมาะ จังหวดัลําปาง 

2560 วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี ปที่ 8 ฉบับท่ี 
2 หนาที่ 177 - 190 

13 อ.ขัตติยา  ขัติยวรา การพัฒนารูปแบบการสงเสริม
การตลาดโดยกระบวนการมีสวน
ร วมของกลุม วิส าหกิ จชุมชน 
กรณีศึกษา ผลิตภัณฑตะเกียง
น้ํ ามันแบบโบราณ ตําบลปง
ยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัด
ลําปาง 

พฤษภาคม- 
สิงหาคม 
2560 

วารสารการพัฒนาชุมชน
และคณุภาพชีวติ ปที่ 5 
ฉบับที่ 2 หนา 310-322  

14 อ.ดร.บณัศกิาญจ 
ตั้งภากรณ 

การพัฒนาหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกสชวยสอนทักษะ
การสื่ อสารภาษา จีนสํ าหรั บ
นักศึกษาผูมีความบกพรองทาง
สายตา 

กรกฎาคม – 
ธนัวาคม 
2560 

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

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

2560 วารสารวิชาการ  
รมยสาร  
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบรีุรัมย (อยูใน
ฐานขอมูล TCI) ปที่ 15 
ฉบับที่ 3 หนาที่ 31 

16 ผศ.ภญิญพันธุ 
พจนะลาวณัย 

“พระราชวั ง เ ชียง ใหม”ของ
รัชกาลท่ี 7 : โครงการที่ไมแลว

มกราคม – 
มีนาคม 

วารสารการบริหารทองถิ่น, 
10:1 (มกราคม – มีนาคม 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
เสร็จ  กับความลม เหลวของ
อํานาจสยามยามอัสดง 

2560 2560) [วทิยาลัยการ
ปกครองมหาวิทยาลยั 
ขอนแกน] 

17 ผศ.ภญิญพันธุ 
พจนะลาวณัย 

“การผลิต” พ้ืนที่แบบอาณานิคม 
“ในมณฑลพายัพดวยความรู
ประวัติศาสตรและโบราณคดีของ
สยาม” 

กรกฎาคม – 
กันยายน 
2560 

วารสารการบริหารทองถิ่น, 
10:3(กรกฎาคม – 
กันยายน 2560) [วทิยาลัย
การปกครอง มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน] 

18 ผศ.ภญิญพันธุ 
พจนะลาวณัย 

“เทศบาลกับแนวคิดเมืองของ
ราษฎร หลังปฏิวัติสยาม 
2475” 

มกราคม – 
ธันวาคม 
2560 

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

 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 (คาน้ําหนัก 1.00) จํานวน ................ผลงาน 

 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
- - - - - 

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

 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
- - - - - 

 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว(คาน้ําหนัก 1.00) 

จํานวน ................ผลงาน 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
- - - - - 

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

 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
- - - - - 

 
 
 
- ผลงานคนพบพันธุพชื พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน(คาน้ําหนกั 1.00) จํานวน ................

ผลงาน 

 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
- - - - - 

 
- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว(คาน้ําหนัก 1.00) จํานวน

...................ผลงาน 

 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อตาํรา 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
- - - - - 

 
 
- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการ

ประเมินตําแหนงทางวิชาการ (คาน้ําหนัก 1.00) จํานวน .......1.....ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 ผศ.ภญิญพันธุ 

พจนะลาวณัย 
เทศบาล พื้นที่ เมือง และ
กาลเวลา 

2560 สํานักพิมพศยามปญญา 
(6/2017) 
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รายละเอียดผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน........2.......ผลงานดงันี้ 
 
- งานสรางสรรคที่รับการเผยแพรในระดบัชาติ (คาน้ําหนัก 0.60) จํานวน ......2.......ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดอืน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 ผศ.ศิริกร  อิ่นคํา จิตรกรรมสีอะครลิิค ชุด “กอน

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

2560 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
และรูปเลมสูจิบตัร หนา 55 

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

2560 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
และรูปเลมสูจิบตัร หนา 59 

 
 
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (คาน้ําหนัก 1.00)  
จํานวน ................ผลงาน 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตพิีมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตพิีมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
- - - - - 

 
การคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัยตามสูตร 

26.40 
x 100 = รอยละ 24.79  

106.5 
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2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
24.79 

x 5 = 5 (6.20 คะแนน 
20 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 20 
รอยละ 24.79 X5 5 คะแนน 

(6.20) 
บรรลเุปาหมาย 

20 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 2.3-1 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.20) จํานวน 15 ผลงาน 
มน 2.3-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  วาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจง
ให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ (คาน้ําหนัก 0.40) จํานวน 8 
ผลงาน 

มน 2.3-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมท่ี 2 (คาน้ําหนัก 0.60) จํานวน 6 ผลงาน 

มน 2.3-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน 
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ ทั่วไป 
และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (คาน้ําหนัก 0.80) 
จํานวน 18 ผลงาน 

มน 2.3-4 ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว (คา
น้ําหนัก 1.00) จํานวน 1 ผลงาน 

มน 2.3-5 งานสรางสรรคท่ีรับการเผยแพรในระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.60) จํานวน 2 ผลงาน 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
 
ตัวบงชี้ที่  3.1  การบริการวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 

ขอ 
มีการดําเนินการ 2 

ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 5 

ขอ 
มีการดําเนินการ 6 

ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม
และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอ
กรรมการประจําคณะเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตรการบริการทางวิชาการแกสังคม ไวใน
แผนกลยุท ธ ก า ร พัฒนา  คณะมนุ ษยศาสตร และ
สังคมศาสตร พ.ศ.25560-2564  (มน 3.1-1-1) และมีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคม
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561(
มน 3.1-1-2) ไวอยางชัดเจน โดยไดสํารวจความตองของ
ความตองการของสังคมและชุมชน เพ่ือนํามาเปนแนวทาง
ในการจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม  ประจําป
การศึกษา 2560 (มน 3.1-1-3) และไดกําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก
สังคมไวอยางชัดเจน   ซึ่งแผนดังกลาวไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 25 
ตุลาคม 2560 (มน 3.1-1-4) ในการดําเนินงานดานการ
บริการวิชาการแกสังคม คณะฯไดใชกลไกในการขับเคลื่อน
ในรูปแบบของคณะกรรมการสงเสริมงานดานการบริการ
วิชาการโดยแตงตั้งเปนคณะกรรมการทุกปการศึกษา (มน 
3.1-1-5) เพ่ือทําหนาที่ กํากับ ควบคุม และติดตามการ
ดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามที่กําหนด ทํา
หนาที่สงเสริม สนับสนุนและจูงใจบุคลากรใหมีความ
พรอมทั้งดานความรู ความเชี่ยวชาญ ในการใหบริการ
วิชาการแกหนวยงานภายในและภายนอก ตามแผนงาน
ดานการบริการวิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 

มน 3.1-1-1 แผนกลยุทธการพัฒนา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.25560-
2564   
ม น  3.1-1-2 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 
มน 3.1-1-3 แผนบริการวิชาการแกสังคม  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําป
การศึกษา 2560 
ม น  3.1-1-4 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 6/2560 
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 
มน 3.1-1-5 คําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการ
สงเสริมงานดานการบริการวิชาการแกสังคม 
ประจําปการศึกษา 2560  
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เกณฑมาตรฐานขอ 2 โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจาก
การบริการวิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพฒันานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดทํา

แผนดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคม ประจําป
การศึกษา 2560 (มน 3.1-2-1) โดยไดมีการวางแผนการ
นําไปใชประโยชนจากการบริการวิชาการ เพ่ือใหเกิดผลใน 
3 ดาน ไดแก 1) เกิดผลตอนักศึกษา 2) เกิดผลตอพ้ืนที่
หรือชุมชนหรือสังคม และ 3) โดยสามารถแยกไดดังนี้ 
เกิดผลตอการพัฒนาสาขาวิชา ดังนี้   

1) โครงการท่ีเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา โดย
มีโครงการบริการวิชาการที่กําหนดไวในแผนที่เกิดผลตอ
นักศึกษา จํานวน 10 โครงการ ไดแก 

(1.1)  โครงการ “บูรณาการวิชาการเขากับ
การเรียนการสอนและการวิจัยสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร” โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรไดกําหนดให
นักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงโดยการบูรณาการกับรายวิชา
ระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 

(1.2) โครงการ “เผยแพรความรู  ดาน
กฎหมายแกนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย จังหวัด
ลําปาง” โดยสาขาวิชานิติศาสตรไดบูรณาการความรูเขา
กับการเรียนการสอน รายวิชากฎหมายลักษณะละเมิด 
กฎหมายวิธี พิจาณาความอาญา กฎหมายคุมครอง
ผูบริโภค 

(1.3 )  โครงการ  “ดนตรีสัญจร”  โดย
สาขาวิชาดนตรไีดบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาปฏิบัติรวมวง และสงเสริมใหนักศึกษาไดนํา
ความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 

(1.4) โครงการ “บริการวิชาการแกสังคม
บูรณาการเขากับการเรียนการสอน” โดยสาขาวิชา
การเมืองและการปกครองไดกําหนดใหบูรณาการเขากับ
การเรียนการสอน รายวิชา การเมืองและการปกครอง
ทองถ่ินไทย 

(1.5) โครงการ “การจัดทําปฏิทินชุมชน” 
โดยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ไดกําหนดใหมีการบูรณา
การเขากับการเรียนการสอน รายวิชา การพัฒนาชุมชน
เปรียบเทียบ 

(1.6) โครงการ “บูรณาการการบริการ

มน 3.2-1-1 แผนดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
วิชาการกับการเรียนการสอน รายวิชาคายภาษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะ” โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษไดกําหนดใหมี
การบูรณาการเขากับการเรียนการสอน รายวิชา คาย
ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาทักษะ   

(1.7) โครงการ “เลน เ ขียน เรียน กิน 
ศิลปวัฒนธรรมจีน – ไทย” โดยสาขาวิชาภาษาจีน 
(ศศ.บ.) ไดกําหนดใหมีการบูรณาการเขากับการเรียนการ
สอน รายวิชา วัฒนธรรมจีน 

(1.8) โครงการ “Chinese for Blind (พ่ีเลา
นองฝน)”โดยสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) ไดกําหนดใหมี
การบูรณาการเขากับการเรียนการสอน รายวิชา การฟง
และการพูดภาษาจีน 

(1.9) โครงการ “สัมมนาทางวิชาการ : 
ลําปางศึกษา ครั้งท่ี 8” โดยสาขาวิชาสังคมศึกษาได
กําหนดใหมีการบูรณาการเขากับการเรียนการสอน 
รายวิชาลําปางศึกษา 

(1.10) โครงการ “บริการวิชาการแกชุมชน 
การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสําหรับชาว
ตางประเทศ รุนที่ 12” โดยสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ 

