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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฉบับปการศึกษา 2561 จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศกึษาภายในของคณะฯ และเพื่อรบัการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการผู
ประเมินเพื่อท่ีจะไดนําขอมูล ขอเสนอแนะและแนวทางการดําเนินงานมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ใหเกิดคุณภาพการศึกษาอยางมปีระสิทธิภาพ 
 เน้ือหาในรายงานการประเมินตนเอง มีระยะเวลาของการดําเนินงาน โครงการและกิจกรรม ตั้งแต
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ประกอบดวยบทสรุปผูบริหารและการดําเนินงาน โดย
รายงานประกอบไปดวย 3 สวน คือ สวนท่ี 1 สวนนํา เปนการรายงานขอมูลเบื้องตนของคณะ ไดแก ชื่อ
หนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ โครงสรางการบริหาร ขอมูลการเปดหลักสูตร ขอมูล
นักศึกษา ขอมูลอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณและ
อาคารสถานที่  สวนที่ 2 เปนการรายงานผลการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้ ระดับคณะ 
จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวชี้วัด และสวนที่ 3 เปนการนําเสนอผลสรุปคะแนนและรายงานผลการ
วิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา  เพื่อรบัการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 โดยคณะกรรมการฯ จะศึกษาจากรายงานการประเมิน
ตนเองและศึกษาขอมูลจากเอกสารหลักฐาน สัมภาษณกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก คณะผูบริหาร 
ประธานสาขาวิชา ตัวแทนอาจารย ตัวแทนเจาหนาที่ ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนผูใชบัณฑิต และตัวแทน
ศิษยเกา และไดสรุปผลการประเมินตนเองจากการเขียนรายงาน ผลการประเมินตนเอง อยูในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 รายงานฉบับนี้เปนรายงานฉบับหลังรับการประเมินเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ดังนั้น           
ในนามของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จึงขอขอบคุณทุกทานที่มีสวน
รวมใหการจัดทําขอมูลในรายงานประเมินตนเอง (SAR) และผูท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 สําเร็จลุลวงดวยดี มา ณ  โอกาสน้ี 
 

                                         
    

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  คําใจหนัก) 
     รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

                                คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                              วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
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บทสรุปผูบริหาร 
 
1. ขอมูลทั่วไป 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนสถาบันอุดมศึกษาในกลุม 
ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี โดยปการศึกษา 2561 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร 
แบงเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 12 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร และระดับ     
ปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร มีอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวนทั้งหมด 
101.5 คน แบงเปนปฏิบัติงานจริง จํานวน 98 คน และลาศึกษาตอ จํานวน 3.5 คน จําแนกตามตําแหนง
ทางวิชาการ ประกอบดวย อาจารย จํานวน 70.5 คน คิดเปนรอยละ 69.46 ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 
28 คน คิดเปนรอยละ 27.59 รองศาสตราจารย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.96 และจําแนกตามวุฒิ
การศึกษา ประกอบดวย คณุวุฒิปริญญาตร ี 2 คน คิดเปนรอยละ 1.97  คุณวุฒิปริญญาโท  79 คน คิดเปน
รอยละ 77.83  และคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 20.5 คน คิดเปนรอยละ 20.20  และมีจํานวนนักศึกษา
รวมท้ังสิ้น 2,407 คน ประกอบดวย ระดับปรญิญาตรี จํานวน 2,367 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 11 คน 
และระดับปรญิญาเอก จํานวน 29 คน   
 ทั้งนี้ ในสวนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท ไดงดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2559 และเสนอขออนุมัติปดหลักสูตรตอ
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561 วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติใหปด
หลักสูตรตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนไป แตใหมีการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ตามองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ที่ ยังมีการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามกระบวนการของการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่กําหนด 

  
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
  ในปการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดดําเนินการตามพันธกิจของคณะ
และมหาวิทยาลัยอยางครบถวน และคณะไดประเมินตนเองตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะอยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน รายละเอียดผลการ
ประเมินแตละองคประกอบดังนี้ 
 

องคประกอบ 
ผลการประเมินคณุภาพภายใน 

คะแนน ผลการประเมิน 
1. การผลิตบัณฑิต 3.88 ระดับดี 
2. การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 
4. การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 
5. การบริหารจัดการ 5.00 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5 องคประกอบ 4.48 ระดับดี 
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3. ผลการวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและวิธี
ปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม รายองคประกอบ ดังนี้ 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 จุดแข็ง 

1. คณะมีแนวทางในการดําเนินงานดานการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีชัดเจน โดยดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิดผานระบบที่ปรึกษา มีการเก็บขอมูลนักศึกษาเปนแฟมประวัติ จัดทํา
ตารางโฮมรูม และมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายเพ่ือพัฒนานักศึกษาและเตรียม
ความพรอมในการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา 

2. คณะมีแนวทางใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา และมีการ
ใหความรูแกศิษยเกาในสาขาวิชาตางๆ  

 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   - 
 จุดที่ควรพัฒนา 

-  
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

   คณะควรวางแผนพัฒนาอาจารยดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ และติดตาม
ประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการเปนปจจัยนําเขาที่สําคัญในการผลิต
บัณฑิต ทั้งทางดานวิชาการและทางดานวิชาชีพ 

 
 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

-  

 
องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
 จุดแข็ง 

1. คณะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพอาจารย สงผลใหอาจารยมี
ผลงานการตีพิมพและเผยแพรผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

2. คณะมีอาจารยที่มีศักยภาพในดานการวิจัย สามารถหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกได
หลากหลาย  

3. คณะมีการสงเสริมใหอาจารยที่มีประสบการณวิจัย ขอรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
4. คณะมีวารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน ซึ่งวารสารดังกลาวไดรับการจัดใหอยูในฐาน 

TCI กลุม 2 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  คณะควรผลักดันใหวารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน ใหอยูในฐาน TCI กลุม 1 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
   -  
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 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรสรางระบบทีมวิจัยเพื่อสนับสนุนอาจารยรุนใหมใหมีความเขมแข็งดานการวิจัย โดย

การจัดกิจกรรมใหความรูและอบรมทักษะการวิจัยใหแกอาจารยอยางตอเนื่อง 
2. คณะควรมีการสงเสริมใหมีการพัฒนางานเชิงบูรณาการ และพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม

ใหมๆ เพื่อสรางคุณคาแกงานวิจัย โดยแสวงหาความรวมมือกับนักวิชาตางสาขาวิชา และองคกร
ภายนอกสถาบัน 

 
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 จุดแข็ง 

1. คณะมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม โดยเนนการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน 
2. คณะมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมที่หลากหลายตามองคความรูของอาจารย      

ที่เกิดประโยชนตอนักศึกษา สังคมและชุมชน  
3. คณะมีโครงการบรกิารวิชาการแกสังคมที่ใหเปลาจํานวนมาก  

 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   - 
 จุดที่ควรพัฒนา 
   - 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

  คณะควรมีการสนับสนุนการดําเนินการวิจัย ควบคูไปกับการบริการวิชาการในชุมชน
เปาหมาย เพื่อเอื้อประโยชนในดานการพัฒนาอาจารยและพัฒนาชุมชน 

 
 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

-  
 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 จุดแข็ง 

  คณะมีการผลิตผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับสมรรถนะหลักของอาจารย 
โดยมีการจดลิขสิทธิ์งานประเภทดนตรี 
 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   ควรยกระดับผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีไดรับการจดลิขสิทธิ์ ไปสูการสรางมาตรฐาน
ดานศลิปวัฒนธรรม และสรางผลงานใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 
   - 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
   - 
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 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
   - 
  
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 จุดแข็ง 

1) คณะมีการทบทวนแผนอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับแผนระยะ 5 ปของมหาวิทยาลัย โดย
เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรภายในคณะ 

2) คณะมีการบริหารจัดการและสรางบรรยากาศในการทํางานที่สงเสริมใหบุคลากรทํางานรวมกัน
อยางมีความสุข สงผลใหบุคลากรมีความผูกพันกับคณะและทุมเทในการปฏิบัติงาน 

3) คณะมีกระบวนการคนหาแนวปฏิบัติที่ดีอยางเปนระบบ และมีการจัดเก็บเผยแพรผานทาง
เว็บไซตของคณะ  

 
 จุดที่ควรพัฒนา 
   - 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
   - 
 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
   - 
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สวนที่ 1  
สวนนํา 

 

1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเดิมเรียกชื่อ
วาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กอตั้งขึ้นหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.
2518 มีภาควิชาในสังกัดคณะวิชา 11 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสตร 
ภาควิชาสังคมวิทยา ภาคชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชารัฐศาสตร เปดสอนในระดับ 
ปกศ. สูง ภาคปกติและภาคตอเนื่อง ป พ.ศ. 2522 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา และ
ป พ.ศ. 2529 เปดสอนบุคลากรประจําการ (กศ.บ.ป) 
    วันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 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 

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

    ปจจุบัน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการเปดการเรียนการสอนทั้งหมด จํานวน 
14 หลักสูตร แบงเปน ระดับปริญญาตรี 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 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติใหปดหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา 2560 เปน
ตนไป 

 

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและเปาหมาย  
ปรัชญา  

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

บัณฑิตในศตวรรษที่  21 
2. วิจัยเพื่อสรางองคความรู  พฒันา  และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถ่ิน 
3. ใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแบบมีสวนรวมกับทองถ่ิน 
4. สรางสรรค  สืบสานศลิปวฒันธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. พัฒนาและเสรมิสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

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

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

 
 
 
 
 

1  
   
 
 
 

คณบดี 

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองคณบดฝีายบริหารและแผน รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
 

รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา
และสื่อสารองคกร 

 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 
 

ประธานสาขาวิชา 
 

 

ผูชวยคณบดี 
ฝายภูมิทัศน 

 

ผูชวยคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 

 

ผูชวยคณบดีฝาย
บรกิารวิชาการ 

 

สํานักงานคณบดี 

 

งานบริหารทั่วไป 
 

 

งานบริการการศึกษา
และพัฒนานักศึกษา 

 

งานการเงินและพัสด ุ

 

งานบริการวิชาการและ
ถายทอดเทคโนโลยี 

 

ผูชวยคณบดีฝาย
ยุทธศาสตรวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

 

 

ผูชวยคณบดีฝาย
สารสนเทศ 
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1.5 โครงสรางการบริหารและรายชื่อผูบริหาร 
1.5.1 คณะกรรมการประจําคณะ 
 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะ  
 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  คําใจหนัก ประธานกรรมการ 
 2) อาจารยอัคจร     แมะบาน กรรมการตัวแทนรองคณบดี 
 3) ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ   พรมเสน  กรรมการตัวแทนรองคณบดี 
 4) นายตอศักดิ์    ประคําทอง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 5) ผูชวยศาสตราจารยดร.รงนภา  เทพภาพ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 6) ดร.พจนี     พรหมจิตต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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 7) อาจารย ดร.บัณศกิาญจ    ตั้งภากรณ กรรมการตัวแทนอาจารย 
 8) รองศาสตราจารยภิญญพันธุ  พจนะลาวัณย กรรมการตัวแทนอาจารย 
 9) อาจารยอาระดา   พุมไพศาลชัย กรรมการตัวแทนอาจารย 
 10) นางสาวนิตยา    เตวา  เลขานุการ   
 

1.5.2 คณะผูบริหาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

อาจารยปยรัตน วงศจุมมะลิ 
กรรมการ 

ผูชวยคณบดฝีายยุทธศาสตรวิจัยและพัฒนาฯ 
 

ผูชวยศาสตราจารยชัยเนตร ชนกคณุ 
กรรมการ 

ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ 



 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปีการศึกษา 2561 

 

หน้า 6                                             คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง (ฉบบัหลงัประเมนิ)   

รายชื่อผูบริหาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก คณบดี 
 2) ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
 3) อาจารยอัคจร   แมะบาน รองคณบดีฝายบริหารและแผน 
 4) อาจารยเสาวรีย   บุญสา  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

      และสื่อสารองคกร 
 5) อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
 6) อาจารยอมาพร   ปวงรังษี ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 
 7) อาจารยเจษฎา   ทองสขุ  ผูชวยคณบดีฝายภูมิทัศน 
 8) ผูชวยศาสตราจารยชัยเนตร ชนกคณุ  ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ 
 9) อาจารยปยรัตน  วงศจุมมะลิ ผูชวยคณบดีฝายยุทธศาสตรวิจัยและพัฒนา 

        นวัตกรรม 
 10) นางสาวนิตยา   เตวา  หัวหนาสํานักงานคณบดี 
 

        1.5.3 คณะกรรมการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก ประธานกรรมการ 

 (คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)  
2. ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ   พรมเสน รองประธานกรรมการ 

 (รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย)   
3. อาจารยอัคจร     แมะบาน รองประธานกรรมการ 

 (รองคณบดีฝายบรหิารและแผน)   
4. อาจารยเสาวรีย    บุญสา  รองประธานกรรมการ 

 (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองคกร)  
5. อาจารย ดร.บัณศกิาญจ  ตั้งภากรณ กรรมการ 

 (ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา)  
6. อาจารยอมาพร   ปวงรังษี กรรมการ 

 (ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ)   
7. อาจารยเจษฎา     ทองสุข กรรมการ 

 (ผูชวยคณบดฝีายภูมิทัศน)   
8. ผูชวยศาสตราจารยชัยเนตร    ชนกคุณ กรรมการ 

 (ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ)   
9. อาจารยปยรัตน     วงศจุมมะลิ กรรมการ 

 (ผูชวยคณบดีฝายยุทศาสตรวิจัยและพัฒนานวัตกรรม)  
10. อาจารยวรญา จตุพัฒนรังสี กรรมการ 

 (ประธานสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร)   
11. อาจารยเกียรติสุดา โสดามรรค กรรมการ 

 (ประธานสาขาวิชานิติศาสตร) 
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12. รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา)   

13. อาจารยก่ิงแกว ทิศตึง กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน)   

14. อาจารยอัมฤตา สารธิวงค กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)  

15. อาจารยปราการ ใจดี กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาดนตรี)   

16. ผูชวยศาสตราจารยสุภาวดี ยาด ี กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาภาษาไทย)   

17. อาจารยนิตยา มูลปนใจ กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ) 

18. อาจารยธีวรา จันทรสุรีย กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.))   

19. อาจารยศจีรัตน วุฒิสิงหชัย กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)    

20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.))   

21. อาจารย ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมอืงและชนบท) 

22. นางสาวนิตยา เตวา กรรมการและเลขานุการ 
 (หัวหนาสํานักงาน)   

23. นางจันทรฟอง มงคล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 (หัวหนางานบริหารทั่วไป)   

24. นางสาวเจนจิรา แกวมณี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 (หัวหนางานบริการการศกึษาและพัฒนานักศึกษา)  

25. นายอุเทน หินออน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 (หัวหนางานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี) 

26. นางสาวพัชราวรรณ กันทะวงศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 (หัวหนางานการเงินและพัสดุ)   

27. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 (เจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน)   

 
1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
  ในปการศึกษา 2561 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 มีรายละเอียดดังนี้ 
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หน้า 8                                             คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง (ฉบบัหลงัประเมนิ)   

ที ่ ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552  และตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 หรือ  

 ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  
สภามหาวิทยาลัย

อนุมัต ิ
สกอ. รับทราบ เริ่มเปดสอน 

1) หลักสูตรดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 (จํานวน 6 หลักสูตร)  
1.1 ระดับบัณฑิตศึกษา    
1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

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

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 12/2554 
วันที่ 23 ตุลาคม 

2554 

วันที่ 17 
กรกฎาคม 2556 

ป
การศึกษา 

2554 
(งดรับนักศึกษา

ตั้งแตป
การศึกษา 2559 

เปนตนไป 
และขออนุมัติ

ปดหลักสูตร ใน
การประชุมครั้ง
ท่ี 7/2561 วันที่ 
14 ก.ค.2561)  

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

หลักสูตรใหม ครั้งที่ 3/2559  
วันที่ 12 มีนาคม 

2559 

วันที่ 19 
พฤษภาคม 2559 

ป
การศึกษา 

2559 
1.2 ระดับปริญญาตร ี   
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2558)   

หลักสูตรใหม คร้ังที่11/2558  
วันที่ 10 มกราคม 

2558 

วันที่  19 
พฤศจิกายน 

2558 

ปการศึกษา 
2558 

2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาการเมืองและการ
ปกครอง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2559) 

หลักสูตรใหม ครั้งท่ี 13/2558  
วันที่ 20 ตุลาคม 

2558 

วันที่ 16 ธันวาคม 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

3 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 4/2559 
วันที่ 23 เมษายน 

2559 

วันที่ 7 มีนาคม 
2560 

ปการศึกษา 
2559 

4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 6/2557  
วันที่ 14 มิถุนายน 

2557 

วันที่ 1 ธันวาคม 
2557 

ปการศึกษา 
2557 

2) หลักสูตรดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (จํานวน 8 หลักสูตร)  
ระดับปริญญาตรี   
1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 5/2560  
วันที่ 8 เมษายน 

2560 

หนังสือที ่สธ 
0506(3)/2048 

รับทราบเม่ือวันท่ี 
1 มิถุนายน 2561 

ปการศึกษา 
2560 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปีการศึกษา 2561 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง   (ฉบบัหลงัประเมนิ)                                              หน้า 9 

ที ่ ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552  และตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 หรือ  

 ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  
สภามหาวิทยาลัย

อนุมัต ิ
สกอ. รับทราบ เริ่มเปดสอน 

2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 3/2560 
วันที่ 11 มีนาคม 

2560 

อยูระหวางการ
รับทราบจาก 

สกอ.ผานระบบ
CHECO 

ปการศึกษา 
2560 

3 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 3/2560 
วันที่ 11 มีนาคม 

2560 

อยูระหวางการ
รับทราบจาก 

สกอ.ผานระบบ
CHECO 

ปการศึกษา 
2560 

4 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 5/2560 
วันที่ 8 เมษายน 

2560 

อยูระหวางการ
รับทราบจาก 

สกอ.ผานระบบ
CHECO 

ปการศึกษา 
2560 

5 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 6/2560 
วันท่ี 21 

พฤษภาคม 2560 

ผานการรับทราบ
หลักสูตรโดยระบบ 

CHECO 
30 พฤศจิกายน

2561 

ปการศึกษา 
2560 

6 หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 5/2560 
วันที่ 8 เมษายน 

2560 

อยูระหวางการ
รับทราบจาก 

สกอ.ผานระบบ
CHECO 

ปการศึกษา 
2560 

7 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 7/2560 
วันที ่10มิถุนายน 

2560 

หนังสือที่ สธ 
0506(3)/2599 

รับทราบเม่ือวันท่ี 
1 สิงหาคม 2561 

ปการศึกษา 
2560 

8 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 1/2561 
วันท่ี 15 มกราคม 

2561 

ผานการรับทราบ
หลักสูตรโดยระบบ 

CHECO 
30 พฤศจิกายน

2561 

ปการศึกษา 
2561 
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1.7 จํานวนนกัศึกษา 
      จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2561 แยกตามสาขาวิชา ทุกระดับการศึกษา  
 

ลําดับ สาขาวิชา รหัส 61 รหัส 60 รหัส 59 รหัส 58 รหัส 57 รวม 

1 รัฐประศาสนศาสตร 74 87 144 145 - 450 
2 สังคมศึกษา 95 97 91 86 87 456 
3 การพัฒนาชุมชน 21 32 61 46 - 160 
4 นิติศาสตร 42 69 39 23 - 173 
5 ดนตร ี 23 16 15 31 - 85 
6 ศิลปะและการออกแบบ 19 24 19 20 - 82 
7 ภาษาอังกฤษ 46 76 59 77 - 258 
8 ภาษาจีน (ศศ.บ.) 25 22 37 59 - 143 
9 ภาษาจีน (ค.บ.) 30 52 48 26 - 156 
10 ภาษาไทย  21 33 45 54 - 153 
11 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาํหรับชาวตางประเทศ 

- ปกติ  6 10 17 3 - 36 
- เทียบโอน   29 50 - - - 79 

12 การเมืองและการปกครอง 33 76 27 - - 136 
13 ภาษาไทย (ปร.ด.) 6 5 18 - - 29 
14 การบริหารและพัฒนา

ประชาคมเมืองและชนบท 

งดรบันักศึกษา 
และขออนุมัตปิดหลักสูตร 

 6 5 11 

รวม 470 649 620 576 92 2,407 
 ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
 

1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร 
  1.8.1 จํานวนอาจารยประจํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2561 

ลําดับ ช่ือ-สกุล 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงาน 

ตําแหนงทางวิชาการ การนบั
จํานวน 

ตามเกณฑ 
หมายเหตุ 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

1 อ.ดร.ธนพร หมูคํา 16 มถิุนายน 48  นับได  1   

2 
อ.ณัฐนรินทร เมธีวุฒินันทน 
ภาณุภัทรธนวัฒน 

1 ธันวาคม 54  
   

นับได  1 
 

3 ผศ.สภุาวดี ยาดี 2 พฤษภาคม 56     นับได  1  

4 อ.อรทยั สุขจะ 20 มถิุนายน 56  นับได  1 

5 ผศ.สปุระวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข 1 พฤษภาคม 52     นับได  1  

6 อ.นิตยา มลูปนใจ 7 มิถุนายน 53  นับได  1 

7 ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ 30 กรกฎาคม55  นับได  1 

8 อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ 17 พฤษภาคม  นับได  1   
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ลําดับ ช่ือ-สกุล 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงาน 

ตําแหนงทางวิชาการ การนบั
จํานวน 

ตามเกณฑ 
หมายเหตุ 

อ. ผศ. รศ. ศ. 
49 

9 อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง 18 มถิุนายน 42  นับได  1   

10 ผศ.ประหยัด ชวยงาน 6 กรกฎาคม 41  นับได  1 

11 อ.ปยดา ชัชวาลยปรีชา 1 ตุลาคม 24  นับได  1   

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

13 ผศ.ศรชัย เต็งรัตนลอม 29 มถิุนายน 36  นับได  1   

14 รศ.พรสวรรค มณีทอง 15 ตุลาคม 37   นับได  1   

15 อ.ปราการ ใจดี 1 กันยายน 53  นับได  1   

16 ผศ. วาท่ี ร.ต. ดร.นิรนัดร ภักดี 1 กันยายน 53  นับได  1   

17 อ.อดิศร สวยฉลาด 1 สิงหาคม 59  นับได  1   

18 ผศ.สมชาย เย่ียงพฤกษาวัลย 16พฤษภาคม 26  นับได  1   

19 ผศ.ดร.ศิริกร อิ่นคํา 19 มกราคม 41  นับได  1   

20 อ.ชลาพันธ อุปกิจ 1 ธันวาคม 53  นับได  1   

21 อ.วราภรณ ภูมลี 2 พฤษภาคม 56  นับได  1   

22 อ.นันทิยา สมสรวย 9 มิถุนายน 49  นับได  1   

23 ผศ.ดร.ชุตกิานต รักธรรม 1 มิถุนายน 41  นับได  1   

24 อ.วิธธวัช ปนทะสาย 30 ตุลาคม 49  นับได  1   

25 อ.จิตรลดา มูลมา 1 มิถุนายน 50  นับได  1   

26 อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม 9 มิถุนายน 49  นับได  1   

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

28 อ.พชรวลี กนิษฐเสน 2 มิถุนายน 46  นับได  1   

29 อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน 2 พฤศจิกายน 52  นับได  1   

30 อ.วรญา รอดวินิจ 1 มิถุนายน 53  นับได  1   

31 อ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงค 1 พฤศจิกายน 54  นับได  1   

32 Mr.Peter James Stopps 1 ตุลาคม 44  นับได  1   

33 Mr.Oliver Leonard Dilley 1 ตุลาคม 53  นับได  1   

34 Mr.Richard Lawrence Mann 1 ตุลาคม 54  นับได  1   

35 อ.อัจฉรา กวงไหม 2 พฤษภาคม 56  นับได  1   

36 อ.ศจีรัตน วุฒิสิงหชัย 2 พฤษภาคม 56  นับได  1   

37 อ.สริรัิตน วาวแวว 14 มถิุนายน 47  นับได  1  

38 อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ 1 กรกฎาคม 46  นับได  1   
39 อ.มนัญญา ศรีหิรัญ 26 มถิุนายน 55     นับได  1 ลาออกวันที่  

1 พ.ค.62 

40 อ.ยอดย่ิง รักสัตย 1 ตุลาคม 2560     นับได  1  
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ลําดับ ช่ือ-สกุล 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงาน 

ตําแหนงทางวิชาการ การนบั
จํานวน 

ตามเกณฑ 
หมายเหตุ 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

41 อ.ภานวุัฒน ชัยชนะ 3 มิถุนายน 44  นับได  1   

42 อ.เสาวรยี บุญสา 1 กรกฎาคม 48  นับได  1   
43 ผศ.อัญธิชา รุงแสง 1 มิถุนายน 53     นับได  1  

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

45 อ.นิศาชล พรมดี 1 ธันวาคม 54  นับได  1   
46 อ.อัมฤตา สารธิวงค 1 มิถุนายน 54  นับได  1   
47 อ.พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน 1 มิถุนายน 54     นับได 1  

48 อ.เทวฤทธิ์ วิญญา 1มิถุนายน54  นับได  1 

49 ผศ.รัชดาพร หวลอารมณ 2 พฤษภาคม 56  นับได  1 

50 ผศ.สมฤทธิ์ จันขันธ 23 พฤษภาคม 27  นับได  1  

51 ผศ.จาตุรนต วรรณนวล 24 ตุลาคม 41   นับได  1   

52 อ.ประภาพร แสงบุญเรือง 16 พฤษภาคม 51  นับได  1   

53 อ.อัคจร แมะบาน 1 มิถุนายน 54  นับได  1   

54 อ.อาระดา พุมไพศาลชัย 1 มิถุนายน 55  นับได  1   

55 ผศ.วิไลลักษณ พรมเสน 9 มิถุนายน 49  นับได  1   

56 ผศ.ปวีณา งามประภาสม 16 มถิุนายน 51   นับได  1   

57 ผศ.ขัตติยา  ขัติยวรา 5 พฤศจิกายน 51   นับได  1   

58 อ.ก่ิงแกว ทิศตึง 6 มิถุนายน 54  นับได  1   

59 อ.ธนุพงษ ลมออน 1 ตุลาคม 55  นับได  1   

60 ผศ.ดร.วิพัฒน หม่ันการ 16 กรกฎาคม 33  นับได  1   

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

62 ผศ.อํานาจ สงวนกลาง 1 กรกฎาคม 48   นับได  1   

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

64 ผศ.วิเชดิ ทวีกุล 1 มิถุนายน 48  นับได  1   

65 ผศ.รัชฎาภรณ ทองแปน 1 มิถุนายน 48  นับได  1   

66 รศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 1 พฤศจิกายน 54  นับได  1   

67 อ.วรญา จตุพัฒนรงัสี 1 พฤศจิกายน 56  นับได  1   

68 ผศ.พฤกษา เครือแสง 25 พฤศจิกายน 56  นับได  1   

69 อ.เจษฎา ทองสุข 25 พฤศจิกายน 56  นับได  1   

70 อ.นิรมล ทะจะกัน 8 กันยายน 57  นับได  1   

71 อ.กิตติญา ตุยคํา 8 กันยายน 57  นับได  1   
72 อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท 2 กุมภาพันธ 58  นับได  1   
73 อ.วารินทร วงษวรรณ 2 กุมภาพันธ 58  นับได  1   
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ลําดับ ช่ือ-สกุล 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงาน 

ตําแหนงทางวิชาการ การนบั
จํานวน 

ตามเกณฑ 
หมายเหตุ 

อ. ผศ. รศ. ศ. 
74 อ.เกียรติสุดา โสดามรรค 2 กุมภาพันธ 58  นับได  1   

75 อ.ธีวรา จันทรสุรีย 22 กรกฎาคม 58  นับได  1   

76 อ.ฐาปนี ชุมพลวงศ 17 สิงหาคม 58  นับได  1   

77 อ.ณัฐพงษ คันธรส 17 สิงหาคม 58  นับได  1   

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

79 ผศ.ดร.ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 58  นับได  1   
80 อ.ชนมธนัช สุวรรณ 1 ตุลาคม 58  นับได  1  

81 อ.อมาพร ปวงรังษี 1 ตุลาคม 58  นับได  1   

82 อ.สริญิญา สุขสวัสดิ์ 1 ตุลาคม 58  นับได  1   

83 อ.วิไลวรรณ เขมขัน 1 ตุลาคม58  นับได  1   

84 ผศ.ดร.ณฏัฐดนัย ประเทืองบรบิูรณ 28 กันยายน 58     นับได  1   

85 อ.ธงชัย ปนสุข 1 สิงหาคม 59  นับได  1   
86 รศ.ดร.ชลอ รอดลอย 1 กรกฎาคม 59  นับได  1  
87 ผศ.ดร.Truong Thi Hang 1 สิงหาคม 57  นับได  1 

88 อ.รพีพรรณ จักรสาน 1 สิงหาคม 60  นับได 1 

89 อ.Sun Fan 1 ตุลาคม 60  นับได 1 

90 ผศ.ดร.อนันต อุปสอด 30 พฤศจิกายน 60   นับได 1 

91 อ.ปยรัตน วงศจุมมะลิ 1 มิถุนายน 2554  นับได 1 

92 อ.ดร.เหนือขวัญ ผัวเผื่อน  19 มิถุนายน 55  นับได 1 (กลับจากลาศึกษา
ตอ วันท่ี  9 ก.ค.

61) 

93 อ.นิชธาวัลย ฟูคํา 2 มีนาคม 2561  นับได 1 

94 Mr.Daniel Warren Riddle 2กรกฎาคม 2561     นับได 1  

95 อ.ภาณุวัฒน สกุลสืบ 1 มิถุนายน 51 
 

   นับได 1 (กลับจากลาศึกษา
ตอ 

วันที่ 1 ก.ค. 2561) 

96 อ.ทัตพิชา สกุลสืบ 2 มิถุนายน 51     นับได 1 (กลับจากลาศึกษา
ตอ วันท่ี  1 ส.ค. 

61) 

97 อ.ตุลาภรณ แสนปรน 2 มกราคม 51     นับได 0.5 (กลับจากลาศึกษา
ตอ วันท่ี  1 พ.ย.

61) 

98 อ.อิศรากร พัลวัลย 25 พฤศจิกายน56     นับได 0.5 (ลาออก วันท่ี 1 
ธ.ค.61) 

99 อ.ดร.มัลลิกา ดวงภักดี 30 พฤศจิกายน 60     นับได 0.5 (ลาออก วันท่ี 30 
พ.ย.61) 

100 อ.เกวลิน จันทะเดช 1 มิถุนายน 47     0 (กลับจากลาศึกษา
ตอ วันท่ี 23 ก.พ.

62) 

101 อ.เอกวิทย เมธาชยานันท 2 กุมภาพันธ 58     นับได 0.5 (ลาออก วันท่ี  
ธ.ค.61) 

102 อ.พงษวิกรานต มหิทธิพงศ 2 มกราคม 2562  0 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงาน 

ตําแหนงทางวิชาการ การนบั
จํานวน 

ตามเกณฑ 
หมายเหตุ 

อ. ผศ. รศ. ศ. 
103 อาจารย ดร.สุกัญญา  แซโก 4 กุมภาพันธ 62  0 

104 อ.อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล 2 มกราคม 2562  0 

105 อาจารยพลับ   บุญสวน 3 กรกฎาคม 60     0 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 
1 ต.ค. 2561 

106 รศ.ดร.ธนวิทย  บุตรอุดม 1 กุมภาพันธ 49     0 ยายออกตั้งแต 
วันท่ี 1 ตุลาคม 

2561  

รวมอาจารยที่ปฏิบตัิจริงจํานวนท้ังสิ้น 67 28 3 0 98 คน 

 
1.8.2 ขอมูลอาจารยลาศึกษาตอ  

ที ่ ชื่อ – สกลุ 
วันที่เริ่ม 

ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา 

ในการลาศึกษาตอ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

1 อ.มณีรัตน จันทรหนิ้ว 16 พฤษภาคม 56 ลาศึกษาตอ 1 ส.ค. 58 1 - - - 

2 อ.เกวลิน จันทะเดช 1 มิถุนายน 47 ลาศึกษาตอ 1 ส.ค. 58 
(รายงานตัวเขาทํางานวันที่ 23 ก.พ.62) 

1 - - - 

3 อ.ทยากร  สุวรรณภูมิ 20 มิถุนายน 56 ลาศึกษาตอ 6 มิ.ย. 59 
(รายงานตัวเขาทํางานวันที่ 1 มิ.ย.62) 

1 - - - 

4 อ.ตุลาภรณ แสนปรน 2 มกราคม 51 ลาศึกษาตอ 1 ส.ค. 58 
(รายงานตัวเขาทํางาน วันท่ี  1 พ.ย.61) 

0.5    

รวมจํานวนอาจารยลาศึกษาตอ 3.5 - - - 

 
1.8.3 จํานวนอาจารย จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ    
   จํานวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา 101.5 คน จําแนกตามวุฒิ
การศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ ไดดังตอไปนี้ 

ตําแหนง 
วุฒิการศึกษา 

จํานวน 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

อาจารย 2 60 8.5 70.5 
ผูชวยศาสตราจารย 0 17 11 28 
รองศาสตราจารย 0 2 1 3 
ศาสตราจารย 0 0 0 0 

รวม 2 79 20.5 101.5 
 
1.8.4 อาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก จํานวน 20.5 คน  

ที่ ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหตุ 
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพัฒน  หม่ันการ 16 กรกฎาคม 2533 นับได 1 
2 อาจารย ดร.รชันีวรรณ  มาวงศ 19 กันยายน 2537 นับได 1 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตกิานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได 1 
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ที ่ ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหตุ 
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกร อิ่นคํา 19 มกราคม 2541 นับได 1  
5 อาจารย ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง 18 มิถุนายน 2542 นับได 1 
6 อาจารย ดร.ธนพร หมูคํา 1 มิถุนายน 2548 นับได 1 
7 อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 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 อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ 17 พฤษภาคม 2549 นับได 1 
11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก 1 มิถุนายน 2550 นับได 1 
12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาที่ ร.ต.นิรันดร ภักดี 1 กันยายน 2553 นับได 1 
13 อาจารย ดร.วิศท เศรษฐกร 1 มิถุนายน 2553 นับได 1 
14 ผูชวยศาสตราจารย ดร.Truong Thi Hang 1 ตุลาคม 2557 นับได 1 
15 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 
16 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 
17 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบริบูรณ 28 กันยายน 2558 นับได 1 
18 รองศาสตราจารย ดร.ชลอ  รอดลอย 1 กรกฎาคม 2559 นับได 1 
19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต  อุปสอด 30 พฤศจิกายน 2560 นับได 1 
20 อาจารย ดร.เหนือขวัญ  บัวเผื่อน 19 มิถุนายน 2555 นับได 1 
21 อาจารย ดร.มัลลิกา ดวงภักด ี 30 พฤศจิกายน 60 

(ลาออกวันท่ี 30 พ.ย.61) 

นับได 0.5 

รวม 20.5 
 
1.8.5 ตารางแสดงอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 31 คน 

ที ่ ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหตุ 

1 ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย 16 พฤษภาคม 2526 นับได  1 

2 ผูชวยศาสตราจารยสมฤทธิ์ จันขันธ 23 พฤษภาคม 2527 นับได  1 

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพัฒน  หมั่นการ 16 กรกฎาคม 2533 นับได 1 

4 ผูชวยศาสตราจารยศรชัย เต็งรัตนลอม 29 มิถุนายน 2536 นับได  1 

5 รองศาสตราจารยพรสวรรค มณีทอง 15 ตุลาคม 2537 นับได  1 

6 ผูชวยศาสตราจารยประหยัด ชวยงาน 6 กรกฎาคม 2541 นับได  1 

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศริิกร อิ่นคํา 19 มกราคม 2541 นับได  1 

8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รกัธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได  1 

9 ผูชวยศาสตราจารยวิเชิด ทวีกุล 1 มิถุนายน 2548 นับได  1 

10 ผูชวยศาสตราจารยรชัฎาภรณ ทองแปน 1 มิถุนายน 2548 นับได  1 

11 ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน 9 มิถุนายน 2549 นับได  1 

12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก 1 มิถุนายน 2550 นับได  1 
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ที่ ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหตุ 

13 วาที่ ร.ต. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรันดร ภักดี 1 กันยายน 2553 นับได  1 

14 รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 1 พฤศจิกายน 2554 นับได  1 

15 ผูชวยศาสตราจารยรชัดาพร หวลอารมณ 2 พฤษภาคม 2556 นับได  1 

16 ผูชวยศาสตราจารยพฤกษา เครือแสง 25 พฤศจิกายน 2556 นับได  1 

17 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได  1 

18 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ใจมโน 8 มถิุนายน 2558 นับได  1 

19 รองศาสตราจารย ดร.ชลอ รอดลอย 1 กรกฎาคม 2559 นับได  1 

20 ผูชวยศาสตราจารยอาํนาจ สงวนกลาง 1 กรกฎาคม 2548 นับได  1 

21 ผูชวยศาสตราจารยสุภาวด ี ยาด ี 2 พฤษภาคม 2556 นับได  1 

22 ผูชวยศาสตราจารยปวีณา งามประภาสม 16 มิถุนายน 2551 นับได  1 

23 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบริบูรณ 28 กันยายน 2558 นับได  1 

24 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฤทัย พานิช 1 พฤศจิกายน 2548 นับได  1 

25 ผูชวยศาสตราจารยสุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข 1 พฤษภาคม 2552 นับได  1 

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

27 ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา  รุงแสง 1 มิถุนายน 2553 นับได  1 

28 ผูชวยศาสตราจารยชัยเนตร ชนกคณุ 30 กรกฏาคม 2555 นับได  1 

29 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต อุปสอด 30 พฤศจิกายน 2561 นับได  1 

30 ผูชวยศาสตราจารยจาตุรนต  วรรณนวล 24 ตุลาคม 2541 นับได  1 

31 ผูชวยศาสตราจารยขัตติยา  ขัตติยวรา 1 พฤศจิกายน 2551 นับได  1 

รวม 31 

 
1.8.6 ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามตําแหนง จํานวน 16 คน  

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

หัวหนาสํานักงาน - - 1 - 1 
นักวิชาการศึกษา - 2 - - 2 
เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป - 3 - - 3 
นักวิชาการพัสด ุ - 1 - - 1 
เจาหนาท่ีชั่วคราว(ชวยปฏิบัติงาน) - 9 - -  9 

รวมบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 16 
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1.9 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
1.9.1 งบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 เพิ่ม/-ลด 
งบดําเนินงาน  10,255,260.00  6,729,350.00 -3,525,910.00 
งบลงทุน  3,884,800.00  1,562,850 -2,321,950.00 
งบอุดหนุน  1,311,700.00  1,596,400 284,700.00 
งบรายจายอ่ืน 0.00 5,886,400 5,886,400.00 

รวมทั้งหมด  15,451,760.00  15,775,000.00 323,240.00 
 
1.9.2 อาคารสถานที่ 
 

อาคาร จํานวนช้ัน พื้นที่ใชสอย 

อาคาร 9 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปจจุบัน)  

6  3,968  

อาคาร 2 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  3  1,620  

อาคาร 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4  3,360  

อาคาร 21 อาคารศลิปะ  3  1,200  

อาคาร 22 อาคารดนตรแีละนาฏศิลป  3  1,200  
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1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 
 

องคประกอบที ่1 การผลติบัณฑิต 
 

ขอเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรม 
รูปแบบของการจัด

โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
ผูกํากับ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวมยังไมผานระดับดี  
2. อาจารยประจําคณะยังมี

คุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนง
ทางวิชาการอยูในเกณฑต่ํา 

3. ควรนําผลการวิเคราะหคา
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา (คา FTES) ไป
วางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย 
รวมท้ังเปาหมายการผลิตบัณฑิต 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะควรนําผลการประเมิน
หลักสูตรมาทําการวิเคราะหรายตัวบงชี้ 
เพื่ อวางแผน สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรในตัวบงชีท่ี้ยังไมอยูในระดับด ี

2. คณะควรมีการทบทวน

1.1) กําหนดใหทุกสาขาวิชาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป
การศึกษา 2561  
 

( 1 )  จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะ กร รมก า รปร ะ กัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
คณ ะ ฯ  โ ด ย นํ า ผ ล ก า ร
ประเมินหลักสูตรมาทําการ
วิเคราะหรายตัวบงชี้ เพื่อ
ว า ง แผ น ส นั บส นุ น ก า ร
พัฒนาหลักสูตรในแตละตัว
บงชี้  เปนระยะ 
(2) ทุ ก ส า ข า วิ ช า จั ดทํ า
แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า  ป ร ะ จํ า ป
การศึกษา 2561 เพื่อนํา
ข อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก ก า ร
ประเมินในรอบปการศึกษา 
2560 ท่ีผานมา ไปปรับปรุง
และพัฒนา 

ก.ย. 61 
-ม.ีค. 62 

 
 
 
 
 
 

ก.ย.-ต.ค. 61 
 

- ผูรับผิดชอบ 
งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา 
ผูกํากับ 
1) คณบด ี
2) รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 
3) ผูชวยคณบดี
ฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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ขอเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรม 
รูปแบบของการจัด

โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
ผูกํากับ 

แผนพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงระบบ
กลไกเดิมเพื่อเพ่ิมคุณวุฒิและตําแหนง
ทางวิชาการของอาจารย 

1.2) คณะควรมีการทบทวนแผนพัฒนา
บุคลากรและปรับปรงุระบบกลไกเดิม
เพ่ือเพิ่มคุณวฒุิและตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารย 

  - 
 
 
 
 
- 

 
องคประกอบที ่2  การวิจัย 
 

ขอเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรม 
รูปแบบของการจัดโครงการ

หรือกิจกรรม 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. ควรสนับสนุนใหมีการบูรณา

การการวิจยัจากทุกสาขาวิชารวมกันใน
พื้นที่วิจัยเดียวกัน “1คณะ 1 พื้นท่ีวิจัย” 

 
 
 
 
 
 

 
2.1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานการวิจัย  
 
 
 
 
 
 

 
(1) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนบทความ
วิชาการและบทความวิจัย  

- ประเด็น การเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัย เพ่ือ
ขอรับทุน โดยเนนการบรูรณา
การขามศาสตร  

- การเขียนบทความวิจัย  
- การเขียนบทความ

 
ก.ย.61 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
40,920  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษา
และพัฒนานักศึกษา 
ผูกํากับ 
รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย  
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ขอเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรม 
รูปแบบของการจัดโครงการ

หรือกิจกรรม 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 

 
 
 
 
 
 
 
2. ควรมีการถอดบทเรยีนเพ่ือ

สรางองคความรูหรือแนวปฏิบัติที่ดีดาน
การวิจัยไปสูการจัดการเรียนการสอนและ
การบริการวชิาการรวมกันเพ่ือใหเกิด
นวัตกรรมใหม ๆ ที่นาสนใจและใช
ประโยชนไดอยางทันทวงที 
 

วิชาการ  ที่ไมใชงานวิจัย 
 

(2) โครงพัฒนาศักยภาพ
อาจารยดานนวัตกรรมและ
วิจัยเชิงพื้นที ่

 
 

1 ต.ค.-ธ.ค.61 
 
 
 
 

 
 

36,600  
 
 
 
 

2.2) โครงการจัดการความรู 
(KM) สายวิชาการ ปการศึกษา 
2561  

(2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรูในประเด็นที่เก่ียวของ
กับการวิจัย และถอดบทเรียน
เพื่อสรางองคความรูหรือแนว
ปฏิบัติท่ีดีดานการวิจัยไปสู
การจัดการเรียนการสอนและ
การบริการวชิาการรวมกัน
เพื่อใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ท่ี
นาสนใจและใชประโยชนได
อยางทันทวงที 

1 ต.ค.25-10 
ส.ค.62 

28,000 ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษา
และพัฒนานักศึกษา 
ผูกํากับ 
ผูชวยคณบดีฝาย
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
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ขอเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรม 
รูปแบบของการจัดโครงการ

หรือกิจกรรม 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรสงเสริม ผลักดันให

อาจารยในคณะบางสวนท่ียังไมไดทําวิจัย
ไดมีการตระหนักในการทําวิจัยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ รวมถึงการเขามามีสวนรวมใน
การทําวิจัยใหมากขึ้น 

 
2.คว รนํ า เอาแนวคิดศาสตร

พระราชา มาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
งานวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนในชุมชน 

 
ใชโครงการเดียวกันกับ 2.1  
 

 
- 
 
 
 
 

 
ก.ย.61 

 
 
 
 

 

 
40,920   

 
 
 
 
 

 
ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศกึษา
และพัฒนานักศึกษา 
ผูกํากับ 
รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย  

2.3) โครงการยกระดับความ
เขมแข็งของชุมชนตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(3) บูรณการโครงการบริการ
วิชาการ เพื่อนําไปสูการคิด
โจทย ง านวิ จั ย  เพื่ อแก ไ ข
ปญหากับชุมชน 
 
 
 

1 ต.ค.61-ส.ค.
62 

 

1,000,000 ผูรับผิดชอบ 
งานบริการวชิาการ
และถายทอด
เทคโนโลย ี
ผูกํากับ 
รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. จํานวนอาจารยที่ทําวิจัยยังมี

จํานวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน
อาจารย ท้ั งหมด คณะควรสนับสนุน 
สงเสริม สรางแรงผลักดันใหอาจารยที่ยัง
ไมมีผลงานวิจัยไดมีการทําวิจัยรวมกันให
มากขึ้น 

 
ใชโครงการเดียวกันกับ 2.1  
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
ก.ย.61 

 
 
 
 
 

 
40,920   

 

 
ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษา
และพัฒนานักศึกษา 
ผูกํากับ 
รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 
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ขอเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรม 
รูปแบบของการจัดโครงการ

หรือกิจกรรม 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 

 
 
 
 
 
 
 
2. การจัดเวทีคืนขอมูลงานวิจัย

ใหกับพื้นที่โดยใหพื้นที่ไดมีสวนรวม การ
ใหชุมชนเปนนักวิจั ยรวมและร วมนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน เกิดการตอ
ยอดเชื่อมโยงกับการบริการวิชาการ 
รวมถึงการ  บูรณาการเขากับการเรียน
การสอน อีกทั้ ง เปนพื้ นที่ สํ าหรับฝก
ภ า ค ส น า ม แ ก นั ก ศึ ก ษ า ใ ห เ กิ ด
ประสบการณในการวิจัยและทักษะการ
อยูรวมกับชุมชนมากขึ้น 

   

2.4)  โครงการวิจัยเพื่อยกระดับ
กระบวนการผลิตและออกแบบ
ผลิตภัณฑเซรามิค จ.ลําปาง 

(4) โครงการวิจัยการพัฒนา
และการออกแบบสรางสรรค
ผลงานประติมากรรมรูปแบบ
แจ กันและ งานจิ ต รกรรม
ตกแตงเซรามิค  เพื่อสร าง
มูลคาเพิ่มประเภทงานตกแตง 
ชุมชนบานเขาแกว จ.ลําปาง 
 

1 ต.ค.61-10 
ส.ค.62 

 

345,300 ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษา
และพัฒนานักศึกษา 
ผูกํากับ 
รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 
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องคประกอบที ่3  การบริการวิชาการ 

ขอเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรม 
รูปแบบของการจัดโครงการ

หรือกิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะควรทบทวนตัวชี้วัดของ

แผนบริการวิชาการใหเกิดความทาทาย
ในการดําเนินงาน เพื่อให เปนกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาการบริการวิชาการ
แกสังคมให เ กิดความยั่ งยืน ภายใต
งบประมาณที่จํากัด โดยการกําหนด
กรอบนโยบาย พรอมตัวชี้วัด ดานการ
บริการวิชาการที่สอดคลองกับบริบท
ของคณะ เพื่อ ใหผู รับผิดชอบ และ
สาขาวิชาไดนํามาเปนแนวทางในการ
วางแผนการบริการวิชาการใหสอดคลอง
กับกรอบนโยบาย 

 
2.คณะควรมีคณะ กรรมการ 

พิจารณากลั่นกรอง โครงการบริการ
วิชาการ ท่ีสาขาวิชาเสนอมายังคณะเพื่อ

 
3.1 แผนบริการวิชาการแก
สังคมและชุมชน ปการศึกษา 
2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานบริการวิชาการแก
สังคม ของคณะ เพื่อกําหนด
กรอบการดําเนินงานดานการ
บริการวิชาการ โดยนําเสนอตอ
คณะกรรมการประจาํคณะ เพื่อ
ใชเปนกรอบการดําเนินงาน ป
การศึกษา 2561 (งบประมาณ 
2562) 
 

 
ก.ย.-ต.ค.61 

 
- 

 
ผูรับผิดชอบ 
งานบริการวชิาการ
และถายทอด
เทคโนโลย ี
ผูกํากับ 
รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 
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ขอเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรม 
รูปแบบของการจัดโครงการ

หรือกิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

พิจารณารายละเอียดของโครงการ
บริการวิชาการทั้ งหมด โดยเฉพาะ
วัตถุประสงคและตัวชี้วัดของโครงการ 
ใหความสอดคลองกับตัวชี้วัดตามกรอบ
นโยบาย ของแผนการบริการวิชาการ
ของคณะ และ เพื่ อ ใหตั ว ชี้ วั ดของ
โครงการมีความชัดเจน สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการ และสามารถ
ประเมินไดอยางเปนรูปธรรม 

3.2 จัดทําคําสั่งคณะฯ เรื่อง 
แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
กลั่นกรอง โครงการบริการ
วิชาการของคณะ ประจําป
การศึกษา 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) จัดประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรอง โครงการบริการ
วิชาการของคณะ เพ่ือพิจารณา
โครงการบริการวิชาการของ
คณะ ประจําปการศึกษา 2561 
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
ตัวชี้วัดของโครงการ ใหความ
สอดคลองกับตัวชี้วัดตามกรอบ
นโยบาย ของแผนการบริการ
วิชาการของคณะ และ ตัวชี้วดั
ของโครงการใหมีความชัดเจน 
สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
โครงการ และสามารถประเมนิ
ไดอยางเปนรูปธรรม  

ปการศึกษา 2561 ตามกรอบ
งบประมาณ

ประจําป พ.ศ.
2562 

ผูรับผิดชอบ 
งานบริการวชิาการ
และถายทอด
เทคโนโลย ี
ผูกํากับ 
รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 
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องคประกอบที ่4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม                                                    
 
ขอเสนอแนะ / แนวทางการ

พัฒนา 
โครงการ / กิจกรรม 

รูปแบบของการจัด
โครงการหรือกิจกรรม 

ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 

1.คณะ ค ว ร มี ก ร ะ บ ว น ก า ร
ทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัด
ข อ ง แ ผ น ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ลปวัฒนธ รรม  ให มี ค ว า ม
สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผน และสามารถประเมินได
อยางเปนรูปธรรม 

2. เพื่อ ใหการ
ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ค ณ ะ 
เชื่อมโยงกับการดําเนินงานของ
หลักสูตร คณะควรมอบนโยบาย
ใหหลัก สูตรมีการบูรณาการ
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับกิจกรรมท่ีสงเสริม
ความเปนเอกลักษณของคณะ 
(โครงการสานศิลปถ่ินมนุษย) 
และกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของ
วัตถุประสงคและตัวชี้วัดของ

4.1 จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2561  ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของแผน และสามารถประเมินได
อยางเปนรูปธรรม 
  

(1) จัดประชุม
คณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
พิจารณา แผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวฒันธรรม 
ประจําปการศกึษา 
2561 โดยพิจาณาให
กําหนด 
(2)  กําหนดใหมี
โครงการเขารวม
กิจกรรม/โครงการ ดาน
คณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย และบรรจุ
ไวในแผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะ ปการศึกษา 2561 
(3) กําหนดสาขาวชิาเขา
รวมโครงการสานศิลป

สิงหาคม 2561 - ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษา
และพัฒนานักศึกษา 
ผูกํากับ 
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและสื่อสาร
องคกร 
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ขอเสนอแนะ / แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม 
รูปแบบของการจัด

โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 

แ ผ น ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

3. คณะมีสวนรวมใน
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมกับมหาวิทยาลัย
ค อ น ข า ง ม า ก  ซึ่ ง มี ห ล า ย
โครงการที่หลักสูตรตาง ๆ ของ
คณะ มีโอกาสสามารถนําไป
บูรณาการกับกิจกรรมการเรียน
กา รส อ นไ ด  โ ด ย ไ ม ต อ ง ใ ช
ง บปร ะม า ณข อ งคณะ หรื อ
สาขาวิชา แตกิจกรรมดังกลาว 
ยังไมถูกระบุไวในแผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ  
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงาน
ข อ ง ค ณ ะ เ ป น ไ ป อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพคณะควรระบุ
กิ จ ก ร ร ม ที่ มี ส ว น ร ว ม กั บ
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ไว
ในแผนของคณะ 

ถิ่นมนษุย ครั้งท่ี 9 ทุก
สาขาวิชา โดยกําหนดให
มีกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
เขากับการเรียนการสอน 
หรือ บูรณาการเขากับ
การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศกึษา 
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องคประกอบที ่5  การบริหารจัดการ 
 

ขอเสนอแนะ / แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม 
รูปแบบของการจัด

โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการวิเคราะห

ปจจัยความเสี่ยงการลดลงของ
จํานวนนักศึกษา ท้ังสาเหตุจาก
ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 

 
5.1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 
(1) โครงการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

 
1 ต.ค.61-ส.ค.