2) โครงการที่เกิดผลตอพื้นท่ี ชุมชนและสังคม 
โดยมีโครงการบริการวิชาการที่กําหนดไวในแผนบริการ
วิชาการแกสังคม จํานวน 16 โครงการ ไดแก 

(2 . 1 )   โคร งการ  “ก ารฝ กอบรม เชิ ง
ปฏิบัติการแปรรูปขยะเทศบาลปาตันนาครัว (MOU)”เปน
โครงการที่เกิดจากการสํารวจความตองการรับบริการของ
เทศบาลตําบลปาตันนาครัว อ.แมทะ จ.ลําปาง  ตาม
ความรวมมือทางวิชาการ  (MOU) เพ่ือใหบริการวิชาการ
และการแลกเปลี่ยนประสบการณดานการจัดบริหาร
จัดการขยะและการแปรรูปขยะอยางถูกวิธีในเขตพ้ืนที ่ 

(2.2) โครงการ “ผูสูงอายุแจมใส สังคมผูสูง
วัยบานชื่น : ขับเคลื่อนการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ (วัย
ชราบาล) ตําบลเสริมงาม”เปนโครงการที่เกิดจากการ
สํารวจความตองการรับบริการของเทศบาลตําบลเสริม
งาม  อ.เสริมงาม  จ.ลําปาง  ตามความรวมมือทาง
วิชาการ  (MOU) เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายใุนพ้ืนที่ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
(2.3) โครงการ “ศูนยการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุ ตําบลแมทะ” เปนโครงการท่ีเกิดจาก
การสํารวจความตองการรับบริการของเทศบาลตําบล  
แมทะ  อ.แมทะ  จ.ลําปาง  ตามความรวมมือทาง
วิชาการ  (MOU) โดยกําหนดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทั้งดานสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และ เพื่อสนับสนุนใหผูสูงอายุเกิดพัฒนา
ศักยภาพในการถายทอด องคความรูดานภูมิปญญาและ
วัฒนธรรม ทองถ่ินใหแกคนรุนหลัง 

(2.4) โครงการ “เสริมสรางศักยภาพระบบ
การดูแลสุขภาพผูสูงอายุโรงเรียนวัดศรีหลวง อําเภอแจ
หม” เปนโครงการที่เกิดจาก การสํารวจความตองการรับ
บริการของโรงเรียนวัดศรีหลวง อําเภอแจหม  จ.ลําปาง  
ตามความรวมมือทางวิชาการ  (MOU) เพ่ือใหบริการ
วิชาการและชวยเหลือชุมชนทองถ่ิน ในการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยางยั่งยืน และเพ่ือ
สงเสริมใหความรูเรื่องโภชนาการและฝกอบรมปฏิบัติการ
ปรุงอาหารที่เหมาะสมตอผูสูงอายุ   

(2.5)  โครงการ “บูรณาการวิชาการเขากับ
การเรียนการสอนและการวิจัยสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร”โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรไดดําเนิน
โครงการดังกลาว เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
ตลอดจนการประยุกตใชความรูในเรื่องประสิทธิภาพของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง แกนักศึกษาและชุมชน  

(2.6) โครงการ “เผยแพรความรู  ดาน
กฎหมายแกนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย จังหวัด
ลําปาง” โดยสาขาวิชานิติศาสตรไดดําเนินโครงการ
ดังกลาว เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับความรูทางกฎหมาย 
และ เกิดจิตสํานึกในการเคารพกฎหมาย ไมละเมิด
กฎหมายหรือทําผิดกฎหมาย และเคารพสิทธิของอ่ืน 

(2.7 )  โครงการ  “ดนตรีสัญจร”  โดย
สาขาวิชาดนตรีไดดําเนินโครงการ เพ่ือเผยแพรความรู
ดานทฤษฎีดนตรี และทักษะการปฏิบัติดนตรีให กับ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การบริการ 

(2.8) โครงการ “บริการวิชาการแกสังคม
บูรณาการเขากับการเรียนการสอน” โดยสาขาวิชา
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
การเมืองและการปกครองไดบูรณาการเขากับการเรียน
การสอน รายวิชา การเมืองและการปกครองทองถิ่นไทย 
และไดบูรณาการเขากับการวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนผูสูงอายุนารองเพ่ือสงเสริมสุขภาวะอยางมีสวน
รวมของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเสริมงาม อําเภอ
เสริมงาม จังหวัดลําปาง 

(2.9) โครงการ “การจัดทําปฏิทินชุมชน” 
โดยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ไดกําหนดใหมีการดําเนิน
โครงการเพ่ือจัดทําปฏิทินชุมชนใหแกชุมชนบานมาย 
ตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ไดนําไปใช
ประกอบการทํางานของชุมชน 

(2.10) โครงการ “บูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน รายวิชาคายภาษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะ” โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษไดกําหนดใหมี
การดําเนินโครงการ เพ่ือใหความรูภาษาอังกฤษกับ
นักเรียนและครูโรงเรียนเทศบาลตําบลปาตันนาครัว 
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

 (2.11) โครงการ “เลน เขียน เรียน กิน 
ศิลปวัฒนธรรมจีน – ไทย” โดยสาขาวิชาภาษาจีน 
(ศศ.บ.) ไดกําหนดใหมีการดําเนินโครงการเพ่ืออบรมการ
ทําเก๊ียวตมจีน การตัดกระดาษจีน การวาดหนากาก
อุปรากรจีน  การประดิษฐตุงลานนาแกนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผูเขารวมโครงการสามารถไป
ตอยอดองคความรูไดอยางเหมาะสม  

(2.12) โครงการ “Chinese for Blind (พ่ี
เลานองฝน)”โดยสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) ไดกําหนดใหมี
การดําเนินโครงการเพ่ือการเตรียมพรอมในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีน และเพ่ือสรางแรงบันดาลใจแก
นักเรียนผูพิการทางสายตาในการเรียนรูและรูจักภาษาจีน 

(2.13) โครงการ “สัมมนาทางวิชาการ : 
ลําปางศึกษา ครั้งที่ 8” โดยสาขาวิชาสังคมศึกษาได
กําหนดใหมีการดําเนินโครงการ เพ่ือใหประชาชนผูสนใจ
ทั่วไป ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดลําปาง รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการเก่ียวกับประเด็นทองถิ่นในลําปาง  และเพื่อให
ประชาชนผูสนใจทั่วไป ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดลําปาง นําความรูที่ไดจากการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สัมมนาไปใชประโยชนตอลําปางทองถ่ินภาคเหนือและ
สังคมไทยโดยรวม ทั้งในปจจุบันและอนาคต 

(2.14) โครงการ “ศาสตรพระราชาสูระบบ
ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” โดยสาขาวิชา
สังคมศึกษาไดจัดโครงการนี้ข้ึนเพ่ือใหบริการวิชาการใน
การจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการวิเคราะห
ขอมูลเชิงพื้นที่และการทําแบบจําลอง ซึ่งกลุมเปาหมาย
เปนตัวแทนกลุมศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา มี 4 
กลุมศูนย ดังนี้ กลุมหลายดอย, กลุมอิงดอย ,กลุมหาขุน
ศึก ,กลุมอูขาวอูน้ํา 

(2.15) โครงการ “ความรวมมือระหวาง
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบและสํานักงานพัฒนา
ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัด 2561 (KBO)” โดย
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ไดจัดโครงการนี้ข้ึนเพ่ือ
เปนการรวบรวมความรูและเชื่อมโยงแหลงความรูใน
ทองถิ่นและชุมชนเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP เพ่ิม
ศักยภาพในการผลิตใหมีคุณภาพมาตรฐานและการ
แขงขันของผูผลิต OTOP เพื่อใหมีการชวยเหลือพึ่งพากัน
ในชุมชนและทอง ถ่ิน และพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ 
OTOP คงไวซึ่งเอกลักษณของชุมชนและทองถ่ินอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน โดยมีกลุมเปาหมายคือกลุมผลิตภัณฑ
ชุมชน อยางนอย 3 ชุมชน 

(2.16) โครงการ “บริการวิชาการแกชุมชน 
การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสําหรับชาว
ตางประเทศ รุนที่ 12” โดยสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารสําหรับชาวตางประเทศไดจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อ
พัฒนาผูเขารับการอบรมใหมีความรู ความสามารถในการ
ใ ช ภ า ษ า ไท ย ขั้ น พื้ น ฐ า น สํ า ห รั บ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจําวันและใหมีพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีในหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
ที่สอบเขาได และเพ่ือเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมแกชาว
ตางประเทศ 

3) โครงการที่เกิดผลตอการพัฒนาสาขาวิชา ทุก
โครงการในแผนบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 
2560 จํานวน 16 โครงการที่รับผิดชอบโดยสาขาวิชา เปน
โครงการที่กอใหเกิดการพัฒนาสาขาวิชาในดานตาง ๆ เชน 

3.1) ภาพลักษณของสาขาวิชาที่ทําใหเปนที่รูจัก
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
จากหนวยงานภายนอกมากยิ่งขึ้น 

3.2) ทําใหอาจารยใหเกิดองคความรูใหมจาก
การใหบริการวิชาการ ที่จะสามารนํามาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาไดอยางเหมาะสม 

3.3)  สาขาวิชามีเครือขายความรวมมือระหวาง
สาขาวิชาและหนวยงานภายนอก เพ่ือรวมกันแลกเปลี่ยน
ความรูระหวางสาขาวิชาและหนวยงาน ชุมชน ไดอยาง
เหมาะสม   
 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการ 
แบบใหเปลา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดทํา

แผนบริการวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่ง
มีโครงการทั้งหมด 17 โครงการ โดยมีโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมที่บริการแบบให เปลา จํ านวน 16 
โครงการ ซึ่งทุกโครงการจะเปนการบริการวิชาการแก
ชุมชน สังคม โดยการนําองคความรูของอาจารยไป
ถายทอด รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 
หรือสังคม ที่กอใหเกิดประโยชนทั้งทางตรงและทางออม
แกสังคม ชุมชน หรือกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ 

มน 3.3-1-1 รายงานสรุปผลโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําการศึกษา 2560 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ  แกสังคม
ในขอ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดทํา

รายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนดําเนินงานดาน
บริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2560 (มน 3.1-4-1) 
โดยมีการประเมินความสําเร็จของแผนดังนี้ 

1) ประเมินความสําเร็จของแผน จํานวน 5 ตัวบงชี้ 
บรรลุผลทุกตัวบงชี้  ไดแก (1) มีการสํารวจ
ความตองการของกลุมเปาหมายจากการตกลง
ทําความรวมมือทางวิชาการ (MOU) จํานวน 4 
โครงการ และรับบริการทั่วไปจํานวน 13 
โครงการ (2) มีการดําเนินโครงการตามแผน คิด
เปนรอยละ 88.24 (3) มี โครงการบริการ
วิชาการแบบใหเปลา จํานวน 16 โครงการ (4) 