62 

 
10,000 

 
ผูรับผิดชอบ 
-หัวหนาสํานักงาน
คณบดี 
-งานบริหารงานท่ัวไป   
ผูกาํกับ 
รองคณบดีฝายบริหาร
และแผน 

2. ควรมีการวิเคราะห 
ทบทวน ระบบกลไก การบริหาร
ของคณะใหสอดคลอง กับหลัก    
ธรรมาภิบาลอยางตอเนื่อง 

5.2 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ 

(2) โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

1 ต.ค.61-ก.ย.
62 

59,740 ผูรับผิดชอบ 
-หัวหนาสํานกังาน
คณบดี 
ผูกาํกับ 
คณบดี 

3. ควรมีการวิเคราะห 
ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ และปรับปรุงระบบกลไก 
การบริหารงานให เ อ้ือต อการ
พัฒนาอาจารยดานการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ และการขอตําแหนง
ทางวิชาการ 

5.3 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(3) ทบทวน แผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ และ
ปรับปรุงระบบกลไก การ
บริหารงานใหเอ้ือตอการ
พัฒนาอาจารยดานการผลิต
ผลงานทางวิชาการ และการ
ขอตําแหนงทางวิชาการ 

1 ต.ค.61-ก.ย.
62 

- ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษา
และพัฒนานักศึกษา 
ผูกาํกับ 
คณบดี 
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ขอเสนอแนะ / แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม 
รูปแบบของการจัด

โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรให

ความสาํคัญดานพันธกิจสัมพันธกับ
ชุมชนทองถ่ิน และการบูรณาการ
การเรียนการสอน กับการบรกิาร
วิชาการ และการวิจัยใหมากขึ้น 
 

 
5.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
(4) โครงการบูรณาการเรียน
การสอนกับการบริการ
วิชาการแกสังคม : การ
พัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการทฤษฎี 
PISA สาขาวิชาภาษาไทย 
 

 
1 ต.ค.61-ส.ค.

62 
 
 
 
 
 

 
13,000 

 
 
 
 
 
 

 
ผูรับผิดชอบ 
สาขาวิชาภาษาไทย 
ผูกาํกับ 
1) รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 
2) ผูชวยคณบดีฝาย
บริการวิชาการ 

(5) โครงการบูรณาการเรียน
การสอนกับการบริการ
วิชาการแกสังคม : 
สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ 
 
 
 

1 พ.ย.61-ส.ค.
62 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรับผิดชอบ 
สาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ 
ผูกาํกับ 
1) รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 
2) ผูชวยคณบดีฝาย
บริการวิชาการ 
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ขอเสนอแนะ / แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ / กิจกรรม 
รูปแบบของการจัด

โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 

(6) โครงการบูรณาการเรียน
การสอนกับการบริการ
วิชาการแกสังคม : 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 
 

1 พ.ย.61-ม.ีค.
62 
 
 

20,000 ผูรับผดิชอบ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ผูกาํกับ 
1) รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 
2) ผูชวยคณบดีฝาย
บริการวิชาการ 

(7) โครงการบูรณาการเรียน
การสอนกับการบริการ
วิชาการแกสังคม :  
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  

1 พ.ย.61- 
พ.ค.62 

 
 

20,000 ผูรับผิดชอบ 
สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน  
ผูกาํกับ 
1) รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 
2) ผูชวยคณบดีฝาย
บริการวิชาการ 
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สวนที่ 2 
รายงานการประเมินตนเอง 

 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ  
 
ตัวบงช้ีที่  1.1    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ชนดิของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 

เกณฑการประเมิน 
  คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดสอนทั้งหมด จํานวน 14 
หลักสูตร และไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานท่ี สกอ. 
กําหนด ระหวางเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2562 โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ผานมาตรฐาน จํานวน 14 หลักสูตร และมีหลักสูตรท่ีไดดําเนินการขอปดจํานวน 1 หลักสูตร
ไดแก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท 
โดยผานความเห็นชอบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ 7/2561 วันท่ี 14 กรกฎาคม 
2561     
  ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามระดับคุณภาพ พบวา อยูในระดับดี จํานวน 10 
หลักสูตร ระดับปานกลาง จํานวน 4  หลักสูตร ดังตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตอไปนี้  
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

หลักสูตร 
องค 

ประกอบที่1 
ผลประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

1) ระดับปรญิญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 (จํานวน 4 หลักสูตร) 
1) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผาน 3.62 

คะแนน 
ระดับดี 

2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ผาน 3.39 
คะแนน 

ระดับดี 

3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศกึษา ผาน 3.14 
คะแนน 

ระดับดี 

4) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการ
ปกครอง 

ผาน 2.66 
คะแนน 

ระดับปาน
กลาง 

2) ระดับปรญิญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 (จํานวน 8 หลักสูตร) 
1) หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะและการ

ออกแบบ 
ผาน 3.47 

คะแนน 
ระดับดี 

2) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ผาน 3.45 
คะแนน 

ระดับดี 
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หลักสูตร 
องค 

ประกอบที่1 
ผลประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

3) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารสาํหรับชาวตางประเทศ 

ผาน 3.40 
คะแนน 

ระดับดี 

4) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน ผาน 3.30 
คะแนน 

ระดบัด ี

5) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ผาน 3.19 
คะแนน 

ระดับดี 

6) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผาน 3.14 
คะแนน 

ระดับดี 

7) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา        
รัฐประศาสนศาสตร 

ผาน 2.74 
คะแนน 

ระดับปาน
กลาง 

8) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ผาน 2.70 
คะแนน 

ระดับปาน
กลาง 

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

การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท  
 ผาน 2.59 

คะแนน 
ระดับปาน

กลาง 
4) ระดับปรญิญาเอก ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548  

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผาน 3.89 
คะแนน 

ระดับดี 

ผลรวมคาคะแนนของทุกหลักสูตร  44.68  
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด  14  

คะแนนที่ได  3.19  
 

 การคํานวณ 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

3.01 
44.68 

3.19 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
14 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 1.1.-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
มน 1.1.-2 ขอมูลระบบ CHE QA online ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

คะแนนที่ได  = 
44.68 

= 3.19 คะแนน 
14 
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หน้า 32                                             คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง (ฉบบัหลงัประเมนิ)   

ตัวบงช้ีที่  1.2  อาจารยประจําคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข  
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให เปนคะแนนเต็ม  

5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 101.5 คน ปการศึกษา 2561 มีอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก จํานวน 20.5 ที่คิดเปนรอยละ 20.29 เมื่อแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกตามเกณฑ ไดคะแนนเทากับ 2.35 คะแนน (มน 1.2-1) ตามตารางแสดงรายชื่อที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ดังนี้ 

 
ที ่ ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหต ุ
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพัฒน  หมั่นการ 16 กรกฎาคม 2533 นับได 1 
2 อาจารย ดร.รชันีวรรณ  มาวงศ 19 กันยายน 2537 นับได 1 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได 1 
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกร อิ่นคํา 19 มกราคม 2541 นับได 1  
5 อาจารย ดร.สุวรฐั แลสันกลาง 18 มิถุนายน 2542 นับได 1 
6 อาจารย ดร.ธนพร หมูคํา 16 มิถุนายน 2548 นับได 1 
7 อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ 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 อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ 17 พฤษภาคม 2549 นับได 1 
11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก 1 มิถุนายน 2550 นับได 1 
12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาที่ ร.ต.นิรันดร ภักดี 1 กันยายน 2553 นับได 1 
13 อาจารย ดร.วิศท เศรษฐกร 1 มิถุนายน 2553 นับได 1 
14 ผูชวยศาสตราจารย ดร.Truong Thi Hang 1 ตุลาคม 2557 นับได 1 
15 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 
16 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 
17 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบริบูรณ 28 กันยายน 2558 นับได 1 
18 รองศาสตราจารย ดร.ชลอ  รอดลอย 1 กรกฎาคม 2559 นับได 1 
19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต  อุปสอด 30 พฤศจิกายน 2560 นับได 1 
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ที ่ ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหต ุ
20 อาจารย ดร.เหนือขวัญ  บัวเผื่อน 19 มิถุนายน 2555 นับได 1 
21 อาจารย ดร.มัลลิกา ดวงภักด ี 30 พฤศจิกายน 2560 

(ลาออกวันท่ี 30 พ.ย.61) 

นับได 0.5 

 20.50 
 
ตารางที่ 3  ขอมูลประกอบการพิจารณา 

รายการขอมูลพื้นฐาน จํานวน (คน) 
1. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 98 
2. จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 3.5 
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 101.5 
4. จํานวนอาจารยประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 20.5 
5. รอยละของอาจารยประจําท่ีมคีณุวุฒิปริญญาเอก 21.82 
 
การคํานวณ  
1.คาํนวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 20.5 
x 100 =  รอยละ 20.20 

 101.5 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 20.20 
x 5 =  2.53 คะแนน 

 40 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 20 
รอยละ 20.20 X 5 

2.53 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
40 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 1.2-1 รายงานจํานวนบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ปการศึกษา 2561 
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ตัวบงช้ีที่  1.3  อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนดิของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข  
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 

ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
รายการขอมูลพื้นฐาน จํานวน (คน) 

1. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 98 
2. จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 3.5 
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 101.5 
4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 70.5 
5. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 28 
6. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 3 
7. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0 
8. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  31 
9. รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 30.54 
 

ผลการดําเนินงาน 
   ในปการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจํารวมทั้งท่ีปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ จํานวน 101.5 คน มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย 70.5 คน อาจารยประจําท่ี
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 28 คน อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 3 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 วันที่เขาทํางาน หมายเหต ุ

1 ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย 16 พฤษภาคม 2526 นับได  1 

2 ผูชวยศาสตราจารยสมฤทธิ์ จันขันธ 23 พฤษภาคม 2527 นับได  1 

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพัฒน  หมั่นการ 16 กรกฎาคม 2533 นับได 1 

4 ผูชวยศาสตราจารยศรชัย เต็งรัตนลอม 29 มิถุนายน 2536 นับได  1 

5 รองศาสตราจารยพรสวรรค มณีทอง 15 ตุลาคม 2537 นับได  1 

6 ผูชวยศาสตราจารยประหยัด ชวยงาน 6 กรกฎาคม 2541 นับได  1 

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิรกิร อิ่นคาํ 19 มกราคม 2541 นับได  1 

8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รกัธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได  1 
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ที ่ ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหต ุ

9 ผูชวยศาสตราจารยวิเชิด ทวีกุล 1 มิถุนายน 2548 นับได  1 

10 ผูชวยศาสตราจารยรชัฎาภรณ ทองแปน 1 มิถุนายน 2548 นบัได  1 

11 ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน 9 มิถุนายน 2549 นับได  1 

12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก 1 มิถุนายน 2550 นบัได  1 

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

14 รองศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 1 พฤศจิกายน 2554 นับได  1 

15 ผูชวยศาสตราจารย รัชดาพร หวลอารมณ 2 พฤษภาคม 2556 นับได  1 

16 ผูชวยศาสตราจารยพฤกษา เครือแสง 25 พฤศจิกายน 2556 นับได  1 

17 ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได  1 

18 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได  1 

19 รองศาสตราจารย ดร.ชลอ รอดลอย 1 กรกฎาคม 2559 นับได  1 

20 ผูชวยศาสตราจารยอาํนาจ สงวนกลาง 1 กรกฎาคม 2548 นับได  1 

21 ผูชวยศาสตราจารยสุภาวดี  ยาดี 2 พฤษภาคม 2556 นบัได  1 

22 ผูชวยศาสตราจารยปวีณา งามประภาสม 16 มิถุนายน 2551 นับได  1 

23 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบริบูรณ 28 กันยายน 2558 นับได  1 

24 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฤทัย พานชิ 1 พฤศจิกายน 2548 นับได  1 

25 ผูชวยศาสตราจารยสุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข 1 พฤษภาคม 2552 นับได  1 

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

27 ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา  รุงแสง 1 มิถุนายน 2553 นบัได  1 

28 ผูชวยศาสตราจารยชัยเนตร ชนกคณุ 30 กรกฎาคม 2555 นับได  1 

29 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต อุปสอด 30 พฤศจิกายน 2560 นับได  1 

30 ผูชวยศาสตราจารยจาตุรนต  วรรณนวล 24 ตุลาคม 2561 นับได  1 

31 ผูชวยศาสตราจารยขัตติยา ขัตติยวรา 1 พฤศจิกายน 2551 นับได  1 

 
การคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

31 
X 100 = รอยละ 30.54 

101.5 

คะแนนที่ได = 
30.54 

X 5 = 2.55  คะแนน 
60 
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การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

การบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 20 
รอยละ 30.54 X 5 

2.55 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
60 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 1.3-1 รายงานจํานวนบุคลากรสายวิชาการ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศกึษา 

2561 
 
ตัวบงช้ีที่ 1.4  จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
ชนดิของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 

ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนด

เปนคะแนน 5 

ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐานให

คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และ

นําคาความแตกตางมาพิจารณาดังน้ี 

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแต

รอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐาน

ตั้งแตรอยละ 0.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนของ

หลักสูตรนั้นๆ  
 

 ขอมูลประกอบการพิจารณา 
รายการขอมูลพื้นฐาน จํานวน (คน) 

1. จํานวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 2,367 
2. จํานวนนักศึกษาระดับปรญิญาโท (นักศกึษาตกคาง) 11 
3. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 29 

รวมทั้งสิ้น 2,407 
 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดวิเคราะหคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 
จําแนกตามระดับการศึกษา ในปการศึกษา 2561 โดยไดคํานวณแยกตามกลุมสาขาวิชา 4 กลุม ดังนี้ 
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กลุม 1 นติิศาสตร (สาขาวิชานิติศาสตร) 
       1.1คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร สัดสวน
ตามเกณฑมาตรฐาน 50:1 ผลการหาคาความแตกตางของกลุมนิติศาสตร เทากับ 31.39:1 โดยเกณฑ
มาตรฐานไดกําหนดในกรณีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑ
มาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
        สรุปผล คือ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําของกลุมสาขาวิชานิติศาสตรนอยกวา
เกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
 
กลุม 2 ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.))  
        2.1 คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร สัดสวน
ตามเกณฑมาตรฐาน 30:1 ผลการหาคาความแตกตางของกลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตรเทากับ 22.36:1 
โดยเกณฑมาตรฐานไดกําหนดในกรณีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับ
เกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
         สรุปผล คอื จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําของกลุมครศุาสตร/ศึกษาศาสตร นอยกวา
เกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
 
กลุม 3 ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและ,ประยุกตศลิป (สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ)  
        3.1คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร สัดสวน
ตามเกณฑมาตรฐาน 8:1 ผลการหาคาความแตกตางของกลุมศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกต
ศิลป เทากับ 7:1 โดยเกณฑมาตรฐานไดกําหนดในกรณีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอย
กวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
         สรุปผล คือ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจําของกลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร นอยกวา
เกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
 
กลุม 4  สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร/สาขาวิชาดนตรี/สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ/สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)/สาขาวิชาภาษาไทย/สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ
ชาวตางประเทศ/สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน/สาขาวิชาการเมืองการปกครอง/สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาประชาคมเมืองและชนบท/สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)) 
        4.1คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร สัดสวน
ตามเกณฑมาตรฐาน 25:1 ผลการหาคาความแตกตางของกลุมสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร เทากับ 
20.83:1 โดยเกณฑมาตรฐานไดกําหนดในกรณีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวา หรือ
เทากับเกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
         สรุปผล คอื จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําของกลุมสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร นอย
กวาเกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
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ขอมูลแสดงจํานวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําในแตละหลักสูตร 

กลุมสาขา 

ระดับ
การศึกษา

ของ
นกัศึกษา 

นักศึกษาที่
ลงทะเบียน
เรียน ระดับ
ปริญญาตรี 

จํานวน
นกัศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเทา 

จํานวน
หนวยกิต 
ตลอดป

การศึกษา 

FTES 

จํานวน
อาจารย
(ปฏิบัติ 
งานจริง) 

อัตราสวน
นกัศึกษา : 
อาจารย 

คาความ
ตางจาก
เกณฑ

มาตรฐาน 

คะแนน 

1. สาขาวชิา
นิติศาสตร 

ตร ี 3,466 10,171 36 282.53 9 31.39:1 - 5 

2.ครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร 

ตร ี
 

4,300 12,073 36 335.36 15 22.36:1 - 5 

3. ศิลปกรรม
ศาสตร วิจิตร
ศิลปและ
ประยุกตศิลป 

ตร ี 683 2,061 36 7 8 7:1 - 5 

4.สงัคมศาสตร /
มนษุยศาสตร 

ตร ี 16,663 49,835 36 1,384.31 66 20.83:1 - 5 
โท 0 0 0 0 
เอก 129 102 24 52.62 

รวม 1,436.96 

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

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มน  1.4-1 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอปการศึกษา 2561 /ตารางแสดงจํานวน
อาจารยประจํา ปการศึกษา 2561 

มน  1.4-2 ขอมูลอาจารยประจํา ปการศึกษา 2561 
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ตัวบงช้ีที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน 

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

ขอ 
มีการดาํเนินการ 2 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดาํเนินการ 5 

ขอ 
มีการดําเนินการ 6 

ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการเสริมสรางคุณภาพ ศักยภาพและการ
พัฒนานักศึกษา ใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค ตามนโยบายของ
คณะและมหาวิทยาลัย โดยจัดใหมีการบรกิารใหคําปรึกษาแนะ
แนวการใชชีวิต จึงจัดใหมีการใหความรูเกี่ยวกับการเตรียม
ความพรอมใหกับนักศึกษาตั้งแตก อนเปดภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2561  โดยสามารถสรุปไดดังนี ้

(1) จัดโครงการ Beginning Camp ประจําป
การศึกษา 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ 
หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีผูเขารวม
โครงการ ทั้งสิ้น 728 คน  (มน 1.5-1-1) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อแนะนําและทําความเขาใจในหลักสูตรที่เปดสอน  แนะนํา
แนวทางการศึกษาและการใชชี วิตอยู ในรั้วมหาวิทยาลัย 
แนะนําหนวยงานที่นักศึกษาจะตองติดตอ แนะนํากิจกรรมตาง 
ๆ ที่นักศึกษาจะตองเขารวมทั้งระดับสาขาวิชา ระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการสรางความสัมพันธระหวางรุนพี่ 
อาจารย ในสาขาวิชาท่ีเรียน 

(2) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ 
หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีผูเขารวม
โครงการ ทั้งสิ้น 551 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความ
พรอม ทางดานการเรียน การใชชีวิตแกนักศึกษากอนเปดภาค
การศึกษาแรกและเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางคณะ
และผูปกครองของนักศึกษา จึงไดเชิญผูปกครองนักศึกษาเขา
ประชุมและปฐมนิเทศดวยในวัน เดียวกัน (มน 1.5-1-2) 

(3) จัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษา

มน 1.5.1-1 รายงานสรุปผลโครงการ 
Beginning Camp ประจําปการศึกษา 
2561 วันที่  22 มิถุนายน 2561 ณ 
หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 
มน 1.5.1-2 รายงานสรุปผลโครงการ
ปฐมนิ เทศนักศึกษา ใหม  ประจํ าป
การศึกษา 2561 วันท่ี 24 มิถุนายน 
2 5 6 1  ณ  ห อ ป ร ะ ชุ ม จั น ท น ผ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มน 1.5-1-3 คําสั่งแตงตั้ง อาจารยที่ปรึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มน 1.5-1-4 แฟมประวัตินักศึกษา 
มน 1.5-1-5 ตาราง Homeroom 
มน 1.5-1-6 ระบบที่ปรึกษา Online   
มน 1.5-1-7 แบบบันทึกการใหคําปรึกษา
สวนงานบริการการศึกษาและพัฒนา
นักศึกษาคณะฯ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทุกชั้นปและใหอาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่ใหคําปรึกษาผาน
กิจกรรมโฮมรูมและจัดทําปฏิทินใหนักศึกษาเขาพบ เพื่อดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิด และคณะฯ ไดมีการแนะนําอาจารยที่
ปรึกษาใหกับนักศึกษาตั้งแตแรก เข าศึกษาผานโครงการ
ปฐมนเิทศนักศึกษาใหมเปนประจําทุกป และอาจารยท่ีปรึกษา
จะทําหนาที่ดูแล ใหคําปรึกษาทั้งทางดานวิชาการ  วิชาชีพ  
และดานอื่น ๆ เชน ปญหาทางดานการเรียน ดานการใชชีวิต
หรือการปรับตัว และปญหาอื่น ๆ ที่นักศึกษาขอรับการปรึกษา 
ตั้งแตแรกเขาจนสําเร็จการศึกษา (มน 1.5-1-3 ถึง มน 1.5-1-6)  

(4) ดําเนินงานตามโครงสรางสวนราชการของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการแบงสวนงานออกเปน 4  
งาน โดยแตละงานจะมีหนาที่แตกตางกันไปท่ีจะใหบริการแก
นักศึกษาในสวนที่เกี่ยวของ แตจะมีสวนงานหลักที่จะเนน
ใหบริการแกนักศึกษา ไดแก  งานบริการการศึกษาและพัฒนา
นักศึกษา โดยที่มภีารกิจหลัก คือ  สนับสนุนการดําเนินงานดาน
การจัดการศึกษา  สนับสนุนการดําเนินงานดานกิจการ
นักศึกษา และสนับสนุนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ และทําหนาที่ประสานงาน 
แนะนํา และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาไดดานตาง ๆ โดยมี
เจาหนาที่รับผิดชอบหลักใหบริการการใหคําปรึกษา (มน 1.5-
1-7) ไดแก  

4.1 )  บริการใหคํ าปรึกษา เ ก่ียว กับการจัด
การศึกษา ไดแก  ดานการจัดการเรียนการสอน ใหคําปรึกษา
ดานการลงทะเบียนเรียน ดานการเพิ่ม-ถอนรายวิชา ดานการ
ติดตามผลการเรียน ดานการรักษาสถานภาพนักศึกษา      
ดานการคืนสภาพนักศึกษา เปนตน  

4.2) บริการใหคําปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนา
นักศึกษา ไดแก  ดานการจัดกิจกรรม  ดานทุนเพื่อการศึกษา 
ดานสวัสดิการนักศึกษา  นักศึกษาวิชาทหาร  นักศึกษาพิการ
หรือนักศึกษาพิเศษ และ อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวของกับประเด็นที่
นักศกึษาขอรับการบริการ เปนตน  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนกัศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการแบงสวน

งานตามโครงสรางการบริหารออกเปน 4 งาน โดยมีงานบริการ
มน 1.5-2-1 แฟมเอกสารการใหขอมูล
แกนักศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
การศึกษาและพัฒนานักศึกษา  โดยมีภารกิจหลักคือการ
ใหบริการจัดการศึกษาแกอาจารยนักศึกษาและดานกิจกรรม
นักศึกษา ซึ่งจะมีเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการบริการตาง ๆ 
(มน 1.5-2-1) และเผยแพรขอมูลที่ เปนประโยชน ให กับ
นักศกึษา ดังนี้  

1) ประกาศรับสมัครและประกาศผูไดรับทุน การศึกษา 
และเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลา และนอกเวลาแก
นักศึกษา ผานทางเว็ปไซตของคณะและเว็บไซต
สาขาวิชา 

2) กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  
3) งานวินัยนักศึกษา   
4) การผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกอง

ประจําการ  
5) งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับนักศกึษา โดยสามารถรับ

บริการไดผานทางเว็บไซตของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (มน 1.5-2-2) 
http://www.human.lpru.ac.th/newhuman/index. 

php  และ Facebook Fanpage งานพัฒนา
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มน 
1.5-2-3) ตลอดจนบอรดประชาสัมพันธ (มน 1.5-
2-4)   

ในระดับสาขาวิชาจะมีการจัดโครงการและกิจกรรม
ทดลองปฏิบัติงานกับหนวยงาน โดยไดกําหนดใหนักศึกษาเขา
ไปปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่สาขาวิชาไดทํา MOU ไวและ
นักศึกษาจะไดรับคาตอบแทนจากหนวยงานเปนชั่วโมง (มน 
1.5.2.5)  

มน 1.5-2-2 เว็บไซตคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
มน 1.5-2-3 Facebook Fanpage งาน
พัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มน 1.5-2-4 บอรดประชาสัมพันธคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มน 1.5-2-5 รายงานผลการทดลอง
ปฏิบัติงานของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ 
 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศกึษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ปการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษาและจัดสงนักศึกษาเขารวมโครงการของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) จัดโครงการปจฉิมนิเทศและพบผูประกอบการ ป
การศึกษา 2561 ขึ้นเมื่อวันที่  26  ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ 
หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมี

มน 1.5-3-1 รายงานสรุปผลโครงการ
ปจ ฉิมนิ เทศและพบผู ประกอบการ 
ประจําปการศึกษา 2561 วันที่ 26  ตุลาคม 
พ .ศ .2561 ณ หอประชุมจั นทนผา 
มหาวิทยาลัย     ราชภัฏลําปาง  
มน 1.5-3-2 รายงานสรุปผลโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตรและ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
นักศกึษาชั้นปที่ 4-5 ที่เขารวมโครงการท้ังสิ้น จํานวน 604 คน 
(มน 1.5-3-1) โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อใหนักศึกษาที่กําลังจะ
สําเร็จการศึกษาทราบถึงแนวทางในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตอ 2) นักศึกษาทราบถึงสภาวการณของการทํางาน
และมีความรู เบื้องตนเ ก่ียวกับสภาพการทํางาน และ 3) 
นักศึกษามีความรูสึกผูกพันท่ีดีตอสถาบัน โดยกิจกรรมมีการ
ถายทอดความรูจากวิทยากร ไดแก  

- คุณศิธา เธียรถาวรประธานบริษัท มอเตอริสท 
คาร ดีเทลลิ่ง จํากัด และประธานกลุมเครือขายผูประกอบการ
ลําปาง (BNI ลําปาง) บรรยายเก่ียวกับแนวทางในประกอบ
อาชีพและการศกึษาตอ 

- คุณกาญจนา สุวรรณโน บริษัทซูปเปอรเรซูเม
บรรยายพรอม Workshop "เขียนเรซูเมอยางไรใหไดงาน"      

2) คณะฯ ไดจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับการ
ทํางาน (มน 1.5-3-2) โดยไดกําหนดใหนักศึกษาชั้นป 4 และ ป 5 
เขารวม 5 รุน  ดังนี้ 

- รุนที่ 1 วันพุธท่ี 23 มกราคม 2562  
- รุนที่ 2 วันพุธท่ี 30 มกราคม 2562 
- รุนที่ 3 วันพุธท่ี 6 กุมภาพันธ 2562 
- รุนที่ 4 วันพุธท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 
- รุนที่ 5 วันพุธท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 
 โดยมีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อทดสอบมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ (2) พัฒนาความรูภาษาอังกฤษที่อยูในเกณฑ
มาตรฐานสากล (3) เพิ่มศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษ
ใหกับนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา (4) เตรียมความพรอม
ดานการใชภาษาอังกฤษในการเขาสูเสนทางประกอบอาชีพใน
สังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีนักศกึษาชั้นปท่ี 4 และ 
5 ที่กําลังจะจบการศึกษาเขารวมทั้งสิ้น จํานวน 330 คน และทํา
ใหนักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความพรอมในการสอบวัด
ความรูภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศกึษา (Exit Exam)  

3) คณะฯ ไดสงนักศึกษาชั้นป 4 และ ป 5 เขารวม
โครงการทักษะคอมพิวเตอรที่เปนทักษะเบื้องตนและพื้นฐานที่จะ
เปนประโยชนในการทํางานจัดข้ึนระหวางเดือนสิงหาคม 2561-
กุมภาพันธ 2562 ณ หองอบรมศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง มีนักศึกษาของคณะฯท่ีเขารวมกิจกรรม จํานวน 
811 คน (มน 1.5-3-3) และนักศึกษาไดเขารวมโครงการในวัน
และเวลาดังตอไปนี้ 

สังคมศาสตร ปการศึกษา 2561 
มน 1.5-3-3 รายงานสรุปผลโครงการอบรม
ทักษะคอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561 
มน 1.5-3-4 รายงานสรุปผลโครงการ
เตรียมความพรอมการสอบเขารั บ
ร าชก าร  (ติ ว เ ข มภาค  ข )  วั นที่  9 
กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุมฝายคํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
มน 1.5-3-5  รายงานสรุปผลโครงการ
เตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาชั้นป
สุดทาย สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) 
มน 1.5-3-6 รายงานสรุปผลโครงการ
เตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาชั้นป
สุดทาย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ  
มน 1.5-3-7  รายงานสรุปผลโครงการ
เตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาชั้นป
สุดทาย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
มน 1.5-3-8 รายงานสรุปผลโครงการ
พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพและ
ศิษยเกา  สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 
วันท่ี 22 ตุลาคม 2561 ณ หองประชุม 
0935 
มน 1.5-3-9 รายงานสรุปผลโครงการ
เตรียมความพรอมสู กา ร ทํางานใน
วิชาชีพกฎหมาย สําหรับนักศึกษาชั้นป
สุดทาย สาขาวิชานิติศาสตร  วันที่ 27 
มีนาคม 2562  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 1. วันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2561 

2. วันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 
3. วันที่ 10 - 13 กันยายน 2561 
4. วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2561 
5. วันที่ 8 - 11 ตุลาคม 2561 
6. วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2561 
7. วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2561 
8. วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2561 
9. วันที่ 7 - 10 มกราคม 2562 
10. วันที่ 12 - 13 มกราคม 2562 
11. วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ 2562 
12. วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ 2562 

และโครงการดังกลาวจะมีการกําหนดกิจกรรมหรือหัวขอ
การอบรมเชิงปฏิบัติการใหนักศึกษาไดเลือกตามความตองการ     
ที่จะสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนและนําไปประยุกตใชใน
การทํางานในอนาคต โดยนักศึกษาคณะฯ ท่ีเขารวมโครงการได
เลือกเขารวมกิจกรรรมดังตอไปน้ี  

1. การประยุกตใชโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint ในการนําเสนองาน 

2. โปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการ
ฝกประสบการณวิชาชพี 

3. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม
สําเรจ็รูป (SPSS) 

4. เทคนิคการตัดตอ VDO และการนาํเสนองาน
ผาน Youtube 

5. การสรางแฟนเพจ เว็บไซตธุรกิจบน Facebook 
6. การจัดทําสื่อการเรียนรูหนังสืออิเล็กทรอนิกส   

E-book 
7. การตกแตงภาพถายจากกลองดิจิตอลอยางมือ

อาชีพ 
8. การนาํภาพถายมาทํา Video Presentation  
9. การผลิตสื่อนวัตกรรมดานเทคโนโลยีทาง

การศึกษา 
10. การพัฒนา Web application เบื้องตน  
11. การพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Word  
12. การสรางแผนท่ีความคดิ Mind mapping 

creativity 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
13. การสรางเว็บไซตอยางมืออาชีพดวย Html 5  
14. การออกแบบโปสเตอรกราฟกใหความรู ฉบับ

การตูน 
15. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพเพื่องานประชาสัมพันธ 

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก  
16. ทบทวนความรูความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ(ติวเตอร)  
17. เทคนิคการใชงานโปรแกรม Moodle สําหรับ

จัดการเรียนการสอน  
18. เทคนิคการถายภาพ Portrait และการตกแตง

ภาพจากกลอง DSLR  
19. เทคนิคการบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและ     

โนตบุคเบื้องตน 
20. มือใหมหัดสรางสติ๊กเกอรไลน by ศูนย

คอมพิวเตอร 
21. สรางสื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรเบื้องตน  
22. หัดสราง Line Sticker ดุกดิ๊ก 

4) ระดับสาขาวิชา ไดมีการจัดโครงการและกิจกรรม
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือ       
ปที่  5 ซึ่ งเปนนักศึกษาชั้นป สุดทาย โดยเปนการเตรียม      
ความพรอมที่ตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เพ่ือให
ความพรอมกอนการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
(มน 1.5-3-4 ถึง มน 1.5-3-9)  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอ ไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการประเมิน

ความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการแก นักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2561 เพื่อนําผลการประเมินคุณภาพของ
การใหบริการทั้ ง 3 ดาน ไดแก  1) ดานการจัดบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา     
2) ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 
และ 3) ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน
เมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา โดยผลการประเมินภาพรวม

มน 1.5-4-1 รายงานผลการสํารวจความพึง
พอใจตอการใหบริการ 3 ดาน แกนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร 
มหาวิทยาลัย   ราชภัฏลําปาง ประจําป
การศึกษา 2561 
มน 1.5-4-2 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการส ง เ สริมกิ จ กรรมพัฒนา
นักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประชุมคณะกรรมการสง เสริมและ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปีการศึกษา 2561 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง   (ฉบบัหลงัประเมนิ)                                              หน้า 45 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทั้ง 3 ดาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาคะแนนเทากับ 
4.24 (มน 1.5-4-1) โดยแยกตามคุณภาพการใหบริการ ดังนี้  
              ดานที่ 1 การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก คาคะแนนเทากับ  4.26 
              ดานท่ี 2 การใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากคาคะแนน
เทากับ 4.20 
              ดานที่ 3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศกึษาแกนักศึกษา  มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก คาคะแนนเทากับ 4.26 

แล ะ ไ ด นํ า ผ ลก า ร ใ ห บ ริ ก า ร เ สน อต อที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  (มน 
1.5-4-2) เพื่อพิจารณาผลการใหบริการไปปรับปรุงการ
ใหบริการแกนักศกึษา ในปการศึกษา 2562 โดยการนําขอมูลไป
ประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาของ
คณะ ปการศึกษา 2562 ตอไป 

พัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี 1/2562 วันที่ 17 
พฤษภาคม 2562 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล  
เพื่อสงใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนกัศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ ไดนํ าผลการประเมินคุณภาพของการจัด

กิจกรรมและการจัดบริการแกนักศึกษามาปรับปรุงพัฒนาการ
ใหบริการและการใหขอมูล เพื่อใหเปนไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษาและเปนไปตามความตองการ ดังตารางผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ปการศึกษา 2558-2561 
(มน 1.5-5-1 ถึง มน 1.5-5-4) ตอไปนี้  

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 

2558 

ปการศึกษา  

2559 

ปการศึกษา 

2560 

ปการศกึษา 

2561 

การจัดบริการใหคาํปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนว
การใชชีวิตแกนักศึกษา  

ระดับ
มาก 

คาเฉลี่ย 
=3.94 

ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 
= 4.04 

ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 
= 4.12 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.26 

การใหขอมูลของหนวยงานที่
ใหบริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหลงงานท้ัง

ระดับ
มาก 

คาเฉลี่ย 

ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 
= 3.99 

ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 
= 4.13 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.20 

มน 1.5-5-1 รายงานผลการสํารวจความ
พึงพอใจตอการใหบริการ 3 ดาน แก
นั ก ศึ ก ษ าค ณะม นุ ษ ยศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร  มหา วิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ประจําปการศึกษา 2558 
มน 1.5-5-2 รายงานผลการสํารวจความ
พึงพอใจตอการใหบริการ 3 ดาน แก
นั ก ศึ ก ษ าค ณะม นุ ษ ยศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร  มหา วิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ประจําปการศึกษา 2559 
มน 1.5-5-3 รายงานผลการสํารวจความ
พึงพอใจตอการใหบริการ 3 ดาน แก
นั ก ศึ ก ษ าค ณะม นุ ษ ยศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร  มหา วิทยาลัยราชภัฏ



 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปีการศึกษา 2561 

 

หน้า 46                                             คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง (ฉบบัหลงัประเมนิ)   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา 

= 3.94 

การจัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมเพ่ือการทํางานเม่ือ
สําเรจ็การศึกษาแกนักศึกษา 

ระดับ
มาก 

คาเฉลี่ย 
= 3.88 

ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 
= 4.08 

ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 
= 4.19 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.26 

 
คาเฉลี่ย 

 

ระดับ
มาก 

คาเฉลี่ย 
= 3.92 

ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 
= 4.04 

ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 
= 4.15 

ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 
= 4.24 

จากตาราง ตั้งแตปการศึกษา 2558-2561 แสดงใหเห็น
วาคณะฯไดมีการพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลโดยผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
และเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  

ปการศึกษา 2561 คณะไดนําผลการประเมินการ
ใหบริการแกนักศึกษาท้ัง 3 ดาน ของปการศึกษา 2560 ไดแก 

1) ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใชชีวิตแก นักศึกษา  ซึ่งเปนการใหบริการขอมูล
ขาวสารหรือแนวปฏิบัติท่ีเปนประโยชนสําหรับนักศึกษา ไดแก 
จัดทําคิวอารโคตสําหรับการกรอกเอกสารการขอทุนเพื่อ
การศึกษา ซึ่งเปนแบบฟอรมและตัวอยางการกรอกที่มีความ
สมบูรณ ที่นักศึกษาสามารถนําปรับใชได สงผลการใหการ
ใหบริการมีผลการประเมินความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น  

2) ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา โดยการปรับรูปแบบของการใหขอมูลโดยการเพิ่ม
ชองทางการเผยแพร ไดแก การจัดสงเอกสารไปยังสาขาวิชา  
เผยแพรไปยังอาจารยที่ปรึกษา เผยแพรไปยังกลุม FB และ
กลุม Line เพื่อใหนักศึกษาเขาถึงไดงายมากยิ่งข้ึน  

3) ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา ไดปรับรูปแบบ
โครงการและกิจกรรมที่ใหความรูสําหรับนักศึกษา โดยได
สํารวจความตองการของนักศึกษาถึงการเตรียมความพรอม
เพื่อการทํางาน คือ โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาใหเปน
ผูประกอบการโดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณและมีองค
ความรูมาถายทอดใน 3 หัวขอ ดังนี้   

- อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนและจัดทําแผนธุรกิจ
สําหรับผูประกอบการมือใหม    

- อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถายภาพและวิดิโอดวย

ลําปาง ประจําปการศึกษา 2560 
มน 1.5-5-4 รายงานผลการสํารวจความ
พึงพอใจตอการใหบริการ 3 ดาน แก
นั ก ศึ ก ษ าค ณะม นุ ษ ยศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร  มหา วิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ประจําปการศึกษา 2561 
มน 1.5-5-5 แผนพัฒนานักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร  ป
การศึกษา 2562  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สมารทโฟนเพื่อการนําเสนอสินคาออนไลนมาเก็ตติ้ง  

- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น 
(การออกแบบผลิตภัณฑชุมชน) สําหรับผูประกอบการมือใหม  

อยางไรก็ตาม คณะไดนําผลการประเมินการใหบริการ
แกนักศึกษา 3 ดาน ในปการศึกษา 2561 ไปกําหนดเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมและเปนแนวทางในการจัดการ
ใหบริการแกนักศึกษา เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเก่ียวกับการ
ใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนและการเพิ่มชอง
ทางการเผยแพร ที่นักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลไดงายมาก
ยิ่งข้ึน ไดแก  

1) จัดทํา  คิวอาร โคต เ ก่ียว กับการจัดทํา เอกสาร
ทุนการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาที่เขารวมโครงการไดสแกนใช
งาน  

2) จัดทํา คิวอารโคต สาขาวิชา เพื่อใหนักศึกษาและ
ผูเขารวมโครงการสแกนและเขากลุม สาขาวิชา ซึ่งเปนชอง
ทางการสื่อสารตาง ๆ ของสาขาวิชา เพื่อใหนักศึกษาใน
สาขาวิชาสามารถรับทราบขอมูลและเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น  

3) จัดทํา คิวอรโคต ของคณะ เพื่อใหนักศึกษาและ
ผูเขารวมโครงการสแกนและเขากลุม คณะ ซึ่งเปนชองทางการ
เพิ่มขอมูลขาวสารของคณะ เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร หรือเกี่ยวกับการทํางานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลา (มน 1.5-5-5) เพื่อเปนชองทางการใหการบริการ
ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนและเปนไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษามากยิ่งขึ้น  
 

เกณฑมาตรฐานขอ 6 ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศษิยเกา 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

      คณะฯ มีการใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการ
ประกอบอาชีพแกศิษยเกา ดังนี้ 

1) ใหขอมูลผานชองทางท่ีทันสมัยดานการเรียน แหลง
เรียนรูเพ่ิมเติม เพื่อใหศิษยเกาสามารถเขาถึงไดผานทาง เว็บไซต
ของสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 1.5-6-1) 

2)  เว็ บไซตศิษย เก าของคณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 1.5-6-1) 

3) เว็บไซตศิษยเกาของสาขาวิชาและSocial Network  
(มน 1.5-6-3) 

4) คณะฯ มีการจัดทําแบบฟอรมและตัวอยางท่ีเปน

มน 1.5-6-1 เว็บไซตของสมาคมศิษยเกา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
มน 1.5-6-2 เว็บไซตศิษยเกาของคณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มน 1.5-6-3 เว็บไซตสาขาวิชาคณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มน 1.5-6-4 สําเนาหนังสือสงเอกสาร/
แบบฟอรมและตัวอยางท่ีเปนประโยชน
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประโยชนแกศิษยเกาเกี่ยวกับการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ 
โดยการตัวอยางท่ีถูกตองไปยังศิษยเกา (มน 1.5-6-4) เพ่ือนําไป
เปนแนวทางในการเขียน Resume เพื่อการสมัครงานไดอยาง
ถูกตอง 

5) คณะฯ มีการใหความรูที่เปนประโยชนผานชองทางการ
จัดทําหนังสือเพื่อใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา โดยแนะนํา
วิธีการเขียน Resume สําหรับการสมัครงานเปนภาษาอังกฤษ 
และความรูอ่ืน เพื่อท่ีศิษยเกาจะสามารถนําไปประยุกตใชและเปน
ประโยชนกับการสมัครงานตอไป 

6) คณะฯ มีการจัดจัดโครงการเสริมสรางเครือขายและ
พัฒนาศักยภาพศิษยเกา:อบรมการเตรียมความพรอมสอบวัด
ความรูความสามารถทั่วไปสําหรับศิษยเกาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร วันที่ 9-10 มีนาคม 2562  ณ หองประชุมชั้น 
2  อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 1.5-6-5) โดยมี
ศิษยเกาเขารวม จํานวน 154 คน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อให
ความรูและขอมูลที่เปนประโยชนกับศิษยเกาและสามารถนําไป
ปรับใชกับอาชีพได และสรางเครือขายศิษยเกาของคณะใหมี
ความเขมแข็งและสรางความผูกพันระหวางศิษยเกากับคณะ
และมหาวิทยาลัย  

7) ระดับสาขาวิชา มีการจัดโครงการอบรมความรูที่เปน
ประโยชนใหแกศิษยเกาสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา 2561 ซึ่ง
เปนโครงการที่ใชในการประกอบอาชีพของศิษยเกาในสาขาวิชา
นั้น ๆ เชน (1) โครงการเตรียมความพรอมการสอบเขารับราชการ 
(ติวเขมภาค ข) วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2562  ณ หองประชุมฝายคํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 1.5-6-6) จัดโดยสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร (2) รายงานสรุปผลโครงการเตรียมความพรอม
สูการทํางานในวิชาชีพกฎหมาย สําหรับนักศึกษาชั้นปสุดทาย 
สาขาวิชานิติศาสตร  วันท่ี 27 มีนาคม 2562 โดยสาขาวิชา
นิติศาสตร (มน 1.5-6-7) (3) โครงการอบรมความรูแกศิษยเกา 
สาขาวิชาภาษาไทย (มน 1.5-6-8) และ (4) โครงการอบรมความรู
แกศิษยเกา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (มน 1.5-6-9) เปนตน  

แกศิษยเกาเก่ียวกับการเขียน Resume 
ภาษาอังกฤษ  
มน 1.5-6-5   รายงานสรุปผลโครงการ
เสริมสรางเครือขายและพัฒนาศักยภาพ
ศิษยเกา:อบรมการเตรียมความพรอม
สอบวัดความรูความสามารถทั่วไปสําหรับ
ศิ ษ ย เ ก า ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร 9-10 มีนาคม 2562  ณ 
ห อ ง ป ร ะ ชุ ม ชั้ น  2   อ า ค า ร  4 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มน 1.5-6-6  รายงานสรุปผลโครงการ
โครงการเตรียมความพรอมการสอบเขา
รับราชการ (ติวเขมภาค ข) วันที่ 9 
กุมภาพันธ 2562  ณ หองประชุมฝายคาํ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
มน 1.5-6-7 รายงานสรุปผลโครงการ
เตรียมความพรอมสูการทํางานในวิชาชีพ
กฎหมาย สําหรับนักศึกษาชั้นปสุดทาย 
สาขาวิชานิติศาสตร  วันที่ 27 มีนาคม 
2562  
มน 1.5-6-8 รายงานสรุปผลโครงการ
อบรมความรู แก ศิษย เก า สาขาวิชา
ภาษาไทย 
มน 1.5-6-9  รายงานสรุปผลโครงการ
อบรมความรูแกศิษยเกา สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน   
 
 

 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงช้ีที่  1.6  กิจกรรมนักศกึษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดาํเนินการ 
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดาํเนินการ   
6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษา
มีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยรองคณบดีฝาย

กิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษเปนประธานดําเนินการ
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2561 (มน 1 .6 -1 -1 )  โดยเ กิดจากการมีส วนรวมของ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 และ
ตัวแทนสาขาวิชาผานโครงการจัดทําแผนกิจการนักศึกษาและ
แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2561  (มน 
1.6-1-2) ซึ่งไดกําหนดโครงการและกิจกรรม งบประมาณ 
ตัวชี้วัด และผูรับผิดชอบโครงการไวอยางชัดเจน และแผน
ดังกลาวไดผานการกลั่นกรองจําคณะกรรมการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2561 วันศุกรที่ 27 เมษายน 2561  (มน 1.6-1-3) 
และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะในการประชุม ครั้งที่ 
6/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561  (มน 1.6-1-4) เพื่อพิจารณา
และมีมติเห็นชอบ ในการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม ที่
รับผิดชอบดําเนินการโดยสโมสรนักศึกษา 

มน 1.6-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นั กศึ กษา  คณะมนุษยศา สตร และ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 
มน 1.6-1-2 รายงานสรุปผลโครงการ
จัดทําแผนกิจการนักศึกษาและแผนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2561 
มน  1 . 6 -1 -3  ร าย ง านกา รปร ะชุ ม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้ งที่ 
1/2561 วันศุกรที่ 27 เมษายน 2561  
มน  1 . 6 -1 -4  ร าย ง านกา รปร ะชุ ม
คณะกรรมกา รประจํ าคณะ ครั้ ง ท่ี 
6/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561   

 

เกณฑมาตรฐานขอ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน 
ประกอบดวย (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดโครงการ

และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยนําความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมมีการจัดทํางบประมาณและ

มน 1.6-2-1 รายงานสรุปผลโครงการ
พัฒนาภาวะผูนาํคุณธรรมจริยธรรมการ
ประกันคุณภาพการศกึษานักศึกษา วิทยุ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
กําหนดแผนงานการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติ 5 ประการ อยางครบถวน  
ตัวอยางเชน 

1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการจัด

โครงการดานคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก  
(1) โครงการพัฒนาภาวะผูนําคุณธรรมจริยธรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา วิทยุสื่อสารและการปฐม
พยาบาลเบื้องตน ปการศึกษา 2561 จัดขึ้นเม่ือวันท่ี 24-25 
พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุม 0935 (มน 1.6-2-1) มี
ผู เขารวมซึ่ งเปนตัวแทนสาขาวิชา ทั้ง ส้ิน 112 คน โดย
ผูเขารวมโครงการจะเกิดทักษะเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนํา 
ดานคุณธรรมจริยธรรม และไดความรู ความเขาใจในบทบาท
ของตนเองตอการประกันคุณภาพการศึกษา และทราบถึงแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหมที่ถูกตอง
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

(2) โครงการไหวครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใย
ศิษยกับอาจารย ประจําปการศึกษา 2561 จัดข้ึนเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมจันทนผา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 1.6-2-2) มีผูเขารวมท้ังสิ้น 
668 คน โดยผูเขารวมโครงการจะเกิดทักษะเก่ียวกับการนอม
รําลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารยและปฏิบัติตนใหมีคุณธรรม
และจริยธรรม   

(3) โครงการเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แหง จัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ และแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดแพร (มน 
1.6-2-3) โดยผูเขารวมโครงการจะเกิดทักษะเกี่ยวกับการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบการจัดกิจกรรมแกผูนํา
นักศึกษาที่จะนําไปสูการดําเนินโครงการไดอยางถูกตองตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยของตนเอง 

2) ดานความรู 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการจัด

โครงการดานความรู ไดแก    
(1) โครงการพัฒนาภาวะผูนําคุณธรรมจริยธรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา วิทยุสื่อสารและการปฐม
พยาบาลเบื้องตน ปการศึกษา 2561 จัดขึ้นเม่ือวันท่ี 24-25 