มน 3.1-4-1 รายงานผลการประเมินความ 
สําเร็จของแผนดําเนินงานดานบริการวิชาการ
แกสังคม ปการศกึษา 2560 
มน 3.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรม 
การประจําคณะ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 26 
กรกฎาคม 2561 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่เกิดผลตอ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม คิดเปน
รอยละ 100 และ (5) มีโครงการบริการวิชาการ
ที่สรางความเขมแข็งใหแกชุมชนชนหรือสังคม 
และสามารถพ่ึงพาตนเองได จํานวน 1 โครงการ  

2) มีการประเมินความสําเร็จของโครงการบริการ
วิชาการ ไดแก โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
17 โครงการ มีการดําเนินงานตามแผน จํานวน 
15 โครงการ คิดเปนรอยละ 88.24 ไมเปนไป
ตามแผนจํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 
11.76  

 โดยไดนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะใน
วาระเพื่อพิจารณา ครั้งท่ี 5/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 
2561 (มน 3.1-4-2) โดยคณะกรรมการประจําคณะมีมติ
ใหนําขอเสนอแนะจากการประเมินความสําเร็จไป
ปรับปรุงและพัฒนางานดานการบริการวิชาการแกสังคม
และชมุชน ประจําปการศึกษา 2561  
 

เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการ
สังคม 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดประชุม

คณ ะ ก ร ร ม กา ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก สั ง ค ม  คณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2560 เพื่อ
รวมกันประเมินความสําเร็จของแผนบริการวิชาการ ป
การศึกษา 2560  (มน 3.1-5-1)   พบปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินโครงการดังนี้  

1) โครงการบริการวิชาการยังไมตอบสนองตอ
ความเขมแข็งและความยั่งยืนใหกับทองถ่ิน
เปาหมายที่คณะกําหนดการดําเนินโครงการ
จึงมีความกระจัดกระจายไปตามพื้นที่ตาง ๆ  

2) การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการ
แตละโครงการใชวิธีถัวเฉลี่ยที่ไมไดมาจากการ
คํานวณโดยใชฐานของกลุมเปาหมาย สงผลให
บางโครงการงบประมาณไมเพียงพอ และบาง
โครงการมีงบประมาณมากเกินไป 

3) โครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการโดย

มน 3.1-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศกึษา 2560 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561  
ม น  3 . 1 -5 -2   ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 5/2561 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561    
มน 3.1-5-3  กรอบแผนการบริการวิชาการ
แกสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปการศึกษา 2561     
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
การบูรณาการศาสตรดานตาง ๆ เขาดวยกัน
ของคณะยังมีจํานวนนอย สงผลใหความคุมคา
ในการใชจายงบประมาณบริการวิชาการลดลง 

4) โครงการบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายไดมี
นอยสงผลใหสัดสวนรายไดจากการบริการ
วิชาการเมื่อเทียบกับปงบประมาณที่ผานมาไม
สูงข้ึนมาก 

ดังนั้น จากประเด็นดังกลาวคณะกรรมการบริการ
วิชาการคณะฯ จึงมีขอเสนอแนวทางแกไขและอุปสรรคท่ี
เกิดขึ้น และจัดทํารายงานประเมินความสําเร็จของแผน
บริ การวิช าการแกสั งคม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2560 โดยมีขอเสนอแนะเพื่อ
นําไปจัดทํา (ราง) กรอบแผนการบริการวิชาการแกสังคม 
ปการศึกษา 2561 และนําไปปรับปรุงการบริการวิชาการ
แกสังคมปการศึกษา 2561 ใหมีความเชื่อมโยง สอดคลอง 
และเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนาระดับประเทศ 
แผนพัฒนาระดับภาค แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง และแผนพัฒนาคณะ ดังนี ้

1) กําหนดพ้ืนที่ความรับผิดชอบหลัก จํานวน 4 
พ้ืนที่ ไดแก อ.ลี้ อ.ทุงหัวชาง อ.ปาซาง จ.ลําพูน 
และ อ.เสริมงาม จ.ลําปาง ในการจัดทําแผนจา
การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่น  

2) จัดสรรงบประมาณในสัดสวนรอยละ 70 ดําเนิน
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการตามประเด็น
ที่กําหนดไวในโครงการ Social และรอยละ 30 
ดําเนินกิจกรรม/โครงการบูรณาการศาสตรดาน
ตาง ๆ และสนับสนุนโครงการที่กอให เกิด
รายได 

 โดยเสนอตอคณะคณะกรรมการประจําคณะ ครั้ง
ที่ 5/2561 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561และมีมติเห็นชอบ 
กรอบแผนบริการวิชาการปการศึกษา 2561  (มน 3.1-5-1)  
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เกณฑมาตรฐานขอ 6 คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

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

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

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2560 

 

หนา้ 94                                              คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง  (ฉบบัรบัการประเมนิ)                                                                                

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบงชี้ที่  4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 

ขอ 
มีการดําเนินการ 2 

ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 5 

ขอ 
มีการดําเนินการ 

6-7 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนิน

กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามนโยบาย
และแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2560 (มน 4.1-1-1)  โดยมีรองคณบดีปฏิบัติการ
แทนคณบดีในงานกิจการนักศึกษาและแตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (มน 
4.1-1-2)  โดยมีการจัดประชุมอยางตอเนื่อง (มน 4.1-1-3)  
เพ่ือรวมกําหนดนโยบาย  วางแผนการดําเนินงานโครงการ 
และติดตามการดําเนินงานโครงการ นอกจากนี้ยังได
กําหนดใหสโมสรนักศึกษา (มน 4.1-1-4) รวมรับผิดชอบ
กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาอีกดวย 

มน 4.1-1-1 แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2560 
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 ประจําปการศกึษา 2560 
ม น  4 . 1 -1 -3  ร า ย ง า น ก า รป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบํ ารุ งศิลปวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศกึษา 2560 
มน 4.1-1-4 คําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการ

จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2560 (มน 4.1-2-1) โดยเกิดจากการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
และตัวแทนสาขาวิชาผานโครงการจัดแผนกิจการนักศึกษา
และแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2560 
(มน 4 .1 -2-2 ) โดยได กําหนดโครงการและกิจกรรม 
งบประมาณ ตัวชี้วัด และผูรับผิดชอบโครงการไวอยางชัดเจน 
และแผนดังกลาวไดผานการกลั่นกรองจําคณะกรรมการ

มน 4.1-2-1 แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2560 
มน 4.1-2-2 รายงานสรุปผลโครงการ
จัดทําแผนกิจการนักศึกษาและแผนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2560 
มน 4.1-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใน
การประชุม ครั้งที่  3/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560 และ
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะในการประชุม ครั้งท่ี 
4/2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 (มน 4.1-2-2) เพื่อ
พิจารณาและมีมติเห็นขอบ ในการดําเนินงานโครงการและ
กิจกรรม ที่รับผิดชอบดําเนินการโดยสโมสรนักศึกษา 

3/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560 
ม น  4 . 1 -2 -4  ร า ย ง า น ก า รป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2560 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกํากับและ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานกิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยรองคณบดีปฏิบัติการแทนคณบดี 
และมีนักวิชาการศึกษา สวนงานบริการการศึกษาและพัฒนา
นักศึกษาทําหนาที่ เปนผู กํากับติดตามใหนักศึกษาและ
ผูรับผิดชอบโครงการ จัดโครงการและกิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนไปตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2560 ตามนโยบายและ
ประเด็นกลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ 
และมีการจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (มน 4.1-3-1)  เพ่ือสรุปผลการ
จัดการโครงการและพิจารณารูปแบบหรือวางแผนการ
ดําเนินงานโครงการดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  

มน 4.1-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป
การศกึษา 2560 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการประเมิน

ความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2560  (มน 4.1-4-1)     

1 )  ส ง เสริมพันธ กิจด านทํ านุบํ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมีสงเสริมผานกิจกรรม
โครงการจํานวน 4 โครงการ 

1.1 โครงการไหวครูและผูกขวัญผูกใจสาน
สายใยศิษยกับอาจารย จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

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 2560   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ลําปาง มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 883 คน 

1.2 โครงการจัดทําแผนกิจกรรมนักศึกษาและ
ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม จัดขึ้นวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 
2560 ณ หองประชุม 0935 มีผูเขารวมโครงการจํานวน 58 
คน 

1.3 โครงการสานศิลปถ่ินมนุษยฯ ครั้งที่ 8 จัด
ขึ้นวันที่ วันที่ 8-9 มกราคม 2561ณ ลานลีลาวดี อาคาร 9 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วันที่ 8 มกราคม 2561 
มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 1,145 คน วันที่ 9 มกราคม 
2561 มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 806 คน   

1.4 โครงการรดน้ําดําหัวคณาจารย จัดขึ้นวัน
อังคารที่ 25 เมษายน 2560ณ ลานลีลาวดี อาคาร 9 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 
93 คน 
 2 )  มี แ ผนงานด านการทํ านุ บํ า รุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม และใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการงานดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแก แผนงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2560 จํานวน 1 แผน 
 3) จํานวนโครงการที่สงเสริม เอกลักษณของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยางนอย 1 โครงการ ไดแก 
โครงการสานศิลปถิ่นมนุษยฯ ครั้งที่ 8  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการนํารายงาน

ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่ วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป
การศึกษา 2560 เสนอตอคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการประชุม ครั้งที่ 
1/2561 วันที่  27 เมษายน 2561 (มน 4.1-5-1) โดยมี
ขอเสนอใหนําปญหา อุปสรรค ในการดําเนินโครงการและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/
กิจกรรม ในแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป
การศึกษา 2561 (มน 1.6-6-2) และแผนดังกลาวไดเสนอตอ

ม น  4 . 1 -5 -1  ร า ย ง า น ก า รป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 เมษายน 
2561   
มน 4.1-5-2  แผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2561 
ม น  4 . 1 -5 -3  ร า ย ง า น ก า รป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 5/2561  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะกรรมการประจําคณะ คราวประชุมครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 
25 กรกฎาคม 2561 (มน 1.6-6-3) เพ่ือใหความเห็นชอบแผน
ดังกลาวแลว 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

 
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
กิจกรรมทํานุบํารุงศลิปและวัฒนธรรม 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 7 กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติ   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
-ไมมีผลการดําเนินงานในเกณฑมาตรฐานขอนี้ - 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย 
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบงชี้ที่  5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบนั  
   และเอกลักษณของคณะ   
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 

ขอ 
มีการดําเนินการ 2 

ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 
มีการดําเนินการ 7 

ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะ
และสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ มหาวิทยาลัย รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของ
คณะและพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา เพื่อใหบรรลุผล
ตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ  

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1) คณะมี การจั ดทํ าแผนกลยุทธ การพัฒนาคณะ

มนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร  (พ . ศ . 25 60–2564 )           
และแผนปฏิบัติการประจํา งบประมาณ  พ.ศ.  2561 ดังนี้ 