สื่อสารและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน ป
การศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 24-25 
พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุม 0935 
มน 1.6-2-2 รายงานสรุปผลโครงการพิธี
ไหวครแูละผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย
กับอาจารย ประจาํปการศกึษา 2561 
วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ 
หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 
มน 1.6-2-3 รายงานสรุปผลโครงการ
เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แหง วันที่ 24 – 
26 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ และแหลงเรียนรูภูมิปญญา
ทองถ่ินจังหวัดแพร 
มน 1.6-2-4 รายงานสรุปผลโครงการ
จั ด ทํ า แล ะ ปร ะ เ มิ นแ ผ น กิ จ ก ร ร ม
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ แ ผ น ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม จัดเมื่อวันเสาร ท่ี 14 
กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุม 0935  
มน1.6-2-5  รายงานสรุปผลโครงการ
ปฐมนิ เทศนั กศึ กษ า ใหม  ประจํ า ป
การศึกษา 2561 วันที่ 24 มิถุนายน 
2561  ณ หอประชุมจันทนผา 
มน1.6-2-6  รายงานสรุปผลโครงการ
ปจฉิมนิเทศและพบผูประกอบการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดขึ้นเม่ือ
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม
จันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มน 1.6-2-7 รายงานสรุปผลโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร และสั ง คมศาสตร  ป
การศึกษา 2561   
มน 1.6-2-8 รายงานสรุปผลโครงการสง
นั ก ศึ ก ษ า ค ณะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร เขาอบรมคอมพิวเตอร ป
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุม 0935 มีผูเขารวมซึ่งเปน
ตัวแทนสาขาวิชา ทั้งสิ้น 112 คน โดยผูเขารวมโครงการจะ
เกิดทักษะภาวะผูนํา สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และไดรับ
ความรู ความเขาใจบทบาทของตนเองตอการประกันคุณภาพ
การศึกษา และทราบถึงแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดกิจกรรม
ตอนรับนักศึกษาใหมที่ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง    

(2)  โครงการจัดทําและประเมินแผนกิจกรรม
นักศึกษาและแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดเม่ือวันเสารที่ 
14 กรกฎาคม 2561 (มน 1.6-2-4)  กลุมเปาหมายเปน
นักศึกษาสโมสรฯและตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชา และมี
ผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 91 คน โดยผูเขารวมโครงการจะเกิด
ทักษะเกี่ยวกับดานความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนกิจการ
นักศึกษาและแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให
ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  รวมถึงการจัดทํารายงานผลประเมนิความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมมีผลการประเมิน
บรรลุ เป าหมาย  รวมถึงใหความรู เ ก่ียวกับการ เรี ยนรู
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
เครือขายนักศึกษา 

(3) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2561 ณ หอประชุมจันทนผา มีผูเขารวมโครงการ
จํานวน 551 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561  (มน 1.6-
2-5) โดยผูเขารวมโครงการจะเกิดทักษะดานความรูเก่ียวกับ
แนวทางการศึกษาของสาขาวิชาเตรียมความพรอมในการเขา
รวมกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมถึง
แนวทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยหนวยงานและสถานที่ตางๆ
ที่สําคัญในมหาวิทยาลัย และกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตาง ๆ ท่ี
เก่ียวกับนักศึกษา เพื่อใหสามารถใชชีวิตอยูในรั้วมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางไดอยางมีความสุข    

(4) โครงการปจฉิมนิเทศและพบผูประกอบการ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 
2561 ณ หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 
1.6-2-6) มีนักศึกษาเขารวมจํานวน 604 คน โดยผูเขารวม
โครงการจะเกิดทักษะเกี่ยวกับ แนวทางในการประกอบอาชีพ
และการศกึษาตอ ความรูเก่ียวกับการเขียนเรซูเมอยางไรใหได
งาน และความรูเบื้องตนเก่ียวกับสภาพการทํางาน 

การศึกษา 2561  
มน 1.6-2-9 รายงานสรุปผลโครงการ 
Beginning camp และบําเพ็ญ
ประโยชน ปการศึกษา 2561 ณ 
หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
3) ดานทักษะทางปญญา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดมีการจัด

โครงการดานทักษะทางปญญา ไดแก 
(1) โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ หองประชุมฝายคํา และ
หองประชุมชั้น 2 อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มี
ผูเขารวมโครงการจํานวน 330 คน โดยไดจัดโครงการขึ้นเม่ือ 
วันพุธท่ี 23 มกราคม 2562 /วันพุธท่ี 30 มกราคม 2562/ วัน
พุธที่ 6 กุมภาพันธ 2562 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ  2562 
จํานวน 4 รุน/ วันพุธท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 โดยผูเขารวม
โครงการจะเกิดทักษะทางปญญาเก่ียวกับภาษาอังกฤษและ
สามารถทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษได (มน 1.6-2-7) 

(2) โครงการสงนักศึกษาเขาอบรมคอมพิวเตอร จัดขึ้น
เมื่อวันที่ วันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2561, วันที่ 8 - 9 กันยายน 
2561,วันที่ 10 - 13 กันยายน 2561, วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 
2561, วันที่ 8 - 11 ตุลาคม 2561, วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 
2561, วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2561,  วันที่ 15 - 16 
ธันวาคม 2561, วันที่ 7 - 10 มกราคม 2562, วันที่ 12 - 13 
มกราคม 2562, วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ 2562 และวันที่ 23 
- 24 กุมภาพันธ  2562  ณ หองอบรมศูนยคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 811 คน (มน 1.6-2-8) โดยผูเขารวมโครงการเกิดทักษะ
ทางปญญาและความรูทางคอมพิว เตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มเติมจากกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
รวมถึงไดพัฒนาทักษะความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอรที่เทาทันปจจุบัน 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดมีการจัด
โครงการดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ไดแก 

(1) โครงการ Beginning camp และบําเพ็ญประโยชน 
ปการศึกษา 2561 ณ หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง มีผู เขารวมโครงการจํานวน 728 คน โดย
ดําเนินการในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยผูเขารวมโครงการ
ไดมีความสัมพันธที่ดีของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ระหวางชั้นป และ
รุนพี่ชั้นปที่ 2 และเสริมสรางจิตอาสาและดําเนินกิจกรรม
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
บําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งทําใหเกิดทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบแกนักศึกษาที่
เขารวมโครงการ  

(2) โครงการใหความรูและสงเสริมสุขภาพนักศึกษา 
คณะมนุ ษยศา สตรแ ละสั ง คมศาส ตร  ณ  ส นาม กีฬ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีผูเขารวมโครงการจํานวน 570 
คน โดยดําเนินการในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โดยผูเขารวม
โครงการสามารถทํางานเปนกลุมและมีการแบงหนาที่ในการมี
สวนรวมในโครงการท่ีแสดงถึงภาวะผูนําและผูตามรวมถึง
แสดงความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการการ
วางแผนและดําเนินโครงการจนสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งทํา
ใหเกิดทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
แกนักศกึษาที่เขารวมโครงการ 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดมีการจัด
โครงการดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก โครงการสงนักศึกษาเขาอบรม
คอมพิวเตอร จัดขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2561, 
วันที่ 8 - 9 กันยายน 2561,วันท่ี 10 - 13 กันยายน 2561, 
วันท่ี 6 - 7 ตุลาคม 2561, วันที่ 8 - 11 ตุลาคม 2561, วันท่ี 
20 - 21 ตุลาคม 2561, วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2561,  
วันท่ี 15 - 16 ธันวาคม 2561, วันที่ 7 - 10 มกราคม 2562, 
วันที่ 12 - 13 มกราคม 2562, วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ 
2562 และวันท่ี 23 - 24 กุมภาพันธ 2562  ณ หองอบรมศูนย
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จํานวน 811 คน (มน 1.6-2-8) โดยผูเขารวมโครงการ
เกิดทักษะทางปญญาและความรูทางคอมพิว เตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมจากกระบวนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน รวมถึงไดพัฒนาทักษะความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอรที่เทาทันปจจุบันอีกดวย   
 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศกึษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการจัดโครงการ

และกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2561 โดยเกิดจากการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

ม น  1 . 6 -3 -1  ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล
โครงการพัฒนาภาวะผูนําคุณธรรม
จริ ย ธ รร มก า รป ระ กั นคุณภา พ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ซึ่งมีกิจกรรมใหความรู
และทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษานําไป
ประยุกตใชในการจัดโครงการหรือกิจกรรม ท้ังน้ีโครงการดังกลาว
ไดบรรยายใหความรูดานประกันคุณภาพ โดยวิทยากรมาถายทอด
ในหัวขอ "การประกันคุณภาพกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา" ดังนี้ 

(1) โครงการพัฒนาภาวะผูนําคุณธรรมจริยธรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา วิทยุสื่อสารและการปฐม
พยาบาลเบื้องตน ปการศึกษา 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่  24-25 
พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุม 0935 (มน 1.6-2-1) มีผูเขารวม
ซึ่งเปนตัวแทนสาขาวิชา ทั้งสิ้น 112 คน โดยผูเขารวมโครงการจะ
เกิดทักษะเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม 
และไดความรู ความเขาใจในบทบาทของตนเองตอการประกัน
คุณภาพการศึกษา และทราบถึงแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับการจัด
กิจกรรมตอนรับนัก ศึกษา ใหมที่ ถู กตองตามระ เบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

(2) โครงการเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แหง จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ และแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดแพร (มน 1.6-
2-3) โดยผูเขารวมโครงการจะเกิดทักษะเกี่ยวกับการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและระเบียบการจัดกิจกรรมแกผูนํานักศึกษาที่
จะนําไปสูการดําเนินโครงการไดอยางถูกตองตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยของตนเอง 

การศึกษานักศึกษา วิทยุสื่อสารและ
ก า ร ป ฐ ม พ ย า บ า ล เ บื้ อ ง ต น  ป
ก า ร ศึ กษา  256 1  วั นที่  2 4 -2 5 
พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุม 
0935  
มน 1.6-3-2 รายงานสรุปผลโครงการ
เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แหง วันท่ี 24 
–26 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดติถ 
 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังตอไป 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมสงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ และมีการประเมินผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคทุกโครงการและกิจกรรม (มน 1.6-4-1)         
ดังรายละเอียดตอไปนี้  

1) โครงการพัฒนาภาวะผูนําคุณธรรมจริยธรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษานักศึกษา วิทยุสื่อสารและการปฐมพยาบาล
เบื้องตน ปการศึกษา 2561 โดยมีผลประเมินตามวัตถุประสงค 
ดังน้ี 

 

มน 1.6-4-1 รายงานสรุปโครงการ
ตามแผนพัฒนานัก ศึกษา  คณะ
มนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2561 
มน  1 . 6 -4 -2  ร า ย ง าน ปร ะ เ มิ น
ความสําเร็จของแผนพัฒนานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2561 
มน 1.6-4-3 รายงานคณะกรรมการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาและทํานุ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
วตัถุประสงค การประเมินผลความสําเร็จตาม

วตัถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาภาวะผูนํา สงเสรมิ 
คุณธรรมจริยธรรมแกผูนาํ
นักศึกษา 
2. เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะความรู
และเขาใจบทบาทของตนเองใน
ดานการประกันคุณภาพ 
3. เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงแนว
ปฏิบัติการจัด กิจกรรมตอน รับ
นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม ที่ ถู ก ต อ ง ต า ม
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

1. นักศึกษาที่ เขารวม โครงการ
จํานวน 112 คน ไดพัฒนาภาวะ
ผูนํา และระเบียบการจัดกิจกรรม 
ร วมถึ ง ต ระห นั ก ถึ ง คุณ ธ รรม
จริยธรรมในการดําเนินกิจกรรม
ต า ง ๆ  ต า ม ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ  
2. เกิดทักษะความรูและเขาใจ
บทบาทของตนเองในดานการ
ประกันคุณภาพสามารนําไปปรับ
ใชในการจัดโครงการและกิจกรรม
ของคณะหรือสาขาวิชาได โดยผล
ประเมินความพึงใจการนําความรู
ไปใชประโยชน อยูในระดับมาก 
3.เกิดความรู เ ก่ียวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องตนและการใชวิทยุ
สื่อสาร และนักศึกษาทราบถึงแนว
ปฏิบัติการจัด กิจกรรมตอนรับ
นักศึกษาใหมท่ีถูกตอง โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจดานความรู
ความเขาใจอยูในระดับมากที่สุด 

  

2) โครงการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาและแผนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2561 มีผลประเมินตามวัตถุประสงค 
ดังน้ี 

 

วตัถุประสงค การประเมินผลความสําเร็จตาม
วตัถุประสงค 

1. เพ่ือใหมีแผนกิจการนักศึกษา
และแผนการทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรมใหครอบคลุมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ
2. เพ่ือใหการประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของการจัด
กิจกรรมทุกกิจกรรมมีผลการ
ประเมินบรรลุเปาหมาย 
3. เพื่อมีการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ที่พัฒนาใหเกิดทักษะการเรียนรู
ก ระบวนการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า พั ฒ น า เ ค รื อ ข า ย

1. คณะมีแผนที่ เกิดจากการจัด
โครงการ จํานวน 2 แผน ไดแก  
แผน กิจกรรมพัฒนานักศึ กษา 
ประจําปการศึกษา 2561 และ 
แ ผ น ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2561  
2. คณะมีรายงานผลการประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีมีการ
ประเมินที่มีผลบรรลุ เปาหมาย 
จํานวน 1 เลม  
3. คณะมีการจัดกิจกรรมนักศึกษา

บํารุงศิลปวัฒนธรรมในการประชุม 
ครั้งท่ี 1/2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 
2562  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
นักศึกษา ที่พัฒนาใหเกิดทักษะการเรียนรู

กระบวนการประ กันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า พั ฒ น า เ ค รื อ ข า ย
นักศึกษาและนักศึกษาสามารถ
เขียนโครงการและแผนกิจกรรมสง
ใหคณะไดอยางนอยสาขาละ 1 
แผน 

 

3) โครงการ Beginning camp ปการศึกษา 2561 มีผล
ประเมินตามวัตถุประสงค ดังน้ี  

 

วตัถุประสงค การประเมินผลความสําเร็จตาม
วตัถุประสงค 

เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธที่ดี
ของนักศึกษาชั้นปที ่1 ระหวางชั้น
ป และรุนพี่ชั้นปที่ 2 

นั ก ศึ กษ า ท่ี เ ข า ร ว ม กิ จ ก ร รม 
จํานวน 728 คน ไดรูจักกัน และ
เกิดความความสัมพันธที่ดีระหวาง
รุน พ่ีกับ รุ นนอง รวมถึ งไดรูจัก
อาจารยในสาขาวิชาดวย   

 
4) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561    

มีผลประเมินตามวัตถุประสงค ดังนี้  
 

วตัถุประสงค การประเมินผลความสําเร็จตาม
วตัถุประสงค 

1. เพ่ือใหทุกสาขาในคณะ แนะนํา
แนวทางการศึกษาของสาขาวิชา
เตรยีมความพรอมในการเขารวม
กิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
2. เพื่อแนะนําแนวทางการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยหนวยงานและ
ส ถ า น ที่ ต า ง ๆ ท่ี สํ า คั ญ ใ น
มหาวิทยาลัย 

1. นักศึกษาชั้นปที่ 1 ไดรับการ
เตรียมความพรอมทางดานการ
เรียนการทํากิจกรรมสงเสริมความ
สามัคคีและสรางความสัมพันธที่ดี 
รวมถึงมีความเขาใจในการเตรียม
ตัวเพ่ือใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
ปรับตัวใหเขากับสังคมวัฒนธรรม
ของคณะและมหาวิทยาลัย โดยผล
การประเมินความพึงพอใจตอการ
จัดโครงการอยูในระดับมาก 
2 .นักศึกษาทราบถึ งแนวทาง
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
หน วยงานและสถานที่ต างๆที่
สําคัญในมหาวิทยาลัย โดยผลการ
ปะเมินดานความรูความเขาใจการ
นําไปปรับใชอยูในระดับมาก 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
5) โครงการสงเสริมสุขภาพ ประจําปการศึกษา 2561 มี

ผลประเมินตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 

วตัถุประสงค การประเมินผลความสําเร็จตาม
วตัถุประสงค 

1. เพ่ือใหความรูดานสขุภาพแก
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. เพ่ือสงเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาและการใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 

1. ผูเขารับการอบรมสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปเปนแนวทางใน
การดูแลสุขภาพของตนเองได โดย
พบวาจากการประเมินความพึงพอใจ
ตอการจัดโครงการอยูในระดับปาน
กลาง  
2. ผู เขารวมโครงการทราบถึง
กิจกรรมที่สามารถนําไปใชในการ
สงเสริมสุขภาพของตนเอง ซึ่งถือ
ว า เปนการใช เวลาว าง ให เ กิด
ประโยชน   

 
6) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาและพบผูประกอบการ ป

การศึกษา 2561 มีผลประเมินตามวัตถุประสงค ดังนี้  
 

วตัถุประสงค การประเมินผลความสําเร็จตาม
วตัถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักศึกษาที่กําลังจะ
สําเร็จการศึกษาทราบถึงแนวทาง
ในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตอ 
2. เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึง
สภาวการณของการทํางานและมี
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสภาพการ
ทํางาน 
3. เพื่อ ใหนักศึกษามีความรูสึก
ผูกพันที่ดีตอสถาบัน 

1.  นักศึกษาที่เขารวมโครงการ 
จํานวน 604 คน ทราบถึงแนวทาง
ในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตอและเขียนเรซูเม
อยางไรใหไดงาน และทราบแนว
ทางการหางานตอจากนิตยสาร 
สามารถนาํความรูไปปรับใชได 
โดยจากผลการประเมินความพึง
พอใจการนําความรูไปใชประโยชน
พบวาอยูในระดับมาก  
2. นักศึกษาทราบถึงสภาวการณ
ของการทํางานและมีความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับสภาพการทํางาน
และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนรวมกัน
โดยจากผลการประเมินความพึง
พอใจการนําความรูไปใชประโยชน
พบวาอยูในระดับมาก 
3. นักศึกษามีความรูสึกผูกพันที่ดี
ตอสถาบัน โดยจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจตอการจัด
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
โครงการอยูในระดับปานกลาง 

 

7 )  โ ค ร งก า ร เ ลื อ กตั้ ง น า ยกส โมสรนั กศึ กษ า คณะ
มนุษยศาสตรและ สังคมศาสตร  ประจําปการศึกษา 2561           
มีผลประเมินตามวัตถุประสงคดังนี้  

 

วตัถุประสงค การประเมินผลความสําเร็จตาม
วตัถุประสงค 

1. เพ่ือเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษา ประจําปการศกึษา 
2561 
2. เพ่ือสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย 

1. มีนายกสโมสรนักศึกษาของ
คณะ ที่ผานจากการเลือกตั้ง จาก
นักศึกษาคณะฯ ทีม่าใชสิทธ์ิ  
2. ผูที่มาใชสิทธ์ิเลอืกตั้งจํานวน 
687 คน  ไดใชสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
นายกสโมสร ซึ่งถอืวาผูท่ีมาใชสิทธิ์
นั้นมีความตระหนักถึงการสงเสริม
การประชาธิปไตย  

 

8) โครงการสรางเครือขายและพัฒนาศักยภาพศิษยเกา : 
อบรมการเตรียมความพรอมสอบวัดความรูความสามารถทั่วไป
สําหรับศิษยเกา ประจําปการศึกษา 2561 มีผลประเมินตาม
วัตถุประสงคดังนี้ 

 

วตัถุประสงค การประเมินผลความสําเร็จตาม
วตัถุประสงค 

1. เพ่ือจัดใหบริการความรูและ
ขอมลูที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ลําปาง 
2. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
เครือขายศิษยเกาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยั ราชภัฏลําปาง 

1. ศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางไดรับบริการความรูและ
ขอมูลที่เปนประโยชนสามารถนําไป
ปรับใชกับอาชีพได โดยพบวาผล
การประเมินความพึงพอใจตอความรู
ความเขาใจอยูในระดับมาก  
2. ศิษยเกา จํานวน 154 คน เห็น
ถึงความสําคัญของการเขารวม
โครงการที่เปนประโยชนตอคณะ 
ซึ่งเปนเครือขายศิษยเกาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยั ราชภัฏลําปาง 

 

9) โครงการเสริมสรางจิตอาสาตามอัตลักษณแกบุคลากร
และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : “HUSOC 
อาสาพัฒนาทองถ่ิน” ประจําปการศึกษา 2561 มีผลประเมินตาม
วัตถุประสงคดังนี้ 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปีการศึกษา 2561 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง   (ฉบบัหลงัประเมนิ)                                              หน้า 59 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
วตัถุประสงค การประเมินผลความสําเร็จตาม

วตัถุประสงค 
1. เพ่ือรวมกันบําเพ็ญประโยชน 
2. เพ่ือเปนสื่อกลางในการทาํ
กิจกรรมรวมกันระหวางอาจารย 
เจาหนาที่ นักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 
รวมกับโรงเรียนและชุมชน 

1. ผูเขารวมโครงการสามารถนํา
วิธีการจัดกิจกรรม  ไปปรับใชใน
การสรางจิตอาสาหรือบําเพ็ญ
ประโยชนตอผูอื่นได  
3. คณะมีเครือขายความรวมมอื
กับชุมชนและโรงเรียนเพ่ือบําเพ็ญ
ประโยชนและจัดกิจกรรมจิตอาสา  

 
10. โครงการเครือขายประกันนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏ 6 แหง ปการศึกษา 2561 
มีผลประเมินตามวัตถุประสงคดงันี้ 

 

วตัถุประสงค การประเมินผลความสําเร็จตาม
วตัถุประสงค 

1. เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการดาน
การประกันคณุภาพนักศึกษา
(MOU) และจัดกิจกรรมสงเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม 
2. เพ่ือสนับสนนุเครือขายการ
ประกันคณุภาพนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลยัราชภัฏ 6 แหง 

1. นักศึกษาที่เขารวมเกิดความรู
ความเขาใจในการดําเนินกิจกรรม
ดานการประกันคุณภาพนักศึกษา
(MOU) และกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ผลการ
ประเมินความพึงพอใจตอการนํา
ความรูไปใชประโยชนได อยูในระดับ
มาก 
2. เกิดเครือขายการประกัน
คุณภาพนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลยัราชภฏั 6 แหง อยาง
ตอเนื่องและยัง่ยืน 

 

11) โครงการนักศึกษาเขาอบรมภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 
2561 มีผลประเมินตามวัตถุประสงคดงันี้ 

 

วตัถุประสงค การประเมินผลความสําเร็จตาม
วตัถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักศึกษาเขาอบรม
ภาษาอังกฤษและทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือใหนักศึกษามีการพัฒนา
ความรูภาษาอังกฤษทีอ่ยูในเกณฑ
มาตรฐานสากล 
3. เพ่ือพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ดานการใชภาษาอังกฤษใหกับ

1. นักศึกษาที่เขารวมโครงการ 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดรับการอบรม
ภาษาอังกฤษและสามารถทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษได 
2. นักศึกษาที่เขารวมโครงการ 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีการพัฒนาความรู
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
นักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา 
4. เพ่ือเตรียมความพรอมดานการ
ใชภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใน
การเขาสูเสนทางการประกอบ
อาชีพในสังคมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน 

ภาษาอังกฤษทีอ่ยูในเกณฑ
มาตรฐานสากล 
3. คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษ
ใหกับนักศึกษากอนสาํเร็จ
การศึกษา 
4. คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีการเตรียมความ
พรอมดานการใชภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาในการเขาสู
เสนทางการประกอบอาชีพใน
สังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยพบวาความพึงพอใจตอการนํา
ความรูไปใชประโยชนได อยูในระดับ
มาก 

 

12) โครงการส งนักศึกษาเขาอบรมคอมพิว เตอร  ป
การศึกษา 2561 มีผลประเมินตามวัตถุประสงคดังนี้ 

วตัถุประสงค การประเมินผลความสําเร็จตาม
วตัถุประสงค 

1. เพ่ือจัดสงนักศึกษาคณะเขารวม
อบรมคอมพิวเตอร 
2. เพ่ือใหนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี
ความรูทางคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมเติมจาก
กระบวนการเรียนการสอนในชั้น
เรยีน 
3. เพ่ือใหนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได
มีการพัฒนาทักษะความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอรท่ีเทาทันปจจุบัน 

1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มีความรูทาง
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มเติมจาก
กระบวนการเรียนการสอนในชั้น
เรียน โดยพบวาจาการประเมิน
ความพึงพอใจตอการนําความ
ความรูไปใชประโยชนไดอยูในระดับ
มาก 
2. นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ไดมีการพฒันา
ทักษะความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร โดย
พบวาจาการประเมินความพึง
พอใจตอการจัดโครงการ อยูใน
ระดับมาก 

 

และคณะไดนําผลการประเมินสรุปผลโครงการทุกโครงการ
และนําไปจัดทําเปนรายงานประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2561 (มน 1.6-4-2)  ซึ่งไดนําผล
การสรุปผลโครงการ เปนแนวทางในการดําเนินการจัดโครงการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
และกิจกรรมในปการศึกษา 2561 และเสนอตอคณะกรรมการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  (มน 1.6-4-3) 
โดยมีขอเสนอใหนําปญหา อุปสรรค ในการดําเนินโครงการและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/
กิจกรรม ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2562 ตอไป  
 

เกณฑมาตรฐานขอ 5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนพัฒนานักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2561 (มน 1.6-5-1) โดยมีจํานวนกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ทั้งหมด 13 โครงการ ดําเนินโครงการ 12 โครงการ  คิด
เปนรอยละ 92.31  และมีความสําเรจ็เปนไปตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
        1) มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครอบคลุมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ อยางนอย 5 ดาน 
ดําเนินการไดครบท้ัง 5 ดาน  
 1.1) ดานคณุธรรม จริยธรรม  
          1.2) ดานความรู 
  1.3) ดานทักษะทางปญญา 
           1.4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
 1.5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        2) มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครอบคลุม 5 ประเภท 
ดําเนินการครบท้ัง 5 ประเภท 
 2.1) กิจกรรมวิชาการและสงเสรมิคณุลักษณะบัณฑิต 
 2.2) กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
 2.3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
 2.4) กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจิรยธรรม 
 2.5) กิจรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
       3) มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัด
กิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรมตามแผนสงเสริมการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา ผลการดําเนินงาน มีโครงการทั้งสิ้น 13 
โครงการ ดําเนินงานไดจํานวน 12 โครงการ มีผลการประเมิน

มน 1.6-5-1 รายงานผลการประเมิน
ความสําเร็จของแผนพัฒนานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ปการศึกษา 2561 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
กิจกรรมรอยละ 92.31 ถือวาบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
        4) ผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัด
กิจกรรมทุกกิจกรรมที่มีการประเมินตองมีกิจกรรมที่มีผลบรรลุ
เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรมที่มีการประเมินผล
การดําเนินงาน รวมตัวช้ีวัดทั้งหมด 41 ตัวชี้วัด บรรลุ 31 คิดเปน
รอยละ 75.61 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเปน    
รอยละ 24.39  ถือวาการดําเนินการไมบรรลุปาหมายที่กําหนด 
        5) มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่พัฒนาใหเกิดทักษะการ
เรียนรูกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาเครือขาย
นักศึกษาผลการดําเนินงาน ไดแก โครงการเครือขายประกัน
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ 6 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถและแหลงเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นในจังหวัดแพร มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 
29 คน โดยดําเนินการในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 และมีการ
ดําเนินกิจกรรมความรวมมือ (MOU) การประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  
 

เกณฑมาตรฐานขอ 6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะฯ มีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนา
นักศึกษา ปการศกึษา 2561 เสนอตอคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการประชุม ครั้ง ท่ี 
1/2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  (มน 1.6-6-1) โดยมีขอเสนอ
ใหนําปญหา อุปสรรค ในการดําเนินโครงการและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนา
นักศึกษาในปการศึกษา 2562 โดยคณะฯ ไดนําไปจัดทําแผนพัฒนา
นักศกึษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 
2562 (มน 1.6-6-2) และเผยแพรใหกับผูเกี่ยวของเพื่อใชเปนแนว
ทางการในการดําเนินงานดานการพัฒนานักศึกษาตอไป 

มน 1.6-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสง เสริม กิจกรรม
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมในการประชุม ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562   
มน 1.6-6-2 แผนพัฒนานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

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

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

ขอ 
มีการดาํเนินการ 2 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดาํเนินการ 5 

ขอ 
มีการดําเนินการ 6 

ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 คณะมนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร  มี ระบบ

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

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

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

งบประมาณ 
- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามแหลงทุน 
- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามหนวยงานใหทุน 
- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามสาขาวิชา 
- สถานะการดําเนินงานโครงการวิจัย 
- สถานะการเบิกจายงบประมาณจําแนกตาม

แหลงงบประมาณ 
- สถานะสัดสวนทุนวิจัย 
- จํานวนงานวิจัยตีพิมพเผยแพร 

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

มน  2.1-1-1 ระบบสารสนเทศ
http://eoffice.lpru.ac.th/e-
documentlpru/res/  
มน 2.1-1-2 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แหงชาต ิ(NRMS)  
http://www.nrms.go.th/Default2.aspx 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
- สถานะการดําเนินงานโครงการวิจัย 

3) สา รสน เทศการบริหารงาน วิจั ยและงาน
สรางสรรค สําหรับเจาหนาที่ 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
ขอเสนอโครงการวิจัยทุกแหลงทุนท้ังภายในและภายนอก 
การตรวจสอบเอกสารแนบสัญญาทุนวิจัยกอนเบิกเงินงวดที่ 
1 การรายงานความกาวหนากอนเบิกเงินงวดที่ 2 การ
รายงานสิ้นสุดโครงการ การตรวจสอบประวัตินักวิจัย การ
ตรวจสอบความซ้ําซอนและความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและ
การบริหารจัดการเงินทุนวิจัยของแตละคนที่ไดรับทุน การ
นําผลงานวิ จัยไปตี พิมพและการนําผลงานวิจั ยไปใช
ประโยชน เปนตน 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้ 

- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศนูยเครื่องมือหรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนบัสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค 

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ     
- กิจรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดง

งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ(visiting 
professor) 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการสนับสนุน

พันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็น การ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย ดังน้ี 

(1) งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา         

มน 2.1-2-1 หลักฐานเชิงประจักษหองสมุด
คณะ ชั้น 2 อาคาร 9    
มน 2.1-2-2 ระบบสารสนเทศ 
http://www.human.lpru.ac.th/HUSOCRMS/ 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
มีหนาที่รับผิดชอบประสานงานสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานวิจัยใหแกอาจารยประจํา โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบหลักที่จะทําหนาที่เผยแพรขอมูล ติดตาม และ
สนับสนุนการดําเนินงานดานการวิจัยของอาจารย  

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

(3) มีระบบสารสนเทศซึ่งเปนสิ่งอํานวยความสะดวก
แกผู ใชงานไดแก  ผูบริหาร  อาจารย  และเจาหนาที่ 
เกี่ยวกับการวิจัย ตลอดจนมีระบบรักษาความปลอดภัย
สําหรับการใชระบบสารสนเทศ โดยการกรอกรหัสเขาใช
งาน(มน 2.1-2-2) 

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

(5) คณะฯ มีการจัดโครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ
การดําเนินการวิจัยไดแก  

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

5.2) โครงการเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุม 
0935 อาคาร 9 (มน2.1-2-5) โดยไดรับ เ กียรติจาก 

มน 2.1-2-3 วารสารมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรปริทัศน ม.ราชภัฏลําปาง ISSN 
2350-9392 (TCI กลุม 2) 
มน 2.1-2-4 รายงานสรุปผลโครงการอบรม
หลักเกณฑ วิธีการ ประเด็นปญหา และ
ขอเสนอแนะการเขียนผลงานทางวิชาการ
สําหรับอาจารยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ประจําปการศึกษา 2561 ในวันจันทรที่ 11 
มิถุนายน 2561 ณ หองประชุม 0935 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (อาคาร 9)  
มน 2.1-2-5 รายงานสรุปผลโครงการเตรียม
ความพรอมเขาสูงตําแหนงทางวิชาการที่
สูงข้ึน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป
การศึกษา 2561 ในวันท่ี 25 กรกฎาคม  
2 5 6 1  ณ  ห อ ง ป ร ะ ชุ ม  0 9 3 5  ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (อาคาร 9)  
มน 2.1-2-6 ใบลงทะเบียนเขารวมโครงการ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ด า น ก า ร วิ จั ย  ข อ ง
สถาบัน วิจั ยและพัฒนา มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏลําปาง  
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ มาถายทอดองค
ความรูใหแกอาจารยที่มีความพรอมในการขอตําแหนงทาง
วิชาการตามเกณฑการขอตําแหนงเดิม ซึ่งมีอาจารยท่ีมี
ความพรอมที่เขาสูตําแหนงทางวิชาการจํานวน 20 คนเขา
รวมโครงการ โดยวิทยากรไดนําผลงานวิชาการของอาจารย
ไดแก งานวิจัย  ผลงานเผยแพรที่เกิดจากงานวิจัย  ตํารา  
เอกสารประกอบการสอน ของผู เขารวมโครงการมา
แลกเปลี่ยนและวิพากษรวมกัน เพื่อใหเกิดความรูและความ
เขาใจในการเตรียมความพรอมเพื่อที่จะขอตําแหนงที่สูงขึ้น
คือ ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย 

6) คณะฯ ไดจัดสงอาจารยเขารวมโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย (มน 2.1-2-6) 
ไดแก 

6.1 โครงการพัฒนาประเด็นวิจัยจากพื้นที่ 
ภายใตโครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานการวิจัย
จังหวัดลําปาง “ลําปาง 4.0”  วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2561 

6.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
เวทีวิจัยสัมพันธสู “ลําปาง 4.0” ภายใตโครงการพัฒนา
ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยจังหวัดลําปาง “ลําปาง 
4.0” ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2561 

6.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
เวทีวิจัยสัมพันธสู “ลําปาง 4.0” ภายใตโครงการพัฒนา
ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยจังหวัดลําปาง “ลําปาง 
4.0” ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2561    

6.4 โครงการ “กิจกรรมเที่ยงวันสรรมาคุย” 
ภายใตโครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานการวิจัย
จังหวัดลําปาง “ลําปาง 4.0” วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2561 

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 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
การวิพากษขอเสนอโครงการวิ จัย โดยผูทรงคุณวุฒิ
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 
เพื่อเปนทุนสนับสนุนวิจั ยหรืองานสรางสรรค ให กับคณะ 
แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 (2.1-3-1) โดยเปนเงินสนับสนุนการ
วิจัยซึ่งเปนงบรายได จํานวนท้ังสิ้น 33,000 บาท (มน 2.1-3-2) 

  

มน 2.1-3-1 แผนปฏิบัติการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 
มน  2.1-3 -2 สํ า เนา สัญญาทุน วิ 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.
2562 

 

เกณฑมาตรฐานขอ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพมิพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการจัดสรร

งบประมาณเพื่อสนับสมุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุม วิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี ้

1) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสมุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม วิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  งบประมาณ
ดําเนินการ จํานวน 100,000 บาท ตามประเด็นกลยุทธที่ 4 ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (มน 2.1-4-1)  

2) สนับสนุนการจัดทําวารสารมนุษยศาสตรสังคม 
ศาสตรปริทัศน ซึ่งวารสารดังกลาวไดรับการจัดใหอยูในฐาน 
TCI กลุม 2 ซึ่งอาจารยที่มีผลงานวิจัยสามารถจัดสงบทความ
เพื่อเผยแพรได (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  แ ผน ปฏิ บั ติ ก า ร  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 
มน  2.1-4 -2 วารสารมนุษยศาสตร
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 2561  ในวันจันทร ท่ี  11 
มิถุนายน 2561 ณ หองประชุม 0935 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(อาคาร 9)  
มน 2.1-4-4  รายงานสรุปผลโครงการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เตรียมความพรอมเขาสูงตําแหนงทาง
วิชาการที่สูงขึ้น คณะมนุษยศาสตรและ
สั งคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราช ภัฏ
ลําปาง ประจําปการศึกษา 2561 ใน
วันที่  25 กรกฎาคม  2561 ณ หอง
ประชุม 0935 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (อาคาร 9)  

 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจน
ยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการจัดทํ า

แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2562 ตามประเด็นกลยุทธที่ 4 โดย
ไดกําหนดกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและ
นักวิจัย รวมถึงการสรางสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
ดังน้ี 

1) จัดโครงการอบรมหลักเกณฑ วิธีการ ประเด็น
ปญหา และขอเสนอแนะการเขียนผลงานทางวิชาการสําหรับ
อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา 2561 ในวันจันทรที่ 11 
มิถุนายน 2561 ณ หองประชุม 0935 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (อาคาร 9) (มน 2.1-5-1) และโครงการเตรียม
ความพรอมเขาสูงตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ประจําปการศึกษา 2561 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 โครงการพัฒนาประเด็นวจิัยจากพื้นที่ 
ภายใตโครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยจังหวัด
ลําปาง “ลาํปาง 4.0”  วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2561 

2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเวที
วิจัยสัมพันธสู “ลาํปาง 4.0” ภายใตโครงการพัฒนาศนูยความ

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 2561  ในวันจันทร ท่ี  11 
มิถุนายน 2561 ณ หองประชุม 0935 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(อาคาร 9)  
มน 2.1-5-2 รายงานสรุปผลโครงการ
เตรียมความพรอมเขาสูงตําแหนงทาง
วิชาการที่สูงขึ้น คณะมนุษยศาสตรและ
สั งคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราช ภัฏ
ลําปาง ประจําปการศึกษา 2561 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 2561 

2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเวที
วิจัยสัมพันธสู “ลาํปาง 4.0” ภายใตโครงการพัฒนาศนูยความ
เปนเลิศดานการวิจัยจังหวัดลําปาง “ลําปาง 4.0” ครั้งที่ 2 วัน
อังคารที่ 26 ธันวาคม 2561    

2.4 โครงการ “กิจกรรมเที่ยงวันสรรมาคุย” 
ภายใตโครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยจังหวัด
ลําปาง “ลาํปาง 4.0” วันพุธท่ี 13 ธันวาคม 2561 

2.5  โครงการกิจกรรมเวทีพัฒนาโจทยวิจัย 
Research Mapping และสรางระบบพี่เลี้ยงวันพุธที่ 7 มีนาคม 
2561   

2.6 เวทีการนําเสนอรายงานความกาวหนา 
โครงการวิจัยและการพิจารณาใหขอเสนอแนะจากวิทยากร
ผูทรงคณุวุฒิ วันจันทรที่ 18 มิถุนายน 2561 และวันอังคารที่ 
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 2561 มีอาจารยประจําคณะฯ 
ไดรับรางวัลที่เปนคาตอบแทนจํานวน 30 คน (มน 2.1-5-5)  
โดยระดับคณะฯ ไดมีการจัดทําปายประชาสัมพันธและแสดง
ความยินดินผานทางเว็บไซตของคณะฯ เพื่อเปนการยกยอง
อาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นเปนขวัญและ

มน 2.1-5-5 สําเนาเอกสารการขอเงิน
รางวัล คณะมนุษยศาสตรและ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป
การศึกษา 2561 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
กําลังใจใหกับผูที่ไดตําแหนง และเปนแรงบันดาลใจใหกับ
อาจารยที่อยูระหวางดําเนินการผลิตผลงานเพื่อเขาสูตําแหนง
ไดมีความกระตือรือรนในการเขาสูตําแหนงตอไป 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 ระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดจัดทํายุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัยดานการวิจัยและสรางสรรค และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมอบหมายใหสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเปนผูกําหนดระบบและกลไกในการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาของงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมใหแก
นักวิจัยเจาของผลงาน โดยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ
ยื่นขอคุมครองสิทธิ์ทางทรัพยสินทางปญญา(มน 2.1-6-1) และ
ไดบรรจุไวในคูมือวิจัย (มน 2.1-6-2) เพื่อใหอาจารยสามารถ
นําไปเปนแนวทางในการขอคุมครองสิทธ์ิของผลงานวิจัยและ
งานสรางไดอยางมีระบบ โดยมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
และบริการวิชาการที่มีอาจารยของคณะ ฯ รวมเปนกรรมการ 
ที่มีหนาที่กําหนดนโยบาย และบริหารงานวิจัยและบริการ
วิชาการ และนโยบายการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย
ตลอดจน การกํากับติดตาม สงเสริมสนับสนุน ใหนักวิจัย 
คณาจารย  ไดรับการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (มน 2.1-6-3) โดยชี้แนะแนว
ทางการยืนขอคุมครองทรัพยสินทางปญญาแกอาจารย นักวิจัย 
และแจงขอมูลขาวสารดานทรัพยสินทางปญญาพรอมอํานวย
ความสะดวกในเรื่องของแบบฟอรมการยื่นจดทรัพยสินทาง
ปญญาผานทาง web สถาบันวิจัยและพัฒนา (มน 2.1-6-4) มี
การอํานวยความสะดวกในการดําเนินการยื่นขอจดทรัพยสิน
ทางปญญา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และมีนักวิจัยที่ยื่น
เอกสารคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และไดรับหนังสือ
รับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์  

มน 2.1-6-1 ข้ันตอน/Flow chart การ 
คุ มครองสิ ทธิ์ ของงานวิ จั ยหรื องาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มน 2.1-6-2 คูมือวิจัย   
มน 2.1-6-3 คําสั่ง คณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มน 2.1-6-4 เว็บไซตสถาบันวจิัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
http://www.rsc.lpru.ac.th/newweb/ 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงช้ีที่  2.2  เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนดิของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงจํานวนเงนิตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0-5 
 

เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข จําแนกเปน 2 กลุมสาขาวิชา  
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

รายการขอมูลพื้นฐาน 

จํานวนเงินสนับสนนุการวิจัย 
และงานสรางสรรค 
ปงบประมาณ 2562 

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

 
33,000 

1,691,855 

รวมเงินสนับสนุนภายใน 1,724,855 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย (บาท) 
1. แหลงทนุในประเทศ เชน (สกว./สสส./ลูกไก) 
2. แหลงทนุตางประเทศ 
3. หนวยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต. เทศบาล อบจ.สถาบันพระปกเกลา 
4. หนวยงานภาคเอกชน 
5. แหลงอื่นๆ [สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หนวยบูรณาการวิจัยและ
ความรวมมือเชิงพ้ืนท่ี (ABC Unit)] 

 
802,766.68 

- 
- 
- 
- 

รวมเงินสนับสนนุภายนอก 802,766.68 

รวมเงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังหมด 2,527,621.68 
จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับลาศึกษาตอ) 101.5 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับลาศึกษาตอ) - 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริงท้ังหมด(ไมนับลาศึกษาตอ) 98 
จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 3.5 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ - 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 25,832.87 
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ตารางที่ 2.2-1 แสดงงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ 2562 จําแนก
ตามหลักสูตร/สาขาวิชา 

หลักสูตร 

จํานวนอาจารย 
ที่ไดรับทุน 

จํานวนเงินสนับสนุน 
ภายใน 

จํานวนเงิน
สนับสนุน

ภายนอกสถาบัน 

รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ภายใน ภายนอก แผนดิน รายได 
1) สาขาวิชาวิชาดนตรี 1 2 10,000 - 10000 20,000.00 
2) สาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ 

9 1 1,075,165.00 16,000 5,000 1,096,165.00 

3) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

7 6 309,170 6,000 409,766.68 724,936.68 

4) สาขาวิชาภาษาจีน 
(ศศ.บ.) 

1 - 47,950 - - 47,950.00 

5) สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร 

1 2 20,000 - 62,000 82,000.00 

6) สาขาวิชานิติศาสตร 1 2 47,950 - 42,000 89,950.00 
7) สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน 

4 1 46,620 11,000 19,000 76,620.00 

8)สาขาวิชาภาษาไทย - - - - - 0.00 
9)สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการส่ือสารสําหรบั
ชาวตางประเทศ 

1 1 27,500 - 27,500 55,000.00 

10) สาขาวิชาสงัคม
ศึกษา 

3 3 17,500 - 17,500 35,000.00 

11) สาขาวิชาภาษาจีน 
(ค.บ.) 

- 1 - - 72,000 72,000.00 

12) สาขาวิชาการเมือง
และการปกครอง 

- 1 - - 48,000 48,000.00 

13) สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาประชาคม
เมืองและชนบท 

2 2 75,000 - 75,000 150,000.00 

14) สาขาวิชาภาษาไทย 
(ปร.ด) 

1 1 15,000 - 15,000 30,000.00 

15) หมวดวิชาศกึษา
ทั่วไป 

- - - - - 0.00 

รวมระดับคณะ 31 23 1,691,855 33,000     802,766.68  2,527,621.68 

 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําท้ังหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ) จํานวน 101.5 คน มีอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ จํานวน 3.5 คน มีอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริง จํานวน 98 คน ทั้งนี้ไมมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเปนนักวิจัย 
 ปงบประมาณ 2562  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค รวม 28 ทุน โดยไดจากแหลงทุนภายใน จํานวน 14 ทุน เปนเงิน 1,691,855 บาท และเปนทุนจาก
แหลงทุนภายนอก จํานวน 20 ทุน เปนเงิน 802,766.68 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 2,527,621.68 บาท คิด
เฉลี่ยตออาจารยและนักวิจัย เปนเงิน 25,792.06 บาทตอคน (มน 2.2-1-1) และ (มน 2.2-1-2) เมื่อเทียบกับ
คะแนนเต็ม 5 ได 5 คะแนน 
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ตารางที่ 2.2-2  โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
สถาบัน (บาท) ในปงบประมาณ 2562 จํานวน 19 ทุน 

* คือ ชื่อผูทําวิจัย ที่เปนอาจารยหรือนักวิจัยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค  

จาํนวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนับสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

ดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปที่

เริ่ม -วัน/
เดือน/ปท่ี
สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

1 การยกระดับ
กระบวนการผลิตและ
ออกแบบผลิตภัณฑ
เซรามิก ของจังหวัด
ลําปาง 

หัวหนาโครงการวจิัย 
1) ผศ.ธมลวัฒน หิรัญชาติ
อนันต 

นักวิจัยรวม 
2) ผศ.ปฐมพงศ พรมมาบุญ 
3) อ.เจษฎา ทองสุข * 
สัดสวนการวิจัย 
ทุนวิจัยทั้งหมด 69,100 บาท แบง
ตามสัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ 50 
= 34,550 บาท 
2) นักวิจัยรวม รอยละ 25 
=17,275 บาท/คน 

17,275 งบแผนดิน 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

สัญญาเลขที่ 
005/2562 

 

2 แนวทางการพัฒนา
และลักษณะเฉพาะ
ของเคลอืบผลึกอุณภมูิ
ปานกลางสําหรบั
โรงงานเซรามิก จ.
ลําปาง 

หัวหนาโครงการวจิัย 
1) ผศ.ธมลวัฒน หิรัญชาติ
อนันต 

นักวิจัยรวม 
2) ผศ.ปวีณา งามประภา
สม * 
สัดสวนการวิจัย 
ทุนวิจัยทั้งหมด 276,200 บาท แบง
ตามสัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ 90 
= 248,580 บาท 
2) นักวิจัยรวม รอยละ 10 
=27,620 บาท 

27,620 งบแผนดิน 1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

สัญญาเลขที่ 
006/2562 

 

3 การพัฒนาและการ
ออกแบบสรางสรรค
ผลงานประติมากรรม
รูปแบบแจกนัและงาน
จิตรกรรมตกแตงเซรา
มิกเพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม
ประเภทงานตกแตง
ชุมชนบานมอนเขาแกว 
จ.ลําปาง ภายใต
แผนงานวิจัยเรื่อง :การ
ยกระดับกระบวนการ
ผลิตและออกแบบ
ผลิตภัณฑเซรามิกของ
จังหวัดลาํปาง 
 

หัวหนาโครงการวิจัย 
1) อ.เจษฎา  ทองสุข*  

นักวิจัยรวม 
2) ผศ.สมชาย เย่ียงพฤกษาวัลย * 

345,300 งบแผนดิน 
  

1 ต.ค.61-  
30 ก.ย.62 

สัญญาเลขที่  
มน.

001/2562 
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* คือ ชื่อผูทําวิจัย ที่เปนอาจารยหรือนักวิจัยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค  

จาํนวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนับสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

ดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปที่

เริ่ม -วัน/
เดือน/ปท่ี
สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

4 การสรางสรรค
นวัตกรรมทางศิลปะ
และวัฒนธรรมทาง
ภาษาเพ่ือสรางองค
ความรูดานรถมา
ลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
1) อ.นันทิยา สมสรวย*  
นักวิจัยรวม 
2) อ.นรศิรา ภาษิตวิไลธรรม * 

3) อ.วราภรณ ภูมลี* 

100,300 งบแผนดิน 
  

1 ต.ค.61 -  
30 ก.ย.62 

สัญญาเลขที่  
มน.

002/2562 

5 การยกระดับรถมา
จําลองจังหวัดลําปาง 
เปนผลิตภณัฑทองถิ่น
ที่มีคุณภาพ 

อ.นันทิยา สมสรวย  
หัวหนาโครงการวิจัย 
 

383,600 งบแผนดิน 
  

1 ต.ค.61 -  
30 ก.ย.62 

สัญญาเลขที่  
มน.

003/2562 

6 การออกแบบสมดุภาพ
และแอพลิเคช่ัน
ระบายสีสําหรับเด็ก
และผูใหญ: พ่ีรถมาพา
เที่ยววัดพระธาตุ
ลําปางหลวงและนคร
ลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
1) อ.วราภรณ ภูมลี* 
นักวิจัยรวม 
2) อ.ศิญาพัฒน เสนจันทรฒิ
ไชย 

สัดสวนการวจิัย  
ทุนวิจัยทั้งหมด 287,700 บาท แบง
ตามสัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ80 
= 230,160 บาท 
2) นักวิจัยรวม  รอยละ 20 = 
57,540 บาท 

230,160 งบแผนดิน 
  

1 ต.ค.61 - 
30 ก.ย.62 

สัญญาเลขที่  
มน.

004/2562 

7 การเพ่ิมศักยภาพ
ทักษะการฟงและการ
พูดภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน โดยการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น
ระบบแอนดรอยดบน
อุปกรณสือ่สาร
เคลื่อนที่สําหรับสารถี
รถมา จังหวัดลาํปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
1) อ.นรศิรา ภาษิตวิไลธรรม* 
นักวิจัยรวม 
2) อ.วิธธวัช ปนทะสาย* 
3) อ.อาระดา พุมไพศาลชัย * 
4) อ.สิริรัตน วาวแวว* 
5) อ.สรัญญา บัลลังก 
6) ผศ.ดร.พีรภพ จันทรแสนตอ  

สัดสวนการวจิัย  
ทุนวิจัยทั้งหมด 479,500 บาท แบง
ตามสัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ50 
= 239,750 บาท 
2) นักวิจัยรวม รอยละ 10 = 
47,950 บาท/คน 

383,600 งบแผนดิน 
  

1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

สัญญาเลขที่  
มน.

005/2562 

8 การพัฒนารูปแบบ
สงเสริมชุมชนสขุภาวะ
จากการมีสวนรวมของ
สถาบันทางสังคม 
กรณีศึกษาบานแลง อ.

หัวหนาโครงการวิจัย 
1) อ.วรภรณ วงคสวัสดิ ์
นักวิจัยรวม 
2) อ.ชสิาพัชร ชูทอง 
3) อ.ดร.โศภิษฐพร สิลปะ

3,000 งบประมาณ
รายได 

19 ธ.ค.61 
-30 ก.ย.

62 

งบรายได 
002(1)/2562 
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* คือ ชื่อผูทําวิจัย ที่เปนอาจารยหรือนักวิจัยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค  

จาํนวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนับสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

ดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปที่

เริ่ม -วัน/
เดือน/ปท่ี
สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

เมืองลําปาง จ.ลาํปาง ภิรมยสขุ 
4) ผศ.ขัตติยา ขัตยิวรา* 
สัดสวนการวจิัย  
ทุนวิจัยทั้งหมด 60,000 บาท แบง
ตามสัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ50 
= 30,000 บาท 
2) นักวิจัยรวม คนที่ 1รอยละ 5 = 
3,000 บาท/คน 
3) นักวิจัยรวม คนที่ 2 รอยละ 5 = 
3,000 บาท/คน 
4) นักวิจัยรวม คนที่ 3 รอยละ 40 
= 24,000 บาท/คน 

9 การพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนเพ่ือ
ความสามารถแขงขัน
ในตลาดใหมอยางมี
สวนรวมของ ต.วอ
แกว อ.หางฉัตร จ.
ลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
1) อ.สนธิญา สุวรรณราช 

นักวิจัยรวม 
2) ผศ.ดร.จตรุภัทร วงศศริิ
สถาพร 
3) อ.เกศณยี สัตตรัตนขจร 
4) อ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงค* 
5) อ.ฐิติมา โรจนฑูรย 

สัดสวนการวจิัย  
ทุนวิจัยทั้งหมด 60,000 บาท แบง
ตามสัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ60 
= 36,000 บาท 
2) นักวิจัยรวม รอยละ 10 = 6,000 
บาท/คน 

6,000 งบประมาณ
รายได 

19 ธ.ค.61 
-30 ก.ย.