เมื่อสิ้นสุดแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย (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 5.1-1-1) โดยมีคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรรวมเปนกรรมการและไดนําเสนอแผนตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธ
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. 2560–2564   
จากการประชุม ครั้งที่ 10/2559 เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2559 
(มน 5.1-1-3) และถายทอดลงสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล
ภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดส งแผนกลยุทธการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.  2560–256  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
จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
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 วันที่  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  
เพ่ือวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค นํามากําหนด
วิสัยทัศน ประเด็นกลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัดและคา
เปาหมาย กลยุทธ/โครงการหลัก เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจและวิสัยทัศน  ใหมีความกระชับ  
ชัดเจน  เปนรูปธรรม  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา 
แผนกลยุทธการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
พ.ศ. 2560–2564  (มน 5.1-1-4) เม่ือวันที่ 9–10 มิถุนายน 
2559 เสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากการประชุม ครั้งท่ี 7/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2559 (มน 5.1-1-5) และถายทอดตัวชี้วัดแผนกลยุทธฯ  ลงสู
ระดับบุคคลโดยการจัดประชุมกลุมยอยชี้แจงรายละเอียดให
เกิดการรวมแรงรวมใจของบุคลากรทุกระดับ ประสานความ
รวมมือไปในทิศทางเดียวกันภายใตบริบทของคณะ  ดวย
ความรูสึกรับผิดชอบตอการดําเนินงานตามแผนกลยุทธฯ (มน 
5.1-1-6) 

ขณะเดียวกันไดดําเนินการวิเคราะห  และประเมิน
ความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธฯ  แตละประเด็นกลยุทธ  และประเมินมูลคาของ
ทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช  เพื่อนํามาจัดทํา  
(ราง) แผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ.2560-2564  ใหสามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธฯ  ตามกรอบระยะเวลาดําเนินการไดอยาง
คลองตัว  ยืดหยุน  มีประสิทธิภาพ  รองรับการเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดข้ึนไดในอนาคต  (มน 5.1-1-7)  เสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณาใหความเห็นชอบจากการประชุม ครั้งท่ี 
8/2559 เม่ือวันที ่25 ตุลาคม 2559 (มน 5.1-1-8) 

และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของแผนกลยุทธฯ  (มน 5.1-
1-9) เสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากการประชุม ครั้งท่ี  6/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 
2560 (มน 5.1-1-10) มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธฯ  การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ
และการใชจายงบประมาณประจําป  อยางสม่ําเสมอเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา ครั้งที่ 1/2561 วันท่ี 10 
มกราคม 2561 (มน 5.1-1-11)  ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 11 

มน 5.1-1-7 แผนกลยุทธทางการเงิน  
พ.ศ.2560 – 2564 
มน 5.1-1-8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะครั้งที่  
7/2559 วันที่ 24 สิงหาคม 2559 
มน 5.1-1-9 แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 
มน 5.1-1-10 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี  
6/2560 เม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2560 
มน 5.1-1-11 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561 
มน 5.1-1-12  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
4/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
มน 5.1-1-13  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี  
7/2561 วันที่  26 กรกฎาคม 2561 
มน 5.1-1-14  แผนพับแผนกลยุทธคณะ 
มน 5.1-1-15  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี  
7/2561 วันที่  26  กรกฎาคม  2561 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
พฤษภาคม 2561 (มน 5.1-1-12)  และครั้งที่  7/2561 วันที่  
26 กรกฎาคม 2561 (มน 5.1-1-13) 

หลังจากที่ไดดําเนินการตามแผนมาเปนระยะเวลา
หนึ่งแลวนั้น  เพ่ือใหแผนฯ  มีประสิทธิภาพมุงสูการบรรลุ
วิสัยทัศน  อยางเปนรูปธรรม  จึงไดดําเนินการจัดสัมมนา เชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  พ.ศ.  2560 – 2564  ปงบประมาณ  พ.ศ.  
2561  เม่ือวันที่  18  มิถุนายน  2561  ซึ่งคณะกรรมการฯ  
เห็นชอบใหใชแผนเดิมขับเคลื่อนการดําเนินงานตามประเด็น
กลยุทธตางๆ  ใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดและถายทอดให
บุคลากรทุกระดับใหรับทราบอยางทั่วถึงและไดจัดทําเปนแผน
พับเผยแพรกับอาจารยและเจาหนาท่ีคณะ (มน 5.1-1-14) 
เสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา  ครั้งที่  7/2561  
วันที่  26  กรกฎาคม  2561 (มน 5.1-1-15) เพ่ือใชเปนกรอบ
การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.  2562 ตอไป 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง 
เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแขงขัน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการวิเคราะหขอมูล

ทางการเงนิประจําป  ที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยผลผลิต
ในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา  
อาจารย  บุคลากร การจัดการเรียนการสอน เพ่ือนํามา
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต  และโอกาสในการแขงขัน     
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกําหนด  สอดคลอง
กลับหลักเกณฑและวิธีการของมหาวิทยาลัย  และหลักเกณฑ
และวิธีการของกรมบัญชีกลางในลักษณะของการบูรณาการ  
(มน 5.1-2-1)  โดยใชคา  FTES  ภาคเรียนที่ 1/2560  และ
ภาคเรียนที่  2/2560  เปนผลผลิต  (มน 5.1-2-2) 

มน 5.1-2-1 รายงานสรุปคา FTES ภาค
เรียนที่ 1/2560 และภาคเรียนที่ 2/2560 
แยกตามสาขาวิชา 
มน 5.1-2-2 รายงานการวิ เคราะหการ
คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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เกณฑมาตรฐานขอ 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัย
เสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงดังตอไปนี้ 
1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  (มน 5.1-3-1) โดยผูบริหาร
คณะเปนคณะกรรม ไดแก  คณบดี รองคณบดี ประธาน
สาขาวิชา และหัวหนาสํานักงานคณบดี ทําหนาที่บริหาร
ควบคุม ติดตามความเสี่ยง 

2)  คณะกร ร มกา ร บริ ห า รค ว า ม เ สี่ ย ง  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดประชุมเพ่ือจัดทําแผน
บริหารความเสี่ ยง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยหาเหตุการณที่เสี่ยง 
รวมทั้งหาสาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณ โดยการประชุมระดม
สมอง การใชขอมูลจากผลการดําเนินงานความเสี่ยงในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมถึงการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะและผูมีสวนไดสวน
เสียมาประกอบการจัดทําแผน  หลังจากนั้น ไดนํา(ราง) แผน
บริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 
ประ จํ าป งบประมาณ พ .ศ .2560  เ สนอต อที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 6/25560  เม่ือวันที่ 25 
ตุลาคม 2560 (มน 5.1-3-2) และมีมติเห็นชอบแผนบริหาร
ความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561  (มน 5.1-3-3)   
           3) คณะโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการ
ดําเนินการการบริหารความเสี่ยงและการจัดการวางระบบ
ควบคุมภายใน ตามของมหาวิทยาลัย ให เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตอเนื่อง สอดคลองกับนโยบายการบริหารงาน
เปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และรวบรวมขอมูลจาก
หนวยงานภายในของคณะ และวิเคราะหโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยง และไดวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัย
ที่กอใหเกิดความเสี่ยง ซึ่งไดกําหนดประเภทความเสี่ยงไว 6 
ประเภท ไดแก 

1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร (Finance Rick) 
2) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Rick) 
3) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  

มน 5.1-3-1 คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561   
มน  5 . 1 -3 -2  ร ายง านการประชุ ม
คณะกรรมการประจํา ครั้งที่  1/2561 
วันที่ 10 มกราคม 2561 
มน 5.1-3-3 แผนบริหารความเสี่ยงคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561     
มน 5.1-3-4 รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  
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.
2561   
มน  5 . 1 -3 -6  ร ายง านการประชุ ม
คณะกรรมการประจํ าคณะ ครั้ งที่ 
8/2561 วันที ่15 สิงหาคม 2561  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ

ขอบังคบั (Compliance Risk) 
5 )  ค ว า ม เ สี่ ย ง ด า น บุ ค ล า ก ร แ ล ะธ ร รม ภิ บ า ล 

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

จากโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหรือขนาดความรุนแรง
ของความเสียหายที่เกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง  โดยมี
วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก หลีกเลี่ยงความเสี่ยง  การลด
ความเสี่ยง  การยอมรับความเสี่ยง  และการถายโอนความเสี่ยง  
โดยมีการติดตามระหวางปงบประมาณ เพ่ือประเมินผลการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (มน 5.1-3-4) เพื่อ
ประเมินวา คณะฯ ไดมีกิจกรรมการควบคมุภายในหรือโครงการ
ความเสี่ยงเพียงพอหรือไมหรือมีความเสี่ยงคงอยูและหรือมี
มาตรฐานดําเนินการอยางไรในปการศึกษา 2561 
            4) ปงบประมาณ 2561 มีการจัดทํารายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง (มน 5.1-3-5) เสนอตอคณะกรรมการประจํา 
(มน 5.1-3-6) เพ่ือพิจารณาการดําเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบาย      
การดําเนินงานอยางชัดเจน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผูบริหารของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการของคณะอยาง
ครบถวนทั้ง 10 ประการ โดยมีหลักการ กลไก/กระบวนการ 
และตัวอยางผลการดําเนินการ ดังนี ้

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

(2) หลักประสิทธิภาพ มีระบบงานและกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน โดยใชเทคนิคเครื่องมือการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม สามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงาน 
และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว เชน มีการดูแล กําหนดนโยบายและกํากับติดตามให
มีการดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดไว (มน 5.1-4-3) และมี

มน 5.1-4-1 แผนกลยุทธการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ระยะ 5 
ป พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มน 5.1-4-2 แผนบริหารความเสี่ยง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มน 5.1-4-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ/
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน/คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย 
/คณะกรรมการสงเสริมงานบริการ
วิชาการแกสังคม 
มน 5.1-4-4 คําสั่ง แตงตั้ง
คณะกรรมการตาง ๆ เชน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
การแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ กํากับดูแลใหการปฏิบัติงาน
ดานตางๆ เปนไปตามแผน (มน 5.1-4-4) 

(3) หลักการตอบสนอง มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เปนกําลังหลักของสังคม (มน 5.1-4-
5) มีการใหบริการทางวิชาการและวิจัยที่สอดคลองกับความ
ต องการของสั งคม(มน  5.1-4-6)มี กา ร พัฒนาปรับปรุ ง
กระบวนการขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อให เ กิดประสิทธิภาพ
ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ (มน 5.1-4-7)  

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

(5) หลักความโปรงใส มีการบริหารงานที่ยึดมั่นใน
ความถูกตอง เปนไปตามกฎ ระเบียบและขอบังคับ รวมถึงมี
การควบคุมภายในและการตรวจสอบ (มน 5.1-4-10) และมี
การเผยแพรขาวสารผานเว็บไซตและ face book ของคณะมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประชาชนสามารถเขาถึงขาวสาร
ของคณะฯ (มน 5.1-4-11) มีกลไกคณะกรรมการตรวจสอบ 
(มน 5.1-4-12) 

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

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

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

คณะกรรมการบริหารคณะ/
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศกึษา/คณะกรรมการสงเสริมการ
วิจัย /คณะกรรมการสงเสริมงานบริการ
วิชาการแกสังคม 
มน 5.1-4-5 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
พ.ศ.2561 /รายงานประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต  
มน 5.1-4-6 รายงานสรุปผลโครงการ
ดานการบริการวิชาการ  
มน 5.1-4-7 คูมือปฏิบัติงาน 
มน 5.1-4-8 รายงานการประเมินตนเอง 
มน 5.1-4-9 ขอบังคบัมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดภาระงาน
ของอาจารยและผูบริหาร พ.ศ.2559 
มน 5.1-4-10 เลมรวบรวม กฎ ระเบียบ
และขอบังคับ  
มน 5.1-4-11 เว็บไซตคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ 
face book คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
มน 5.1-4-12 เอกสารรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน ประจําป 2561 
มน 5.1-4-13 รายงานการประชุม
คณาจารย/รายงานการประชุมบุคลากร
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  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
โดยคณะกรรมการอุทธรณรองทุกข   

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

(10) หลักมุงเนนฉันทามติ การบริหารจัดการงานตางๆ 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ (มน 5.1-4-16)  ซึ่งจะมี
การประชุมเพ่ือรวมกันหาทางแกไขปญหาตางๆและหาขอยุติ
ใหกับทุกฝาย 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 คนหาแนวปฏิบัติ ท่ีดีจากความรูทั้ งที่มีอยู ในตัวบุคคล ทักษะของผู มี
ประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจ  ดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร        
และนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการดําเนิน

คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูของอาจารย โดยดําเนินการใน
รูปแบบของการจัดการความรู ตามกระบวนการดังนี้  

1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ประจําปการ 
ศึกษา 2560 (มน 5.1-5-1) เพ่ือทําหนาท่ีในการจัดการความรู
ตามประเด็นความรูที่ตองการของกลุมเปาหมาย    

2) จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูและ
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 2560 (มน 5.1-5-3) โดย
มีแผนการจัดการความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ี
สอดคลองกับแผนกลยุทธการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร พ.ศ.2560-2564  ทั้งหมด 2 ประเด็น  ไดแก   

- ดานการผลิตบัณฑิตประเด็น  เทคนิคการ
ออกแบบการเรียนการสอนโดยใชเครื ่องมือเพื ่อพัฒนา
นักศึกษาใหมีคุณภาพ 

มน 5.1-5-1 คําสั่งคณะ  เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการ จัดการความรู  (สาย
วิชาการ) ประจําปการศึกษา 2560   
มน  5 . 1 -5 -2  ร ายง านการประชุ ม
คณะกรรมการการจัดการความรู สาย
วิชาการ ประจําปการศึกษา 2560 
มน 5.1-5-3 แผนการจัดการความรู 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2560 
มน 5.1-5-4 เอกสารเลมเล็กผลจากการ
จั ดการความรู  ส ายวิ ช าการ  คณะ
มนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร  ป
การศึกษา 2560 
มน 5.1-5-5 เว็บไซตคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  
มน  5 . 1 -5 -6  ร ายง านการประชุ ม
คณะกรรมการการจัดการความรู สาย
สนับสนุน ประจําปการศึกษา 2560  
มน 5.1-5-7 เอกสารเลมเล็ก การจัดการ
ความรู สายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปการศึกษา 2560  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
- ดานการวิจัย ประ เด ็น เทคน ิคการ เ ข ียน

โครงการขอทุนวิจัยภายนอก  
2.3 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรู

และทักษะตามแผนความรูที่กําหนดในขอ 1 คือ อาจารยที่
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       

3) มีการจัดประชุมเพ่ือแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit know- 
ledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนด
ไวในแผน          

4) คณะกรรมการจัดการความรู  ได จัดทําเอกสาร
เผยแพรแนวปฏิบัติที่ที่ ไดจากการแลเปลี่ยนเรียนรูทั้ง 2 
ประเด็น (มน 5.1-5-4)  และจัดประชุมเพ่ือคืนขอมูลใหกับกลุม
อาจารยที่ ร วมกันแลกเปลี่ ยนความรู  ผ านการประชุม
คณะกรรมการการจัดการความรู  เพ่ือให เกิดการนําไปใช
ประโยชนตอการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนที่เกี่ยวของ 

5) มีการเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 
โดยจัดประชุมและแจกเอกสารแนวปฏิบัติที่ดี ในรูปแบบของ
เอกสารเผยแพรเลมเล็ก และแจกใหแกอาจารยเพื่อนําไปใช
ประโยชน และเผยแพร เปนลายลักษณ อักษร (explicit 
knowledge) ผ านทาง เว็ บ ไซต คณะมนุ ษยศาสตร และ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 5.1-5-5) และ
จัดสงไปยังหนวยงานภายนอก เพ่ือใชประโยชน และมีการ
คัดเลือกตัวแทนอาจารย เพ่ือนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรูดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย  ในเวที
ตลาดนัดความรูในระดับมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน  
2561 และไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เปนหนวยงานที่มี
การจัดการความรูดีเดน ประจําปการศกึษา 2560           

และคณะฯ ไดมีการจัดการความรูสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในประเด็นการวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน 
ตามกระบวนการจัดการความรูซึ่งไดทบทวนจากการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในปการศึกษา 2559 ท่ีผานมาท่ีเห็นวาควร
ดําเนินการตอเนื่องเพื่อคนหาวิธีการหรือขั้นตอนที่ฝงอยูในตัว
บุคคล โดยมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยาง
ตอเนื่อง (มน 5.1-5-6) และไดกําหนดประเด็นการจัดการ
ความรูสายสนับสนุนประเด็น “การวิเคราะหงานเพื่อปรับปรุง
และพัฒนางาน...”  โดยที่สามารถนําไปตอยอดการจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานจากงานประจําของแตละคน และผลการจากการ

มน  5 . 1 -5 -8  คู มื อปฏิ บั ติ ง า นขอ ง
เจาหนาที่สายสนับสนุน 
มน 5.1-5-9  โปรสเตอร/แผนพับ Flow 
chart แตละงานของเจาหนาที่สาย
สนับสนุน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
จัดการความรูไดจัดทําเปนเอกสารเลมเล็กเพ่ือเผยแพรผลจา
การจัดการความรู (มน 5.1-5-7) และบุคลาการสายสนับสนุน
ทุกคนไดนําผลการการวิเคราะหงานเพื่อนําไปปรับปรุงและ
พัฒนางานมาจัดทําเปนคูมือปฏิบัติงาน (มน 5.1-5-8) โดย
นําไปเผยแพรใหผูเกี่ยวของไดทดลองในการใชงานตามคูมือ 
และติดตามการนําไปใชจากการประชุมรวมกัน เพื่อรวมกัน
วิเคราะหวาผลจากการที่เผยแพรและมีผูนําไปใชประโยชนเปน
อยางไร ซึ่งจากไดแลกเปลี่ยนกันแลวพบวา ผลจากการเผยแพร
คูมือทําใหเห็นวาการนําไปใชงานจากคูมือปฏิบัติงานนั้น ผูใช
บางคนไมไดอานรายละเอียดในเลม จึงไดนํา Flow chart หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแตละงาน มาจัดเปนรูปแบบ
โปสเตอรและแผนพับ เพ่ือเผยแพรใหสามารถใหเขาถึงไดงาย
และสามารถนําไปใชไดอยางรวดเร็ว (มน 5.1-5-9) และเมื่อ
สิ้นสุดกระบวนการจัดการความรูของคณะฯแลว จึงไดมีการจัด
ประชุมเพ่ือคนหาแนวปฏิบัติที่ดีหรือเทคนิคการปฏิบัติงานของ
แตละคนที่จะเปนแบบอยางหรือตัวอยางที่จะสามารถให
หนวยงานอื่น ๆ สามารถนําไปใชประโยชน จึงไดคัดเลือก
บุคลากร เพ่ือนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีจาการจัดการความรูของ
คณะ เพ่ือนําไปเสนอในการจัดกิจกรรมการจัดการความรูระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเผยแพรใหกับหนวยงานอ่ืน ๆ ไดนําไปใช
ประโยชน เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2561  เพ่ือเปนการเผยแพร
เทคนิค และมีการจัดทําเปนเอกสารเผยแพรเลมเล็ก ใหกับ
หนวยงานตาง ๆ นําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่เก่ียของ
ซึ่งผลการนําเสนอการจัดการความรูของคณะฯ ไดรับคัดเลือก
ใหไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการจัดการความรูดีเดน
ประจําปการศึกษา 2560  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทําแผนบริหาร

และพัฒนาบุคลากร (2560-2564) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรระยะ 5 ป (มน 5.1-6-1)  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ โดยมีกระบวนการจัดทําแผน
ดังตอไปนี้ 
        (1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคณะกรรมการจัดทําแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร (2560-2564) คณะมนุษยศาสตร

มน 5.1-6-1 แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร (2560-2564) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มน 5.1-6-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
(2560-2564) คณะมนุษยศาสตรและ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
และสังคมศาสตร (มน 5.1-6-2)  ซึ่งประกอบไปดวยคณบดี รอง
คณบดี หัวหนาสํานักงาน ประธานสาขาวิชาและหัวหนาสวน
งาน เพ่ือทําหนาที่วิเคราะหรวบรวม ติดตามประเมินผลขอมูล
และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ 
        (2) วิเคราะหขอมูลที่ครอบคลุมขอมูลที่สําคัญดานตางๆ  
ดังตอไปนี้ 
                   2.1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากร
ในปจจุบัน รวมท้ังขอมูลการเกษียณอายุราชการในอนาคตอยาง
นอย 5 ป ขางหนา และขอจํากัดดานตางๆเพ่ือใชในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
                  2.2 กําหนดแผนการจางงานและวิธีการสรรหา
บุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีใหเขาสู
กระบวนการคัดเลือก คัดสรร   
                  2.3 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการ
พัฒนาของบุคลากรทั้งสายวิชาการ(สายอาจารย) และสาย
สนับสนุน  
                 2.4 ขอมูลความตองการและความสามารถเพื่อ
จัดทําสมรรถนะ (Competencies) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่จะใหเกิดขึ้นในระยะ 5 ปขางหนา 
                 2.5 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดาน
ทรัพยากรมนุษย เพ่ือการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาบุคลากร 
ตามแนวความตองการและความคาดหวังของผูปฏิบัติงานจาก
แบบสอบถามและมติที่ประชุมในการจัดการพัฒนา  
         (3) นําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร (2560-254) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอคณะ กรรมการ
ประจําคณะครั้งท่ี 9/2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (มน 
5.1-6-3) ในปการศึกษา 2560 คณะไดจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร โดยแบงออกเปน จํานวน 2 แผน เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรของคณะไดอยางเหมาะสมตรงตามความ
ตองการที่จะพัฒนาตนเองตามสายงาน ไดแก แผนพัฒนา
อาจารย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประจําป
การศึกษา 2560 (มน 5.1-6-4) แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2560 (มน 5.1-6-5) และแผนดังกลาวไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 7/2560 วันที่ 6 
ธันวาคม 2560  

4) มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผน และจัดทํา

สังคมศาสตร  
มน 5.1-6-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
9/2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559   
มน 5.1-6-4 แผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ (อาจารย) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 
2560 
มน 5.1-6-5 แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 
มน 5.1-6-6 รายงานสรุปผลโครงการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ปการศึกษา 2560 
มน 5.1-6-7 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
(2560-2564) ประจําปการศกึษา 2560 
มน 5.1-6-8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
8/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561    
มน 5.1-6-9 รายงานผลการไปราชการ 
เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพในตําแหนง
และหนาที่ ประจําปการศึกษา 2560 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
รายงานสรุปผลโครงการตามแผนที่กําหนด (มน 5.1-6-6)  

6) เม่ือสิ้นสุดปการศึกษาคณะฯ ไดจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการตามแผน โดยติตามผลจากผูรับผิดชอบโครงการและ
จัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานตามแผน (มน 5.1-6-7) 
เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 8/2561 วันที่ 15 
สิงหาคม 2561 (มน 5.1-6-8) เพ่ือพิจารณาใหความเห็นเพ่ือนํา
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในปการศึกษา 
2561 ตอไป 

7) คณะมีการสรางขวัญและกําลังใจแกอาจารยที่ไดรับ
ตําแหนงทางวิชาการและท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น โดย
ประกาศให บุลากรของคณะฯ ไดทราบผ านการประชุม
คณาจารยและจัดทําปายแสดงความยินดีใหกับอาจารยที่ไดรับ
ตําแหนงทางวิชาการ และมีการพิจารณายกยองบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีผลงานดีเดนดานตางๆ เพ่ือเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจการทํางาน  
          8) มีการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนางานในหนาที่
หรือนําไปใชประโยชน ดานการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
การปฏิบัติงานที่เก่ียวของ และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู
มาใช พัฒนาในตําแหนงหนาที่  และมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในการศึกษาดูงาน/อบรม /สัมมนานอกสถานที่ (มน 
5.1-6-9) 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 7 ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก             
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับ ใหการดําเนินงานดาน การประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ   
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนินงาน

ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก
ทีเ่หมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ และพัฒนาการของคณะ
ที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ โดยมีการดําเนินการดังนี ้

คณะฯ มีการวางแผนโดยกําหนดวัตถุประสงคและ

มน 5.1-7-1 แผนงานดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา(Action Plan) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป
การศึกษา 2560 
มน 5.1-7-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 6/2560 
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 
มน 5.1-7-3 คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ขอบเขตของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธ
กิจและพัฒนาการของคณะ โดยมีการจัดทําแผนงาน
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา(Action Plan) ป
การศึกษา 2560 (มน 5.1-7-1) โดยมีวัตถุประสงค ขอบเขต
การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยแผนดังกลาวไดกําหนด
กิจกรรมโครงการใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 (มน 5.1-7-2) มีการ
แตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2560 (มน 5.1-7-3) เพ่ือกํากับดูแลและ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ 
และระดับหลักสูตร ซึ่งมีการดําเนินงานแบบมีสวนรวมของ
บุคลากรในคณะฯประกอบดวยผูบริหาร คณาจารย บุคลากร 
ผูใชบัณฑิต และนักศึกษา และมีการแตงตั้งคณะกรรมกํากับ
ดูแลและติดตามการดําเนินงานตามองคประกอบ  ใหสามารถ
ดําเนินการเปนไปตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาที่
กําหนด และมีการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพ่ือรวมกันกําหนดตัวชี้วัด เปาหมาย และ
วิเคราะหสภาพการณของการดําเนินงาน  เพ่ือนํามาวาง
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทํา ราง 
แผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 
2560 กอนที่จะนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือให
ความเห็นชอบ  

คณะฯ มีการปฏิบัติตามแผน โดยไดมีจัดทําคูมือ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) (มน 5.1-7-4) และ
คูมือประกันคุณภาพการการศึกษา ระดับหลักสูตร (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2559) (มน 5.1-7-5) เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของทั้งระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ จัดโครงการเพื่อใหความรูทางดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาแกอาจารยและผูเกี่ยวของ 
ไดแก โครงการสรางความรูความเขาใจเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 8 มีนาคม 
2561 (มน 5.1-7.6) และไดสงอาจารยประจําหลักสูตร และ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2560 
มน 5.1-7-4 คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 
มน  5 . 1 -7 -5  คู มื อป ร ะ กั น คุ ณภ า พ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
มน 5.1-7-6 รายงานสรุปผลโครงการสราง
ความรูความเขาใจเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 
2560 วันที่ 8 มีนามคม 2561 
มน 5.1-7-7 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปการ
การศึกษา 2560 
มน 5.1-7-8 รายงานการดําเนินงานตาม
องคประกอบคุณภาพและตัวชี้ วัดของ
หลักสูตร (14 หลักสูตร)  
ม น  5 . 1 -7 -9  ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ต า ม
องคประกอบคุณภาพและตัวชี้ วัดของ
ห ลั ก สู ต ร  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร 
มน 5.1-7-10 รายงานการคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 18 
มกราคม 2560 และครั้งที่ 7/2561 วันที่ 
26 กรกฎาคม 2561 
มน 5.1-7-11 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปการศึกษา 2560 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวม โครงการอบรมสราง
ความรูมุงสูความเขาใจ QA better together " เหลียวหลัง
มองหนา องคประกอบที่ 5 กันเถอะ" ระหวางวันที่ 29-30 
มีนาคม 2561 ณ หองประชุมจันทรผา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง วิทยากรโดย ศาสตราจารยนายแพทยวุฒิชัย        
ธนาพงศธร  เพื่อใหกระตุนความรูความเขาใจในการเกณฑ
การประเมินคณุภาพการศกึษาระดับหลักสูตร   

คณะฯ มีการตรวจสอบ โดยการติดตามผลการ
ดําเนินงานคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ โดยใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 (มน 5.1-7-7)  เพ่ือ
รวมกันในการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และของหลักสูตร โดยมี
การติดผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและติดผลการดําเนินงานของหลักสูตรให
เปนไปเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร และกําหนดใหหลักสูตร
รายงานการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพและตัวชี้วัด
ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะเปนระยะๆ  (มน 5.1-7-8) 
เพื่อนําขอมูลของหลักสูตรมาวิเคราะหและสรุปเปนภาค
การศึกษา  (มน 5.1-7-9) และเสนอตอคณะกรรมการประจํา
คณะ โดยรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร ภาคเรียนที่ 
1/2560 ในการประชุมครั้งที่  1/2560 วันที่ 18 มกราคม 
2560 และ รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร ภาคเรียนที่ 
2/2560 ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561  

และไดมีการรายงานผลการติดตามผลการดําเนินงาน
คุณภาพระดับคณะ (มน 5.1-7-10)  และจัดทํารายงานผล
รอบ 6 เดือน เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ ในการ
ประชุมครั้งท่ี  1/2560 วันที่ 18 มกราคม 2560 และ รายงาน
ผลรอบ 12 เดือน ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะในปรับปรุงและพัฒนาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ  

ปการศึกษา 2560 คณะฯ มีการกําหนดใหมีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ  
ตามรายละเอียดดังนี้ 

ระดับหลักสูตร  
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) โดย



รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2560 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง   (ฉบบัรบัการประเมนิ)                                            หนา้ 111 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพ่ือรวมกันหาแนวทางปฏิบัติตามองคประกอบ
คุณภาพของหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตรกรอก
ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ
ฐานขอมูล CHE QA Online ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีการประเมินคุณภาพการศึกษา
แตละหลักสูตร จําวน 14 หลักสูตร (มน 5.1-7-12) ดังนี ้

ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548 จํานวน 7 หลักสูตร 

(1) วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตร   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2559) 

(2) วันที่  8 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2559) และประเมินหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558)  

(3) วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตร   
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2557) 

(4) วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555) 

(5) วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ.2559) 

(6) วันที่  23 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตร       
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554)  

ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ.2558 จํานวน 7 หลักสูตร 

(1) วันที่  7 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับ
ชาวตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

(2) วันที่  9 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

(3) วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตร       
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 

(4) วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 

(5) วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตร    
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

(6) วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) 

(7) วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตร      
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)    

ระดับคณะ  
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป

การศึกษา 2560 โดยผานกระบวนการวิพากษจากผูมีสวน
เก่ียวของ ไดแก ผูบริหารคณะ ประธานสาขาวิชา เลขานุการ
สาขาวิชา  หัวหนาสํานักงาน  หัวหนาสวนงาน และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของกับขอมูลในการรายงานผลตามองคประกอบ
คุณภาพ โดยไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 (มน 5.1-7-
12) และนําผลการประเมินตนเอง (SAR) เสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานใน
รอบปการศึกษา 2560 เพ่ือใหขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
ของคณะ  ทั้งนี้  เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาท่ีงานประกันกัน
คุณภาพการศึกษากรอกขอมูลรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ในระบบฐานขอมูล CHE QA Online ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเปนการรายงานผล
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
และระดับหลักสูตร ตอสํานักงานคณะกรรมการการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  และมีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่เปนผูที่ขึ้นทะเบียนตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ.) ในระหวางวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ.
2561 เพื่อตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ จากคณะกรรมประเมินคุณภาพภายในเปน
ประจําทุกปอยางตอเนื่อง 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ระดับมหาวิทยาลัย  
มีการรายงานผลการดําเนินงานตามองคประกอบ

คุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ เสนอตอ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเปนขอมูลในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มีขอปฏิบัติท่ี
เปนในทิศทางเดียวกัน 
 คณะฯ มีการปรับปรุงการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยการนําผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา 2559 มาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ป
การศึกษา 2560 (มน 5.1-7-13) โดยแผนดังกลาวเปนแผนที่
เ กิดจาการนําข อเสนอแนะจากการประเมินในแตละ
องคประกอบ  แตละตัวบงช้ีคุณภาพ ในประเด็นตาง ๆ เพ่ือให
เกิดคุณภาพการบริหารงานตามพันธิกจของคณะฯ และแผน
ดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งท่ี 6/2560 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 (มน 5.1-
7-13) และมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ือใหเกิด
คุณภาพอยางแทจริง  

อยางไรก็ตามคณะฯ ไดมีการดําเนินงานดานตาง ๆ 
ของคณะที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะผูใช
บัณฑิต ศิษยเกา นักศึกษา และผูรับบริการ เขามามีสวนรวม
ในการดาํเนินงานของคณะ ดวยการใหขอมูลปอนกลับและนํา
ผลไปปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ  
ดังตอไปนี้ 

1) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใช
บัณฑิตและผูรับบริการ รวมถึงศิษยเกา มีสวนรวมในรูปแบบ
ของคณะกรรมการตาง ๆ  ไดแก  

 1.1) รวมเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะฯ  โดยมีตัวแทนผูใชบัณฑิต ศิษย
เกา และนักศึกษา และมีการประชุมรวมกันในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา   

1.2) รวมเปนคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

1.3) รวมเปนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1.4) ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา โดยมีผูแทนเขารับการ
สัมภาษณในการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
อยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 

2)  เปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการใหขอมูล
ปอนกลับและรวมดําเนินกิจกรรม ดังนี้  

2.1) การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลังจากสิ้นสุดภาค
การศึกษาในแตละภาคการศึกษา และจัดทําเปนรายงาน  

2.2) การประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของ
การใหบริการ 3 ดานของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 

3) คณะฯไดขอความรวมมือผูใชบัณฑิต เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ของบัณฑิตจบปการศึกษา 2559-2560 ประจําป
การศึกษา 2560 และไดสงผลการประเมินไปยังสาขาวิชา เพ่ือ
นําผลการประเมินไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
นักศกึษาใหเปนไปตามความตองการของผูใชบัณฑิตตอไป         
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ ดําเนินการได 7 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย 
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ตัวบงชี้ที่  5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 

ขอ 
มีการดําเนินการ 2 

ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 5 

ขอ 
มีการดําเนินการ 6 

ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไป
ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบและกลไก

ในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไป
ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดงันี้ 

1) แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะ (มน 5.2-1-1) ประกอบดวย คณบดี รอง
คณบดี ผูชวยคณบดี ประธานสาขาวิชา หัวหนาสํานักงาน    
หั ว ง านส วนงาน และเจ าหน า ท่ีที่ เ ก่ี ยวข อ ง  ร วม เป น
คณะกรรมการทําหนาที่ในการกํากับติดตามการดําเนินงานของ
หลักสูตรตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัดที่
กําหนด และมีการจัดประชุมคณะกรรมการ (มน 5.2-1-2) เพ่ือ
รวมกําหนดนโยบาย แนวทางในการดําเนินงานของหลักสูตร 
และสรางความเขาใจกับหลักสูตรทุกหลักสูตรใหมีการบริการ
จัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2548 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 เนื่องจาก
คณะฯ มีหลักสูตรที่ ไดดําเนินการปรับปรุงและใช เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรเดิม (เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548) 
และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหม (เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ .2558) เ พ่ือใหอาจารยประจํ าหลั กสูตร  อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูเก่ียวของไดเขาใจในการบริหาร
จัดการหลักสูตรไดอยางถูกตองตามเกณฑที่กําหนดและเพื่อให
เกิดคุณภาพหลักสูตรตามที่คณะและมหาวิทยาลัยกําหนด  

2) มีการจัดทําคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
สาขาวิชา (มน 5.2-1-3) ที่ตองทําหนาท่ีควบคุมการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.กําหนด และมีประธานสาขาวิชาที่
ทําหนาที่รวมเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะฯ เพื่อรวมกําหนดนโยบาย แนวทางในการ

มน 5.2-1-1 คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2560 
ม น  5 . 2 -1 -2  ร า ย ง า น ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2560 
มน 5.2-1-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มน 5 .2 -1 -4 คู มื อป ระ กันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มน 5.2-1-5  แบบฟอรมการจัดทํ า
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
การศึกษา 2560 
มน 5.2-1-9 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจําคณะ ประจําปการศึกษา 
2560 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ดําเนินงาน และนําไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร เพ่ือใหเกิด
คุณภาพหลักสูตรตามที่คณะและมหาวิทยาลัยกําหนด  

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) 
มีการจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มน 5.2-
1-8) เ พ่ือใหทุกหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานตาม
องคประกอบคุณภาพหลักสูตรรอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน 
และรอบ 9 เดือน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร (มคอ.7) ซึ่งเปนการรายงานเม่ือสิ้นสุดปการศึกษา  
เพ่ือเปนการกํากับติดตามและควบคุณภาพการดําเนินงานของ
หลักสูตรให เปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร    

4) การดําเนินงานการของหลักสูตรจะมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจําคณะ(มน 5.2-1-9)  
เพ่ือพิจารณาเพ่ือใหขอเสนอแนะ และหรือใหความเห็นชอบ 
กอนที่จะนําเสนอตอสภาวิชาการ และสภาวิทยาลัย  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 
1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีคณะกรรมการ

กํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 
1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาทุกภาคการศึกษาดังน้ี  

1) แต งตั้ งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งประกอบไปดวย
คณบดี รองคณบดี  ประธานสาขาวิชา และเจาหนาที่ (มน 5.2-
2-1) ทําหนาที่ในการติดตามการดําเนินงานและรายงานผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร 

2) กําหนดใหหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดรอบ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน (มน 5.2-2-2) และ
นําเขาหารือในที่ประชุม คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (มน 5.2-2-3) เพื่อพิจารณาการดําเนินงาน

มน 5.2-2-1แตงตั้งคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2560 
มน 5.2-2-2 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดรอบ 3 เดือน 6 เดือน  และ 9 
เดือน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 
มน 5.2-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ปการศึกษา 2560  
มน 5.2-2-4 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
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) การดําเนินงานดานหลักสูตร ไดแก การปรับปรุง
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร  จะตองดําเนินดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่เก่ียวของและจะตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 การปรับปรุงหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตร 
จะตองขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาหรือขอ
เปดหลักสูตร  

3.2 จัดทําแบบโครงการเสนอคณบดีเพื่ออนุมัติ
ใหปรับปรุงหลักสูตร/เปดหลักสูตรใหม  (มน 5.2-2-4) 

3.3  หลักสูตรดําเนินการยกรางหลักสูตร และมี
การจัดประชุมวิพากษหลักสูตรโดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรรวมดําเนินการ (มน 5.2-
2-5) 

3.4  สง เอกสารรางหลักสูตรเ พ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ โดยเสนอคณบดีเพ่ือใหความ
เห็นชอบ 

3.5  เสนอหลักสูตรตอสภาวิชา (มน 5.2-2-6)
เมื่อผานความเห็นชอบคณะกรรมการประจําคณะ โดยตองผาน
ความเห็นชอบจากคณบดี  

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

3.7  จัดทําหลักสูตรฉบับสมบูรณ (มคอ.2) และ
แบบรายงานหลักสูตร (มคอ 02)  (มน 5.2-2-8) โดยตองผาน
ความเห็นชอบจากคณบดี เพ่ือจัดสงไปยังกองบริการการศึกษา
เสนอใหอธิการบดีลงนามในแบบรายงานหลักสูตร (มคอ.02) 
และดําเนินการจัดสงสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 

4) การดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสูตร เชน 
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร เปลี่ยนแปลงอาจารย

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 สมอ. 08 แบบรายงานการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสูตรที่จัดสง สกอ. 
มน 5.2-2-9 รายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร 
มน 5.2-2-10 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจําคณะฯ ประจําป
งบประมาณ 2560 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เปลี่ยนแปลงหมวดตาง ๆ ใน มคอ.2  
จะตองดําเนินดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี
เก่ียวของและจะตองดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้

4.1  สงเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงขอมูล
หลักสูตร เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ โดยเสนอ
คณบดีเพ่ือใหความเห็นชอบ 

4.2  เสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ (มน 5.2-2-
6) เมื่อผานความเห็นชอบคณะกรรมการประจําคณะ โดยตอง
ผานความเห็นชอบจากคณบดี  

4.3 เสนอหลักสูตรเม่ือผานความเห็นชอบจาก 
ตอสภามหาวิทยาลัย(มน 5.2-2-7) โดยตองผานความเห็นชอบ
จากคณบดี 

4 . 4   จั ด ทํ า เ อ ก ส า ร แ บ บ ร า ย ง า น ก า ร
เปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสูตร (สมอ.08) (มน 5.2-2-8) เสนอ
อธิบดีลงนามและดําเนินการจัดสงสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  ภายใน 30 วัน นับตั้ งแต วันที่ สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสูตร 

4)  คณะฯ มีการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร
(มน 5.2-2-9) เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ (มน 5.2-2-
10) เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานหลักสูตร 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการจัดสรร

ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี ้

1) คณะมีรองคณบดีและผูชวยคณบดี ทําหนาที่เปน
ผูกํากับ ติดตาม ดูแลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาและมีนักวิชาการศึกษา ทําหนาที่สนับสนุนการ
ดําเนินของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบคุณภาพการ
หลักสูตร อาทิ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะที่ประกอบไปดวยประธาน
สาขาวิชาและเลขานุการสาขาวิชา (มน 5.2-3-1) เพื่อรวมกัน
หารือแนวทางในการดําเนินงานของหลักสูตรและของคณะให
เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ  มีการจัดโครงการสราง
ความรูความเขาใจเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 

มน 5.2-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประจําปการศึกษา 2559 
มน 5.2-3-2 รายงานสรุปผลโครงการการ
สรางความเขาใจเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
วันที่ 31 มีนามคม 2560 
มน 5.2-3-3 แผนปฏิบัติการ งบประมาณ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.
2560 
มน 5.2-3-4 เว็บไซตคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประจําปการศกึษา 2560 วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ หอง 0935 
(มน 5.2-3-2)  เพ่ือใหอาจารยประจําหลักสูตรไดเตรียมความ
พรอมในการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ได
อยางถูกตอง ชัดเจน และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนด  

2) คณะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (มน 5.2-3-3) เพื่อใชในสนับสนุน
การดําเนินงานแกหลักสูตรและจัดโครงการเพ่ือสรางความรูความ
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)  

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

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

 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินใหกรรมการประจําคณะเพื่อพจิารณา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกําหนดการ

ประเมินคณุภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตรประจําป
การศึกษา 2560  โดยไดมีการประเมินคุณภาพการศึกษาแตละ
หลักสูตร จําวน 14 หลักสตูร (มน 5.2-4-1 ) ดังน้ี 

ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548 จํานวน 7 หลักสูตร 

(1) วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
ผลการประเมิน 3.26 ระดับคุณภาพระดับดี 

(2) วันที่  8 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรใหม 

มน 5.2-4-1 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2560  
มน 5.2-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ  ครัง้ท่ี 
7/2561 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
พ.ศ.2559) ผลการประเมิน 2.24 ระดับคุณภาพระดับปานกลาง
และประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) ผลการประเมิน 2.76 ระดับคุณภาพ
ระดับปานกลาง 

(3) วันที่  11 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตร      
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2557) ผลการประเมิน 3.10 ระดับคุณภาพระดับดี 

(4) วันที่  16 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตร    
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) ผลการประเมิน 2.69 ระดับคุณภาพปานกลาง 

(5) วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ.2559) ผล
การประเมิน 2.95 ระดับคุณภาพระดับปานกลาง 

(6) วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ผล
การประเมิน 2.65 ระดับคุณภาพระดับปานกลาง 

ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 จํานวน 7 หลักสูตร 

(1) วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาว
ตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผลการประเมิน 
3.74 ระดับคุณภาพระดับปานกลาง 

(2) วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) ผลการประเมิน 2.93 ระดับคุณภาพระดับปานกลาง 

(3) วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) ผลการประเมิน 2.52 ระดับคุณภาพระดับปานกลาง 

(4) วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) ผลการประเมิน 2.71 ระดับคุณภาพระดับปานกลาง 

(5) วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) ผลการประเมิน 3.09 ระดับคุณภาพระดับดี 

(6) วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผล
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
การประเมิน 3.20 ระดับคุณภาพระดับดี 

(7) วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ประเมินหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผลการประเมิน 2.43 ระดับ
คุณภาพระดับปานกลาง 

และคณะฯ ไดรายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2560 ตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (มน 
5.2-4-2 )  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ในปการศึกษา 2559 คณะฯ มีการรายงานผลการประเมิน

คุณภาพหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 ตอคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 24 สิงหาคม 2559 โดย
คณะกรรมการประจําคณะไดใหขอเสนอแนะในการบริหาร
จัดการหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนด  
ตามผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 2557-2559 (มน 
5.3-1-1)  

มน 5.2-5-1 รายงานผลการดําเนินงาน
ระดับหลักสูตรเปรียบเทียบ ปการศึกษา 
2557-2559 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  

 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ในปการศึกษา 2560 คณะฯ มีการเปดการเรียนการสอน

จํานวน 14 หลักสูตร และรับการประเมินครบทุกหลักสูตร โดยมี
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรทั้ง 14 หลักสูตรและ ผลการ
ประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐาน ผานทุกหลักสูตร  

โดยหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ได งดรับนักศึกษาตั้ งแตป
การศึกษา 2559 และไดเสนอขออนุมัติปดหลักสูตร โดยผานความ
เห็นชอบจาการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 14 
กรกฎาคม 2561  

มน 5.2-6-1 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศกึษา 2560 
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การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 คะแนน บรรลเุปาหมาย 
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สวนที่ 3  
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตารางที ่1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพระดับคณะ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

การบรรลุ
เปาหมาย 
[บรรล]ุ 
 [ไม
บรรล]ุ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (%  
หรือสัดสวน) 

ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

3.01 
คะแนน 

39.13 
2.80 2.80   

14 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจํา
คณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 

รอยละ 20 
20 X 100 18.78 x 5 

2.35 2.35  
106.5 40 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจํา
คณะที่ ดํ ารงตํ า แหน ง ทา ง
วิชาการ 

รอยละ 20 
31 x100 29.11 X 5 

2.43 2.43  
106.5 60 

ตัวบงชี้ที่  1.4 จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

4 คะแนน 
5+5+5+5 

5 5  
5 กลุม 

ตั วบ งชี้ ที่   1.5 การบริ การ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6  ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6) 
5  

ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

7 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6) 
5  

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 1 3.77 ระดับดี 
องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6) 
5  

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสรางสรรค 
 

25,000 
บาท/คน 

3,784,035 38,612.60 x 5 
7.72 5  

98 25,000 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการ
ของอาจารย ป ร ะจํ า แล ะ
นักวิจัย 

รอยละ20 
26.40X 100 24.79 x 5  

6.20 5  
106.5 20 

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 2 
5.00 

ระดับดี
มาก 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

การบรรลุ
เปาหมาย 
[บรรล]ุ 
 [ไม
บรรล]ุ 

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 

ระดับดี
มาก 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํ า รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม 

7 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6) 
5  

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 4 
5 

ระดับดี
มาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของ
คณะ เพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุ ม
สถาบัน และเอกลักษณของ
คณะ 

7 ขอ 
ดําเนินการได 7 ขอ 

(ขอ 1-7) 
5  

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6) 
5  

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 5 4.50  

คาเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 
57.58 

 4.43 
ระดับคุณภาพ ด ี
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

องคประกอบคณุภาพ 
จํานวน 
ตัวบงชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

รวม 
ผล 

การประเมิน ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ 
ผลผลิต
และ

ผลลัพธ 
1. การผลิตบัณฑิต 6 3.26 5 2.80 3.76 ระดับดี 
2. การวิจัย 3 5 5 5 5.00 ระดับดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 1 - 5 - 5.00 ระดบัดีมาก 
4. การทํานุบํารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

1 
- 5 - 5.00 ระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 2 - 5 - 5.00 ระดับดี 
รวมทุกตัวบงชี้ของทุก

องคประกอบ 
 3.70 5.00 3.90 4.43 

  
ผลการประเมิน  ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดี   

 

หมายเหตุ   
  0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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ภาคผนวก 
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Common data Set  (ขอมูลพื้นฐาน) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2560 

 
ชื่อขอมูลพื้นฐาน คณะ 

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนท้ังหมด 14 
- ---ระดับปริญญาตรี 12 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปริญญาโท 1 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- ---ระดับปริญญาเอก 1 
    
จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานทีต่ั้ง - 
- ---ระดับปริญญาตรี - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปริญญาโท - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- ---ระดับปริญญาเอก - 
    
จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 2,809 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 2,766 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 20 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  23 
    
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 106.5 
- ---จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา  

2 

- ---จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเทา 

84 

- ---จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา  

20 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 75.5 
- ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเทา 

2 

- ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

66 

- ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

7.5 
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน คณะ 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 29 
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเทา 

0 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

18.5 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

10.5 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 2 
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา 

0 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

0 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

2 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0 
- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา 

0 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

0 

- ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

0 

    
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 70 
- - --ระดับปริญญาตรี - 
- - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
- - --ระดับปริญญาโท 53 
- - --ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- - --ระดับปริญญาเอก 17 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 70 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 50 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 19 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย 2 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงศาสตราจารย 0 
    
จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 48 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง 15 
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน คณะ 

จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

- - --บทความสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ ท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่ วไป และแจงให  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวัน ท่ีออก
ประกาศารฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ ท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

8 

- - --ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

6 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศกึษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให  กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

18 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

0 

- - --ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 0 
- - --ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการแลว 

0 

- - --ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 0 
- - --ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 0 
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว 

1 

- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง

0 
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน คณะ 

วิชาการ 

- - --จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 

0 

- - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 
- - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 1 
- - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

0 

- - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
- - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  0 
- - -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิง
ในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

0 

    
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 754 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป 
หลังสําเร็จการศึกษา 

645 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

431 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 40 
จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 18 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 0 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศกึษา 17 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 8 
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอสิระ (คาเฉลี่ย) 

15,000 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.51 

    
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

15 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  8 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย

0 
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน คณะ 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและ
แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 
- ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที ่2 

1 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและ
แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู
ใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที ่1 

6 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูใน
ฐานขอมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

0 

- ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 0 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 

0 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

0 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  0 
จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ
ประเมิน ปการศึกษา 2560) 

25 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

- 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  

- 
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน คณะ 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและ
แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 

- 

- ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที ่2 

- 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและ
แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู
ใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที ่1 

- 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูใน
ฐานขอมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

- 

- ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 

- 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

- 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  - 
จํานวนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบ
ประเมิน) 

0 

    
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1495.13 
- ---ระดับอนุปริญญา - 
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน คณะ 

- ---ระดับปริญญาตรี 1,223.72 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปริญญาโท 30 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- ---ระดับปริญญาเอก 17.25 
    
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 3,010,535 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3,010,535 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 773,500 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 773,500 
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 98 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 98 
จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 0 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 8.5 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  8.5 
จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
    
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชมุวิชาการระดับชาต ิ

16 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 16 
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน คณะ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชมุวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ
แจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

7 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 7 
ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

6 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล 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 

18 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 18 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

- 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน คณะ 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตาํแหนงทาง
วิชาการแลว 

- 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการแลว 

0 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผาน
สื่ออเิล็กทรอนิกส online 

- 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
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ชื่อขอมูลพื้นฐาน คณะ 

- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 2 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
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กําหนดการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา 2560 

ระหวาง วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 
ณ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (อาคาร 9)    

 
วัน เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

วันพฤหัสบดีท่ี 23 สิงหาคม  2561 
 
08.00 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมวางแผนการตรวจเยี่ยม  

กําหนดประเด็นและรายการขอมูลที่ตอง ทําการ
ตรวจสอบ 

หองประชุม 0925 

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

 

09.15-09.45 น. บรรยายสรุปการดําเนินงานของคณะในรอบปการศึกษา 
2560 โดย อาจารย  ดร.บัณศิกาญจ  ตั้ งภากรณ      
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

 

09.45-12.00 น. คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

หองประชุม 0925   

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-13.30 น. สัมภาษณคณบดี ผูบริหารคณะ และประธานสาขาวิชา หองประชุม 0925  
13.30-14.00 น. สัมภาษณผูแทนคณาจารย (สาขาละ 1 คน)  หองประชุม 0925  
14.00-14.30 น. สัมภาษณผูแทนสายสายสนับสนุน ( จํานวน 2 คน)  หองประชุม 0925  
14.30-15.00 น. สัมภาษณผูแทนนักศึกษา (คละชั้นป) (สาขาละ 1 คน) หองประชุม 0925  
15.00-15.30 น. สัมภาษณผูใชบัณฑิต (2 คน)  และศิษยเกา ( 2 คน)  หองประชุม 0925 
15.30-16.30 น. คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายในคณะ (ตอ) 
หองประชุม 0925 

16.30-17.30 น. คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการพิจาณาการตรวจ
ประเมินประจําวัน 

 

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น และเขาพัก ณ โรงแรม  
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วัน เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
วันศุกรท่ี 24 สิงหาคม 2561 
 
09.00-12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาดําเนินการ

ตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในคณะ (ตอ) 
หองประชุม 0925 

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

รายงานผลการประเมินระดับคณะ 
หองประชุม 0925  

15.00 – 16.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯรายงานผลการประเมินคณะ 
- คณบดีใหขอมูลยอนกลับแกคณะกรรมการประเมินฯ 

หองประชุม 0925 

16.00 น. เดินทางกลับ  
  

หมายเหต ุ 1) อาหารวางรับประทานระหวางดําเนินการ 
  2) กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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คําสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2560 
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