62 

งบรายได 
005/2562 

10 การสรางระบบ
สารสนเทศแนะนํา
ขอมลูเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวอยางมีสวน
รวมของ        ต.วอ
แกว อ.หางฉัตร จ.
ลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
1) ผศ.จารุวรรณ ลิมป
ไพบูลย 

นักวิจัยรวม 
2) อ.ออมทอง พัฒนพงษ 
3) อ.กมลวรรณ ทาวัน 
4) อ.สมชาย เมืองมูล 
5) ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา* 

สัดสวนการวจิัย  
ทุนวิจัยทั้งหมด 80,000 บาท แบง
ตามสัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ50 
= 48,000 บาท 
2) นักวิจัยรวม รอยละ 10 = 8,000 
บาท/คน 

8,000 งบประมาณ
รายได 

19 ธ.ค.61 
-30 ก.ย.

62 

งบรายได 
005(2)/2562 

11 การพัฒนาชองทาง
การตลาดเพ่ือ

หัวหนาโครงการวิจัย 
1) รศ.ดร.พรชนก ทองลาด 

16,000 งบประมาณ
รายได 

19 ธ.ค.61 
-30 ก.ย.

งบรายได 
005(3)/2562 
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หน้า 76                                             คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง (ฉบบัหลงัประเมนิ)   

* คือ ชื่อผูทําวิจัย ที่เปนอาจารยหรือนักวิจัยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค  

จาํนวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนับสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

ดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปที่

เริ่ม -วัน/
เดือน/ปท่ี
สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

ความสามารถแขงขัน
ในตลาดใหมอยางมี
สวนรวมของชมุชน ต.
วอแกว อ.หางฉัตร จ.
ลําปาง 

นักวิจัยรวม 
2) อ.อวัสดา บินโซดาโอะ 
3) อ.ทิพยาภรณ ปตถา 
4) อ.เจษฎา ทองสขุ* 
5) อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ 

สัดสวนการวจิัย  
ทุนวิจัยทั้งหมด 80,000 บาท แบง
ตามสัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ50 
= 40,000 บาท 
2) นักวิจัยรวมคนที่ 1  รอยละ 10 
= 8,000 บาท  
3) นักวิจัยรวมคนที่ 2  รอยละ 10 
= 8,000 บาท  
4) นักวิจัยรวมคนที่ 3  รอยละ 20 
= 16,000 บาท  
5) นักวิจัยรวมคนที่ 4 รอยละ 10 = 
8,000 บาท  

62 

12 กระบวนการสืบทอด
และดํารงอยูของอัต
ลักษณชาติพันธุดาน
ภูมิปญญาอาหาร
พื้นบานเชื่อมโยงเรื่อง
เลาเพื่อจัดทาํระบบ
ฐานขอมลูสารสนเทศ
และสงเสริมการ
ทองเท่ียวโดยชมุชน : 
บานแมแจม อ.เมอืง
ปาน บานจําปุย อ.แม
เมาะ และ บานโปงน้ํา
รอน อ.เสริมงาม จ.
ลําปาง 

หัวหนาโครงการวจิัย 
1) อ.ดร.ธนพร หมคํูา* 
นักวิจัยรวม 
2) อ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ ์
3) ด.ดร.ชดันารี มีสุขโข 

สัดสวนการวจิัย 
ทุนวิจัยทั้งหมด 25,000 บาท แบง
ตามสัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ60 
= 15,000 บาท 
2) นักวิจัยรวม รอยละ 20 
=5,000 บาท/คน 
 
**เปนการรวมทุนระหวาง มหาวิทยาลัยและ 
Matching funds ภายใน 25,000/ภายนอก 
25,000*** 

15,000 มหาวิทยาลยั
รวมกับ สกว. 

24 ม.ค.-
24 พ.ย.62 
(ระยะเวลา 
10 เดือน) 

สกว.1/2562 
 

13 การสืบคนอตัลักษณ
ชาติพันธุผานเรื่องเลา
เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวชุมชน: บาน
แมแจม อ.เมืองปาน 
บานจําปุย อ.แมเมาะ 
และ บานโปงน้ํารอน 
อ.เสริมงาม จ.ลําปาง  

หัวหนาโครงการวจิัย 
1) ผศ.สุประวีร แสงอรุณ
เฉลิมสุข* 
นักวิจัยรวม 
2) อ.เอ้ือมพร ฟูเต็มวงศ* 
3) อ.พชรวลี กนิษฐเสน* 
4) อ.ชัดนารี มีสุขโข 

สัดสวนการวจิัย 
ทุนวิจัยทั้งหมด 50,000 บาท แบง
ตามสัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ55 

42,500 มหาวิทยาลยั
รวมกับ สกว. 

24 ม.ค.-
24 พ.ย.62 
(ระยะเวลา 
10 เดือน) 

สกว.3/2562 
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* คือ ชื่อผูทําวิจัย ที่เปนอาจารยหรือนักวิจัยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค  

จาํนวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนับสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

ดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปที่

เริ่ม -วัน/
เดือน/ปท่ี
สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

= 27,500 บาท 
2) นักวิจัยรวม รอยละ 15 
=7,500 บาท 
 
**เปนการรวมทุนระหวาง มหาวิทยาลัยและ 
Matching funds ภายใน 50,000/ภายนอก 
50,000*** 

14 การสื่อสารเพ่ือพัมนา
ศักยภาพทุจชมุชน
แบบมีสวนรวมเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว
โดยชุมชน: บานแม
แจม อ.เมอืงปาน บาน
จําปุย อ.แมเมาะ และ 
บานโปงนํ้ารอน อ.
เสรมิงาม จ.ลาํปาง 

หัวหนาโครงการวจิัย 
1) อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง 
* 
นักวิจัยรวม 
2) อ.ชุตินิษบ ปานคํา 
3) อ.อดิศร สวยฉลาด* 
สัดสวนการวิจัย 
ทุนวิจัยทั้งหมด 50,000 บาท แบง
ตามสัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ 50 
= 25,000 บาท 
2) นักวิจัยรวม คนที่ 1  รอยละ 30 
=15,000 บาท 
2) นักวิจัยรวม คนที่ 2  รอยละ 20 
=10,000 บาท 
**เปนการรวมทุนระหวาง มหาวิทยาลัยและ 
Matching funds ภายใน 50,000/ภายนอก 
50,000*** 

35,000 มหาวิทยาลยั
รวมกับ สกว. 

24 ม.ค.-
24 พ.ย.62 
(ระยะเวลา 
10 เดือน) 

สกว.4/2562 

15 การพัฒนาระบบ
ฐานขอมลูอัตลักษณ
ชาติพันธุเพ่ือสงเสริม
การทองเท่ียวดวย
ระบบภูมิศารสนเทศ 
(GIS) โดยชมุชน: บาน
แมแจม อ.เมืองปาน 
บานจําปุย อ.แมเมาะ 
และ บานโปงน้ํารอน 
อ.เสริมงาม จ.ลําปาง 

หัวหนาโครงการวจิัย 
1) อ.ดร.สุคนธทพิย สุภา
จันทร 

นักวิจัยรวม 
2) อ.พิมาย วงคทา 
3) อ.ชนมธนัช สวุรรณ* 
4) ผศ.รัชฎาภรณ ทอง
แปน* 
5) อ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน 
สัดสวนการวิจัย 
ทุนวิจัยทั้งหมด 45,000 บาท แบง
ตามสัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ 40 
= 18,000 บาท 
2) นักวิจัยรวม รอยละ 15 =6,750 
บาท/คน 
**เปนการรวมทุนระหวาง มหาวิทยาลัยและ 
Matching funds ภายใน 45,000/ภายนอก 
45,000*** 

13,500 มหาวิทยาลยั
รวมกับ สกว. 

24 ม.ค.-
24 พ.ย.62 
(ระยะเวลา 
10 เดือน) 

สกว.5/2562 

16 พลวัตประวัติศาสตร
ทองถิ่นเพื่อการจัดการ
สงเสริมเสนหการ
ทองเท่ียวโดยชมุชนสู

หัวหนาโครงการวจิัย 
1) ผศ.ดร.อนันต อุปสอด* 

นักวิจัยรวม 
2) อ.ชุตินิษบ ปานคํา 

70,000 มหาวิทยาลยั
รวมกับ สกว. 

24 ม.ค.-
24 พ.ย.62 
(ระยะเวลา 
10 เดือน) 

สกว.
12/2562 
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หน้า 78                                             คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง (ฉบบัหลงัประเมนิ)   

* คือ ชื่อผูทําวิจัย ที่เปนอาจารยหรือนักวิจัยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค  

จาํนวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนับสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

ดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปที่

เริ่ม -วัน/
เดือน/ปท่ี
สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

การกําหนดนโยบายใน
ระดับพ้ืนที่ของแตละ
ชุมชน: บานโปงน้ํา

รอน อําเภอเสริมงาม 

บานจําปุย อาํเภอแม

เมาะ และบานแมแจม 

อําเภอเมืองปาน จ.

ลําปาง 

3) อ.ดร.วิทศ เศรษฐกร* 
สัดสวนการวิจัย 
ทนุวิจัยทั้งหมด 100,000 บาท แบง
ตามสัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ 50 
= 50,000 บาท 
2) นักวิจัยรวม คนที่ 1    รอยละ 
30 =30,000 บาท 
2) นักวิจัยรวม คนที่ 2    รอยละ 
20 =20,000 บาท 
**เปนการรวมทุนระหวาง มหาวิทยาลัยและ 
Matching funds ภายใน 100,000/ภายนอก 
100,000*** 

17 กลไกการจัดการชมุชน
เพ่ือการเปนหมูบาน
ทองเท่ียวโดยชมุชน: 
บานแมแจม อ.เมอืง
ปาน บานจําปุย อ.แม
เมาะ และบานโปงน้ํา
รอย อ.เสรมิงาม จ.
ลําปาง 

หัวหนาโครงการวจิัย 
1) ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร 
นักวิจัยรวม 
2) ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนา
พรรณกิตต ิ
3) ผศ.อํานาจ สงวนกลาง* 
4) อ.กมลวรรณ ทาวัน 
5) อ.รัตนภัทร มะโนชัย 
สัดสวนการวิจัย 
ทุนวิจัยทั้งหมด 40,000 บาท แบง
ตามสัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ 60 
= 24,000 บาท 
2) นักวิจัยรวม 4 คน รอยละ 
10=4,000 บาท/คน 
**เปนการรวมทุนระหวาง มหาวิทยาลัยและ 
Matching funds ภายใน 40,000/ภายนอก 
40,000*** 

4,000 มหาวิทยาลยั
รวมกับ สกว. 

24 ม.ค.-
24 พ.ย.62 
(ระยะเวลา 
10 เดือน) 

สกว.
11/2562 

18 การสังเคราะหองค
ความรู นวัตกรรมการ
ทองเท่ียวโดยชมุชน : 
บานแมแจม อ.เมอืง
ปาน บานจําปุย อ.แม
เมาะ และบานโปงน้ํา
รอย อ.เสรมิงาม จ.
ลําปาง 

หัวหนาโครงการวจิัย 
1) รศ.ดร.บุณฑวรรณ 
วิงวอน 
นักวิจัยรวม 
2) ผศ.วิไลลักษณ พรมเสน* 
สัดสวนการวิจัย 
ทุนวิจัยทั้งหมด 47,500 บาท แบง
ตามสัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ 60 
= 28,500 บาท 
2) นักวิจัยรวม รอยละ 40 
=19,000 บาท 
**เปนการรวมทุนระหวาง มหาวิทยาลัยและ 
Matching funds ภายใน 47,500/ภายนอก 
47,500*** 

19,000 มหาวิทยาลยั
รวมกับ สกว. 

24 ม.ค.-
24 พ.ย.62 
(ระยะเวลา 
10 เดือน) 

สกว.
14/2562 

19 การสรางเสริมคุณภาพ
มาตรฐานผลติภัณฑ

หัวหนาโครงการวจิัย 
1) ผศ.ปทมา อภิชัย 
นักวิจัยรวม 

5,000 มหาวิทยาลยั
รวมกับ สกว. 

24 ม.ค.-
24 พ.ย.62 

สกว.9/2562 
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* คือ ชื่อผูทําวิจัย ที่เปนอาจารยหรือนักวิจัยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค  

จาํนวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนับสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

ดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปที่

เริ่ม -วัน/
เดือน/ปท่ี
สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

เพ่ือเขาสูการรับรอง
มาตรฐานผลติภัณฑ
ของหมูบานเพ่ือการ
ทองเท่ียว :บานแม
แจม อ.เมอืงปาน บาน
จําปุย อ.แมเมาะ และ
บานโปงนํ้ารอย อ.
เสรมิงาม จ.ลาํปาง 

2) อ.ดร.สําเริง นราแกว 
3) อ.ภัทราภรณ คําลือสาย 
4) ผศ.ดร.ศิริกร อ่ินคํา* 
5) อ.ดร.ปณตนนท เถียร
ประภากุล 
6) อ.พิทูร กาญจนพันธุ 
สัดสวนการวิจัย 
ทุนวิจัยทั้งหมด 50,000 บาท แบง
ตามสัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ 50 
= 25,000 บาท 
2) นักวิจัยรวม รอยละ 10 =5,000 
บาท/คน 
**เปนการรวมทุนระหวาง มหาวิทยาลัยและ 
Matching funds ภายใน 50,000/ภายนอก 
50,000*** 

(ระยะเวลา 
10 เดือน) 

รวมงบประมาณภายในทั้งสิ้น 1,724,855  

 
ตารางที่ 2.2-3 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอก
สถาบัน (บาท) ในปงบประมาณ 2562 จํานวน 14 ทุน 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค   

จาํนวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายนอก 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนับสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปท่ี
เริ่ม -วัน/เดือน/

ปที่สิ้นสุด) 

เลขท่ีสัญญา 

1 การพัฒนา
นวัตกรรม
เทคโนโลยีผสาน
จริงเพ่ือสงเสรมิการ
ทองเท่ียววัดปงสนุก 
จังหวัดลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
1) ผศ.สมชาย เมืองมูล 
นักวิจัยรวม 
2) อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม * 
3) อ.เบญจมาศ พุทธิมา 
4) อ.กนกอร ศิริฐิติ 
สัดสวนวิจัย  
ทนุวิจัยทั้งหมด 106,000 บาท แบงตาม
สัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ70 = 
74,200 บาท 
2) นักวิจัยรวม รอยละ 30 = 10,600 
บาท/คน 

10,600 

 
ทุ น อุ ด ห นุ น
ก า ร ทํ า
กิ จ ก ร ร ม
สง เสริมและ
สนับสนุนการ
วิจัยแผนงาน
เ ส ริ ม ส ร า ง
ศักยภาพและ
พัฒนานักวิจัย
รุนใหม 

1 ต.ค.61-  
30 ก.ย.62 

ลก.2/2562 

2 การสรางองค
ความรูทางอัต
ลักษณของไทยเชือ้
สายจีน อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
1) อ.ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน * 
นักวิจัยรวม 
2) อ.อัมมฤตา สารธิวงค * 
 

120,000 ทุ น อุ ด ห นุ น
ก า ร ทํ า
กิ จ ก ร ร ม
สง เสริมและ
สนับสนุนการ
วิจัยแผนงาน
เ ส ริ ม ส ร า ง

1 ต.ค.61-  
30 ก.ย.62 

ลก.4/2562 



 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปีการศึกษา 2561 

 

หน้า 80                                             คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง (ฉบบัหลงัประเมนิ)   

ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค   

จาํนวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายนอก 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนับสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปท่ี
เริ่ม -วัน/เดือน/

ปที่สิ้นสุด) 

เลขท่ีสัญญา 

ศักยภาพและ
พัฒนานักวิจัย
รุนใหม 

3 การพัฒนา
สมรรถนะทักษะ
การฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษโดย
ผานแอพพลิเคชั่น
สําหรับตํารวจ
ทองเท่ียวและ
อาสาสมัครตํารวจ
ทองเท่ียวในจังหวัด
ลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
1) อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม * 

นักวิจัยรวม 
1) ผศ.สมชาย เมืองมูล 

สัดสวนการวจิัย  
ทุนวิจัยทั้งหมด 150,000 บาท แบงตาม
สัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ70 = 
105,000 บาท 
2) นักวิจัยรวม รอยละ 30 = 45,000 
บาท 

105,000 ทุ น อุ ด ห นุ น
ก า ร ทํ า
กิ จ ก ร ร ม
สง เสริมและ
สนับสนุนการ
วิจัยแผนงาน
เ ส ริ ม ส ร า ง
ศักยภาพและ
พัฒนานักวิจัย
รุนใหม 

1 ต.ค.61-  
30 ก.ย.62 

ลก.5/2562 

4 แนวทางการจัดการ
ความรูดาน
ศิลปหัตถกรรม 
กรณีศึกษา : การ
ทําบายศรีสะตวง
และตาแหลวของ
อําเภอเสรมิงาม 
จังหวัดลําปาง  

หัวหนาโครงการวิจัย 
1) อ.วรญา จตุพัฒนรังสี * 

นักวิจัยรวม 
2) ผศ.พฤกษา เครือแสง* 
3) อ.เกียรติสุดา โสดามรรค* 
  
 

84,000 ทุ น อุ ด ห นุ น
ก า ร ทํ า
กิ จ ก ร ร ม
สง เสริมและ
สนับสนุนการ
วิจัยแผนงาน
เ ส ริ ม ส ร า ง
ศักยภาพและ
พัฒนานักวิจัย
รุนใหม 

1 ต.ค.61-  
30 ก.ย.62 

ลก.6/2562 

5 ประเมินผลเพ่ือการ
เรยีนรูและพัฒนา
หนวยจัดการระดับ
จังหวัดอยางมีสวน
รวมในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบน 

1) ปรชัญ ปงเมืองเหล็ก 
2) มานิต ภาษิตวิไลธรรม 
3) อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม * 

4) ยุวลักษณ โชคลอยแกว 
สัดสวนการวจิัย 
(การคดิสัดสวนเทากนั) 
1,000,000/15 เดือน 
= 66,666.67 
ปงบ 62= ต.ค.61-ก.ค.62  
(66,666.67*10 เดือน =666,666.70/4 
=166,666.68  

166,666.68 สสส. 1 พ.ค.
2561-31 
ก.ค.62 

(ระยะ 15 เดือน) 
ปงบ 62= ต.ค.
61-ก.ค.62  
ปงบ 61 =พ.ค.-

ก.ย.61 

เลขที่ 
61-00-
0194 

6 ประเมินผลเพ่ือการ
เรยีนรูและพัฒนา
หนวยจัดการระดับ
จังหวัดอยางมีสวน
รวมในพ้ืนที่จังหวัด
ลําพูนและ
เพชรบูรณ 

1) ปรชัญ ปงเมืองเหล็ก 
2) มานิต ภาษิตวิไลธรรม 
3) อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม * 

4) ยุวลักษณ โชคลอยแกว 
สัดสวนการวจิัย 
(การคดิสัดสวนเทากนั) 
450,000/4 = 112,500 

112,500 สสส. 26 ก.พ.62- 
ต.ค.62 

 

เลขที่ 
62-00-
0177 

7 กระบวนการสืบ
ทอดและดํารงอยู

หัวหนาโครงการวิจัย 
1) อ.ดร.ธนพร หมคูํา* 
นักวิจัยรวม 

15,000 สกว 24 ม.ค.- 
24 พ.ย.62 

สกว.
1/2562 
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ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค   

จาํนวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายนอก 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนับสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปท่ี
เริ่ม -วัน/เดือน/

ปที่สิ้นสุด) 

เลขท่ีสัญญา 

ของอัตลักษณชาติ
พันธุดานภูมิปญญา
อาหารพื้นบาน
เชื่อมโยงเรื่องเลา
เพ่ือจัดทําระบบ
ฐานขอมลู
สารสนเทศและ
สงเสริมการ
ทองเท่ียวโดยชมุชน 
: บานแมแจม อ.
เมืองปาน บานจํา
ปุย อ.แมเมาะ และ 
บานโปงนํ้ารอน อ.
เสรมิงาม จ.ลาํปาง 

2) อ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์ 
3) ด.ดร.ชดันารี มีสุขโข 

สัดสวนการวจิัย 
ทนุวิจัยทั้งหมด 25,000 บาท แบงตาม
สัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ60 = 
15,000 บาท 
2) นักวิจัยรวม รอยละ 20 
=5,000 บาท/คน 
 
**เปนการรวมทุนระหวาง มหาวิทยาลัยและ Matching 
funds ภายใน 25,000/ภายนอก 25,000*** 

 

  
 

(ระยะเวลา 
10 เดือน) 

8 การสืบคนอตั
ลักษณชาติพันธุ
ผานเรื่องเลาเพ่ือ
สงเสริมการ
ทองเท่ียวชุมชน: 
บานแมแจม อ.
เมืองปาน บานจํา
ปุย อ.แมเมาะ และ 
บานโปงนํ้ารอน อ.
เสรมิงาม จ.ลาํปาง  

หัวหนาโครงการวิจัย 
1) ผศ.สุประวีณ แสงอรุณเฉลิม
สุข* 

นักวิจัยรวม 
2) อ.เอ้ือมพร ฟูเต็มวงศ* 
3) อ.พชรวลี กนิษฐเสน* 
4) อ.ชัดนารี มีสุขโข 

สัดสวนการวจิัย 
ทุนวิจัยทั้งหมด 50,000 บาท แบงตาม
สัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ55 = 
27,500 บาท 
2) นักวิจัยรวม รอยละ 15 
=7,500 บาท 
 
**เปนการรวมทุนระหวาง มหาวิทยาลัยและ Matching 
funds ภายใน 50,000/ภายนอก 50,000*** 

42,500 สกว 24 ม.ค.- 
24 พ.ย.62 
(ระยะเวลา 
10 เดือน) 

สกว.
3/2562 

9 การสื่อสารเพื่อพัม
นาศักยภาพทุจชุม
ชนแบบมสีวนรวม
เพ่ือสงเสรมิการ
ทองเท่ียวโดย
ชุมชน: บานแมแจม 
อ.เมืองปาน บานจํา
ปุย อ.แมเมาะ และ 
บานโปงนํ้ารอน อ.
เสรมิงาม จ.ลาํปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
1) อ.ดร.สุวรัฐ แลสนักลาง * 
นักวิจัยรวม 
2) อ.ชุตินิษบ ปานคํา 
3) อ.อดิศร สวยฉลาด* 
สัดสวนการวจิยั 
ทุนวิจัยทั้งหมด 50,000 บาท แบงตาม
สัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ 50 = 
25,000 บาท 
2) นักวิจัยรวม คนที่ 1  รอยละ 30 
=15,000 บาท 
2) นักวิจัยรวม คนที่ 2  รอยละ 20 
=10,000 บาท 
**เปนการรวมทุนระหวาง มหาวิทยาลัยและ Matching 
funds ภายใน 50,000/ภายนอก 50,000*** 

35,000 สกว 24 ม.ค.- 
24 พ.ย.62 
(ระยะเวลา 
10 เดือน) 

สกว.
4/2562 
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หน้า 82                                             คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง (ฉบบัหลงัประเมนิ)   

ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค   

จาํนวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายนอก 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนับสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปท่ี
เริ่ม -วัน/เดือน/

ปที่สิ้นสุด) 

เลขท่ีสัญญา 

10 การพัฒนาระบบ
ฐานขอมลูอัต
ลักษณชาติพันธุเพ่ือ
สงเสริมการ
ทองเท่ียวดวยระบบ
ภูมิศารสนเทศ 
(GIS) โดยชมุชน: 
บานแมแจม อ.
เมืองปาน บานจํา
ปุย อ.แมเมาะ และ 
บานโปงนํ้ารอน อ.
เสรมิงาม จ.ลาํปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
1) อ.ดร.สุคนธทพิย สภุาจันทร 

นักวิจัยรวม 
2) อ.พิมาย วงคทา 
3) อ.ชนมธนัช สุวรรณ* 
4) ผศ.รัชฎาภรณ ทองแปน* 
5) อ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน 
สัดสวนการวจิยั 
ทุนวิจัยทั้งหมด 45,000 บาท แบงตาม
สัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ 40 = 
18,000 บาท 
2) นักวิจัยรวม รอยละ 15 =6,750 บาท/
คน 
**เปนการรวมทุนระหวาง มหาวิทยาลัยและ Matching 
funds ภายใน 45,000/ภายนอก 45,000*** 

13,500 สกว 24 ม.ค.- 
24 พ.ย.62 
(ระยะเวลา 
10 เดือน) 

สกว
5/2562 

11 พลวัต
ประวัติศาสตร
ทองถิ่นเพ่ือการ
จัดการสงเสริม
เสนหการทองเที่ยว
โดยชุมชนสูการ
กําหนดนโยบายใน
ระดับพื้นที่ของแต
ละชุมชน: บานโปง

น้ํารอน อําเภอ

เสรมิงาม บานจํา

ปุย อําเภอแมเมาะ 

และบานแมแจม 

อําเภอเมืองปาน จ.

ลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
1) ผศ.ดร.อนันต อุปสอด* 

นักวิจัยรวม 
2) อ.ชุตินิษบ ปานคํา 
3) อ.ดร.วิทศ เศรษฐกร* 
สัดสวนการวจิยั 
ทุนวิจัยทั้งหมด 100,000 บาท แบงตาม
สัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ 50 = 
50,000 บาท 
2) นักวิจัยรวม คนที่ 1    รอยละ 30 
=30,000 บาท 
2) นักวิจัยรวม คนที่ 2    รอยละ 20 
=20,000 บาท 
**เปนการรวมทุนระหวาง มหาวิทยาลัยและ Matching 
funds ภายใน 100,000/ภายนอก 100,000*** 

70,000 สกว 24 ม.ค.- 
24 พ.ย.62 
(ระยะเวลา 
10 เดือน) 

สกว.
12/2562 

12 กลไกการจัดการ
ชุมชนเพื่อการเปน
หมูบานทองเที่ยว
โดยชุมชน: บานแม
แจม อ.เมอืงปาน 
บานจําปุย อ.แม
เมาะ และบานโปง
น้ํารอย อ.เสริมงาม 
จ.ลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
1) ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร 
นักวิจัยรวม 
2) ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณ
กิตติ 

3) ผศ.อํานาจ สงวนกลาง* 
4) อ.กมลวรรณ ทาวัน 
5) อ.รัตนภัทร มะโนชัย 
สัดสวนการวจิยั 
ทุนวิจัยทั้งหมด 40,000 บาท แบงตาม
สัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ 60 = 
24,000 บาท 

4,000 สกว 24 ม.ค.- 
24 พ.ย.62 
(ระยะเวลา 
10 เดือน) 

สกว.
11/2562 
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ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค   

จาํนวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายนอก 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนับสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปท่ี
เริ่ม -วัน/เดือน/

ปที่สิ้นสุด) 

เลขท่ีสัญญา 

2) นักวิจัยรวม 4 คน รอยละ 10=4,000 
บาท/คน 
**เปนการรวมทุนระหวาง มหาวิทยาลัยและ Matching 
funds ภายใน 40,000/ภายนอก 40,000*** 

13 การสังเคราะหองค
ความรู นวัตกรรม
การทองเที่ยวโดย
ชุมชน : บานแม
แจม อ.เมอืงปาน 
บานจําปุย อ.แม
เมาะ และบานโปง
น้ํารอย อ.เสริมงาม 
จ.ลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
1) รศ.ดร.บุณฑวรรณ วิงวอน 
นักวิจัยรวม 
2) ผศ.วิไลลักษณ พรมเสน* 
สัดสวนการวจิยั 
ทุนวิจัยทั้งหมด 47,500 บาท แบงตาม
สัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ 60 = 
28,500 บาท 
2) นักวิจัยรวม รอยละ 40 =19,000 
บาท 
**เปนการรวมทุนระหวาง มหาวิทยาลัยและ Matching 
funds ภายใน 47,500/ภายนอก 47,500*** 

19,000 สกว 24 ม.ค.- 
24 พ.ย.62 
(ระยะเวลา 
10 เดือน) 

สกว.
14/2562 

14 การสรางเสริม
คุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑเพื่อเขาสู
การรับรอง
มาตรฐานผลิตภณัฑ
ของหมูบานเพ่ือ
การทองเที่ยว :บาน
แมแจม อ.เมือง
ปาน บานจําปุย อ.
แมเมาะ และบาน
โปงนํ้ารอย อ.เสริม
งาม จ.ลาํปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
1) ผศ.ปทมา อภิชัย 
นักวิจัยรวม 
2) อ.ดร.สําเริง นราแกว 
3) อ.ภัทราภรณ คําลือสาย 
4) ผศ.ดร.ศิริกร อิ่นคํา* 
5) อ.ดร.ปณตนนท เถียรประภา
กุล 

6) อ.พิทูร กาญจนพันธุ 
สัดสวนการวจิยั 
ทุนวิจัยทั้งหมด 50,000 บาท แบงตาม
สัดสวน ดังนี้ 
1) หัวหนาโครงการวิจัย รอยละ 50 = 
25,000 บาท 
2) นักวิจัยรวม รอยละ 10 =5,000 บาท/
คน 
**เปนการรวมทุนระหวาง มหาวิทยาลัยและ Matching 
funds ภายใน 50,000/ภายนอก 50,000*** 

5,000 สกว 24 ม.ค.- 
24 พ.ย.62 
(ระยะเวลา 
10 เดือน) 

สกว.
9/2562 

 802,766.68  
 

การคํานวณ  
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

2,527,621.68 
= 25,792.06 บาท/คน 

98 
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2. แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
25,792.06 

x 5 = 5.00    คะแนน 
25,000 

 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

การบรรลุ
เปาหมาย 

25,000 บาท/คน 
เงินสนับสนุนงานวิจัย 
25,792.06 บาท/คน 

5 คะแนน 
(5.16) 

บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 2.2-1-1 สัญญาทุนวิจัยภายใน ประจําปงบประมาณ 2562/ประกาศทุน ประจําป

งบประมาณ 2561 (จํานวน 19 ทุน)  
มน 2.2-1-2 สัญญาทุนวิจัยภายนอก ประจําปงบประมาณ 2562 (จํานวน 14 ทุน) 
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ตัวบงช้ีที่  2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาํและนักวิจัย 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ 
นักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 
เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว

เปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว

เปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพ 
จํานวน 
ผลงาน 

ผลรวม 
ถวงน้ําหนัก 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ 
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

25 5 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูล    ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  วาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ  การเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ
แจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ 

3 
 
 
 

1.2 
 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสทิธิบัตร 0 0 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
14 8.4 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 

13 10.40 
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คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพ 
จํานวน 
ผลงาน 

ผลรวม 
ถวงน้ําหนัก 

2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม
อยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการ  การอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- - 

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร - - 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผาน
เกณฑ การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- - 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ 

- - 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับ
การจดทะเบียน 

- - 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผาน
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

2 2 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมได
นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

3 3 

0.20 - งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

- - 

0.40 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - - 
0.60 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 7 4.2 
0.80 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
- - 

1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซยีน/นานาชาติ 

- - 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 101.5  
จํานวนผลงานวิชาการทั้งหมด 60  

จํานวนผลงานสรางสรรคทั้งหมด 5  
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา 30  

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจํา 3.00  
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คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพ 
จํานวน 
ผลงาน 

ผลรวม 
ถวงน้ําหนัก 

ผลรวมถวงนําหนกัของผลงานทั้งหมดของอาจารยประจํา 33  
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวชิาการของอาจารยประจํา 29.55  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจํา 2.96  
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทั้งหมดของอาจารยประจาํ 32.51  

คะแนนที่ได 5 (8.12)  
 
ผลการดําเนินงาน  
  ในการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและ ลา
ศึกษาตอ จํานวน 101.5 คน โดยมีผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําตามปปฏิทิน พ.ศ.2561 แยกได
ดังน้ี 

1) ผลงานวิชาการที่ตีพิมพหรือเผยแพรของอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 60 ผลงาน โดย
จําแนกเปนผลงานวิชาการที่มีคาน้ําหนักดังนี้  

  คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน  25  ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  5.0 
  คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน  3 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  1.20 
  คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน  14 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  8.4 
  คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน  13 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  10.40 
  คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน  5 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  5 
  ผลรวมคาถวงน้ําหนกัของผลงานวิชาการของอาจารยประจําเทากับ  30 

2) ผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 5 ผลงาน โดยจําแนกเปนผลงาน
สรางสรรคที่มีคาน้ําหนักดังนี้ 

 คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 0 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  0 
 คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 0 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  0 
 คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 5 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  3 
 คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน 0 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  0 
 คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 0 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  0 
 ผลรวมคาถวงน้ําหนกัของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําเทากับ 3 

 ดังน้ัน ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา ทั้งหมด 33 คิดเปน     
รอยละ 32.51  เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ไดเทากับ 5 คะแนน รายละเอียดดังนี้ 
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รายละเอียดผลงานวิชาการของอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน .......65..... ผลงานดังนี้ 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ(คาน้ําหนัก 0.20) จํานวน .....25.......ผลงาน (มน 2.3-1) 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา        

 
ก า ร ส ง เ ส ริ ม เ ย า ว ช น เ พ่ื อ
ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นของ
ผลิตภัณฑชุมชนดวยเครือขาย
สังคม(ชุมชนออนไลน) โดยการ
มีสวนรวมของชุมชนตําบลปง
ยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัด
ลําปาง  

2561 รายงานสืบเนื่องจากการ
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร เ ส น อ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
น า น า ช า ติ  ค รั้ ง ที่  9 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ             
สวนสุนันทา พ.ศ.2561 วันท่ี 
20 มีนาคม 2561        

2 ผศ.ปวีณา งามประภาสม การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ขยะอยางมีสวนรวมของเยาวชน 
กรณีศึกษาโรงเรียนเสริมงาม
วิทยาคม  อํ า เภอ เส ริมง าม 
จังหวัดลําปาง 

2561 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติดาน
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2561 วันที่ 28 
เมษายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย 

3 อ.วราภรณ ภูมล ี เร่ือง การขับเคลื่อนเรื่องราว
ผานศิลปะและวัฒนธรรมเชิง
พื้นท่ีวัดพระธาตุลําปางหลวง ต.
ลําปางหลวง อ . เกาะคา  จ .
ลําปาง ปที่ 2561  

2561 รายงานจากการประชุม
วิชาการ มหกรรมงานวิจัย
แหงชาติ 2561 วันที่ 9-13 
สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม
เ ซ็ น ท า ร า แ ก ร น ด แ ล ะ
บางกอกคอนเวนชันเซ็น
เ ต อ ร  เ ซ็ น ท รั ล เ วิ ล ด 
กรุงเทพฯ 

4 อ.อาระดา พุมไพศาลชัย ความรับผิดของพนักงาน
สอบสวนในสิ่งของที่ถูกยึดใน
ระหวางดําเนินคดีอาญา 

2561 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมระดับชาติและ
นานาชาต ิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.
2561 1stHUSOC 
Symposium 2018 28th-
29th April 2018 

5 อ.อัคจร แมะบาน พระภูมิพลมหาราช ความ 
ยุติธรรมตามกฎหมายในพระ
บรมราโชวาทและราชดํารัช 

2561 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมระดับชาติและ
นานาชาต ิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.
2561  1stHUSOC 
Symposium 2018 28th-
29th April 2018 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
6 อ.เกียรติสุดา โสดามรรค การศึกษาสภาพปญหาทาง

กฎหมายเก่ียวกับการ
ดําเนินการทางวินัยขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2561 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (PROCEEDINGS)  
การประชุมระดับชาติและ
นานาชาต ิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.
2561 1stHUSOC 
Symposium 2018 28th-
29th April 2018 

7 อ.สิริรตัน  วาวแวว,  
อ.เอกวิทย เมธาชยานันท 
และ อ.นิชธาวัลย ฟูคํา 

รูปแบบการสรางสื่อแอนิเมชั่น
ฉบับภาษาจีน เพื่อสงเสรมิการ
ทองเท่ียวจังหวัดลําปาง 

2561 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “พิบูลสงคราม
วิจัย” ครั้งท่ี 4 ประจําป 
พ.ศ. 2561 Thailand 4.0 
นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน วันที ่
23 มีนาคม 2561. หนา 
501-508. 

8 อ.สิริรตัน  วาวแววและ  
อ.เอกวิทย เมธาชยานันท 

การสรางสื่อแอนิเมชั่น ลําปาง
เมืองตองหามพลาด เมอืงที่ไม
หยุดหมุนตามกาลเวลา ฉบับ
ภาษาจีน 

2561 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติทางศลิปศาสตร
ประยุกต ครั้งที่ 7 ณ 
อาคารกรมหลวงนราธิวาส
ราชนครนิทร ชั้นที่ 7 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง วันศุกรที่ 18 
พฤษภาคม 2561. หนา 
501-508. 

9 ผศ.อัญธชิา รุงแสงและ 
อ.วรญา จตุพฒันรังสี. 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายใุนชมุชนอยางมีสวน
รวมของเทศบาลตําบลหารแกว 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม : 
ขอคนพบเบื้องตน 

2561  รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการราชภัฏรัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตร
แหงชาต ิคร้ังที่ 1 
(Proceedings) “รัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตรใน
ศตวรรษที่ 21” วันที ่22 – 
23 มีนาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงราย จังหวัดเชยีงราย.
หนา 104-116 

10 วาที่ ร.ต.ดร.เกรียงไกร กอง
เส็ง และ ผศ.สภุาวดี ยาด ี

วรรณกรรมน้ําเมา: พลังอํานาจ
และจิตวิญญาณแหง 
จิตตกวี (ตูฝู) ในบทเพลงแปด

2561 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมระดับชาติและ
นานาชาตสิังคมศาสตร 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
อมตะไหสุรา  มนุษยศาสตร วันที่ 23 

กุมภาพันธ 2561 ประจําป 
พ.ศ.2561 . “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย” หนา 279-
288 

11 อ.ภาณุวฒัน สกุลสืบ การสรางสรรคประเพณีดวยคติ
ชนประยุกต : การศกึษา
เทพบุตร สลุงหลวงในงานสลุง
หลวง กองใหญ ปใหมเมอืง 
นครลําปาง 

2561 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 และ
ลําปางวิจัย ครั้งท่ี 4 กลุม
มนุษยศาสตร/สังคมศาสตร 
บูรณาการงานวิจัยสูการ
พัฒนาทองถิ่นที่ย่ังยืน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561. 
หนา 1008-1025 

12 นายมนตรา  ศรีทองสขุ, 
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ 

ประสิทธิผลการดําเนินงาน
สวัสดิการสังคมดานเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ขององคการบริหาร
สวนตําบลบานก่ิว อําเภอแมทะ 
จังหวัดลําปาง 

2561 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 และ
ลําปางวิจัย ครั้งท่ี 4 
“บูรณาการงานวิจัย สูการ
พัฒนาทองถิ่นที่ย่ังยืน” 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

13 นายสุรัชฐนพ สิงหาคํา, 
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ 

หลักธรรมภิบาลของบุคลากร
สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปา
ไมท่ี 3(ลําปาง) 

2561 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
เครือขายบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ภาคเหนอื คร้ังที่ 18 และ
ลําปางวิจัย ครั้งที่ 4 “บูรณา
การงานวิจัย สูการพัฒนา
ทองถ่ินทีย่ั่งยืน” วันที่ 20 
กรกฎาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
14 นายนราศักดิ์ ปยาเนตร, 

อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง 
การประเมินโครงการบริหาร
จัดการขยะแบบมสีวนรวมของ
ชุมชนบานปงพราว ตําบลรอง
กาศ อําเภอสูงเมน จังหวดัแพร 

2561 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 และ
ลําปางวิจัย ครั้งท่ี 4 
“บูรณาการงานวิจัย สูการ
พัฒนาทองถิ่นที่ย่ังยืน” 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

15 อ.ประภาพร แสงบุญเรือง สิทธิชนเผาพ้ืนเมืองและการ
รับรองสิทธิชุมชนตามกฎหมาย
ไทย: ศึกษากรณี การปฏิรูป 
ที่ดินท่ีมีผลตอชมุชนบานใหม
พัฒนา ตําบลแจซอน อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง 

2561 รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการราชภัฏรัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตร
แหงชาต ิคร้ังที่ 1 
“รัฐศาสตรและรฐั
ประศาสนศาสตรใน
ศตวรรษที่ 21” วันที ่22 – 
23 มีนาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงราย จังหวัดเชยีงราย.
หนา 321-344 

16 อ.ณัฐพงษ คันธรส บทวิเคราะหวาดวย
ความสัมพันธระหวาง
ประชาธิปไตย และความเปน
พลเมือง 

2561 รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการราชภัฏรัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตร
แหงชาต ิคร้ังที่ 1 
“รัฐศาสตรและรฐั
ประศาสนศาสตรใน
ศตวรรษที่ 21” วันที ่22 – 
23 มีนาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงราย จังหวัดเชยีงราย.
หนา 40-54 

17 วรรณพร วงศภาดี, 
ผศ.ดร.ณัฏฐดนัย ประเทือง
บรบิูรณ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาล
คายสุรศกัดิ์มนตร ีจังหวัด
ลําปาง 

2561 รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการราชภัฏรัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตร
แหงชาต ิคร้ังที่ 1 
“รัฐศาสตรและรฐั
ประศาสนศาสตรใน
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
ศตวรรษที่ 21” วันที ่22 – 
23 มีนาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงราย จังหวัดเชยีงราย.
หนา 25-39 

18 อ.อัมฤตา  สารธิวงค ความรูความเขาใจในบทบาท
หนาที่พลเมอืงของเยาวชนใน
จังหวัดลําปาง 
 

2561 รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการราชภัฏรัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตร
แหงชาต ิคร้ังที่ 1 
“รัฐศาสตรและรฐั
ประศาสนศาสตรใน
ศตวรรษที่ 21” วันที ่22 – 
23 มีนาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงราย จังหวัดเชยีงราย.
หนา 152-162 

19 อ.ณัฐพงษ คันธรส และ 
อ.อัมฤตา สารธิวงค 

การศึกษาความตองการในการ
สรางหลักสูตรผูสูงอายุนํารอง
ของผูสงูอายใุนเขตเทศบาล
ตําบลเสริมงาม อําเภอเสริมงาม 
จังหวัดลําปาง 

2561 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ
ครั้งท่ี 9 วันที ่20 มีนาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสวนสุนันทา หนา 
590-599  

20 ไชยวัฒน เผอืกคง, สุพฒัพงศ 
แยมอิม่, เอราวัณ ทับพลี,  
ปริวิทย ไวทยาชวีะ, ถิรายุส 
บําบัด, สุภภัทร ชูประดิษฐ 
และ อ.ณัฐพงษ คนัธรส 

ประชาธิปไตยแบบมสีวนรวม
และการสรางรัฐบาลเปดเพื่อ
การสรางความโปรงใสในการ
บริหารราชการ 

2561 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการรัฐ
ประศาสนศาสตรแหงชาต ิ
ครั้งท่ี 8 “การบริหารจัด
การเมืองและทองถิ่นในยุค
ไทยแลนด 4.0” วันท่ี 14 
ธันวาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ. 
หนา 51-59 

21 สุพัฒนพงศ  แยมอิ่ม,      
อ.ณัฐพงษ คันธรส ,ถิรายสุ 
บําบัด, เอราวัณ ทับพลี, ปริ
วิทย ไวทยาชีวะ, ปริยานชุ 
วุฒ ิชูประดิษฐ และ 
สุภัทร ชูประดิษฐ. 

รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ
เพ่ือพัฒนาทรพัยากรมนุษยตาม
แนวทางปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในนักศึกษา
มหาวิทยาลยั 

2561 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 4 “การบูรณาการ   
สหวิทยาการกับอสิลามานุ
วัตรสูการสรางสันติภาพ
และสังคมคุณธรรมอยาง
ยั่งยืน” วันที่ 18 ธันวาคม 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
2561 ณ มหาวิทยาลัย 
ฟาฏอน.ี หนา 1177-1191 

22 อ.นิตยา มูลปนใจ  
 
 
 
 

วัจนกรรมการนําเสนอขาว
การเมืองจากหนังสือพิมพมติ
ชน: ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร 

2561 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมรับชาติ “พิบลู
สงคราม ครั้งที่ 4 ประจําป 
พ.ศ.2561 Thailand 4.0 
นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน” 
วันที่ 23 มีนาคม 2561 
หนา 592-599. 

23 อ.พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน การบริหารจัดการบานเมืองแนว
ใหม: โอกาสในการรวม จัด
การศึกษาของเทศบาล 

2561 
 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceeding) การ
ประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 และ
ลําปางวิจัย ครั้งท่ี 4 วันท่ี 
20 กรกฎาคม 2561 หนา 
1475-1495. 

24 อ.ฐาปน ี ชมุพลวงศ ความไมเปนธรรมตอแรงงาน
นอกระบบประเภทผูรับงานไป
ทําที่บาน กรณีศึกษาแรงงาน
กลุมผูรบังานผลิตผลติภัณฑ
เซรามิคไปทําท่ีบาน ตําบลทาผา 
อําเภอเกาะคาจังหวัดลํา 

2561 
 

รายงานจากการประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาต ิดาน
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 1 พ.ศ. 
2561“มนษุย - 
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน: โอกาสและ
ความทาทาย ในกระแส
ทองถิ่น – โลกาภิวัตน 
(Humanities and Social 
Sciences for Sustainabl 
e Development: 
Opportunities and 
Challenges under 
Glocalization)”วันที่ 28-
29 เมษายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย
หนา 547-560. 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
25 อ.ดร.ธนพร  หมูคํา การประกอบสรางอัตลักษณรวม

ของประชาคมอาเซียน ใน
วรรณกรรมอาเซียนคัดสรร 

2561 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceeding) การ
ประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
เครือขายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 และ
ลําปางวิจัย ครั้งท่ี 4 วันท่ี 
20 กรกฎาคม 2561 หนา 
830-854. 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (คาน้ําหนัก 0.40) 
จํานวน  3 ผลงาน (มน 2.3-2)  
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1  Kattiya Kattiyawara 

 
 

Local Wisdom for Develop 
Community 
Products:Lampang 
Province,Thailand  

2018 BESSH 2018,OSAKA JAPAN 
 

2 Sattakorn, W., Butr-udom, 
T., & Jatupatrangsee, W 

Waste Management in the 
Community: A Case Study 
of Maesook Municipality, 
Chae Hom District, 
Lampang Province, 
Thailand.”  

2018 International Journal of 
Crime, Law and Social 
Issues Vol. 5 No. 1 
(Jan-Jun 2018): 213-
223. 

3 Butr-udom, T., Sattakorn, 
W., & Methachayanan, E 

The Development of 
Waste Management: The 
Case Study of Maemok 
Municipality, Thailand 

2018 Asian Administration 
and Management 
Review Vol.1 No.2 (Jul-
Dec 2018) 
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
(คาน้ําหนัก 0.60) จํานวน 14 ผลงาน (มน 2.3-3)  
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 อ. เจษฎา  ทองสขุ การบูรณาการองคความรูการ

ออกแบบเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
โรงงานเซรามิคขนาดเลก็ ตําบล
ทาผา อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง  

2561 วารสารมังรายสาร สถาบัน
ภาษาและวัฒนธรรม
นานาชาต ิมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเชียงราย ปที่ 6 
ฉบับที่ 2 ประจํา 
(กรกฎาคมถึงธันวาคม 
2561) 

2 อ.ดร.สุกัญญา แซโก ปจจัยที่สงเสริมการเลือกเรียน
ภาษาจีนธุรกิจเพ่ือนําไปใชกับ
กิจการในปจจุบัน 

2561 วารสารมนุษยศาสตร
ปริทัศน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 
ปที่ 6 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม 
– ธันวาคม 2561) หนา 
99-110.   

3 รศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 
และภัทรัตน พันธุประสิทธ์ิ 

“อํานาจของสตรสียามกับชาย
โสด: แรงงานชายขอบหลังเลิก
ทาสและไพร” 

2561 วารสารประวัติศาสตร 
ธรรมศาสตร, 5 : 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2561) 

4 รศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย “จังหวัดนิยม” และพลังของ
ระบบอุปถัมภในกีฬาฟุตบอล
ไทย” 

2561 วารสารสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 
15 :  1 (ตุลาคม 2560-
มีนาคม 2561) 

5 Yang Jin  
และอ.ดร.ธนพร หมูคาํ 

การประกอบสรางความเปนสตรี
ในวรรณกรรมพ้ืนบานชาวหุย 
สาธารณรฐัประชาชนจีน 

2561 วารสารมนุษยศาสตรและ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร ป ริ ทั ศ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ป ที่  6  ฉ บั บ ที่  2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) 
หนาที่ 35-54. 

6 อ.ดร.ธนพร หมูคํา 
และอ.ดร.ดวงจันทร เดี่ยววิไล 

กระบวนการหนุนเสริมสมรรถนะ
ก า รอ า น ใ ห แ ก นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปท่ี 4-6 ในจังหวัด
ลําปาง 

2561 ว า ร ส า ร ก า ส ะ ล อ ง คํ า 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เชียงราย ปที่ 12 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
หนาที่ 117 – 133. 

7 ผศ.ดร.Truong Thi Hang อิทธิพลของพระพุทธศาสนาใน
นิทานซิน เดอเรลลาฟอรมูลา
อาเซียน 

2561 วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง ปที่ 7 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม2561) 
หนาที่ 1-15. 

8 อ. ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ค ว า ม รู ท า ง
อรรถศาสตรปริชานกับการสอน

2561 วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
คําหลายความหมายในภาษาจีน
สําหรับผูเรียนชาวไทย 

มหาสารคราม ปท่ี 37 ฉบับ
ที่  1 ( ม ก ร า ค ม  – 
กุมภาพันธ  2561)  

9 อ. ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ 基于认知转喻视角下

的汉、泰语量词“张”和

“แผน”对比剖析 

2561 Chinese Journal of 
Social Science and 
Management 
Panyapiwat Institute of 
Management 
 Vol.2No.2, 2018 

10 อ.ณัฐนรินทร เมธีวุฒินันทน 
ภาณุภัทรธนวัฒน 

การศึกษาพิธีกรรมเก่ียวกับ 
“น้ํา” ในพิธีสิบสองเดอืนพระ
ราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ
เจาจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

2561 วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรปริทัศน คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง . 6(2) 
(กรกฎาคม –ธันวาคม 
2561)หนา 78-98 

11 อ.ภาณุวฒัน สกุลสืบ และ  
อรอุษา สุวรรณประเทศ 

ความสําคัญของน้ําในประเพณี
หลวง: กรณีศกึษาจากพระราช
พิธีสิบสองเดือน  

2561 วารสารสาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงใหม. 14(2) 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) 
หนา 133-148 

12 อ.ณัฐพงษ  คันธรส การเลือกตั้งกับความเปน
ประชาธิปไตยภายใตรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 

2561 วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรสังคมศาสตร
ปริทัศน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 
ปที ่6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2561) หนาที ่
16-37 

13 อ.พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน ปริทัศนหนังสือ New Public 
Governance, the Third 
Sector, and Co-Production 

2561 วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรสังคมศาสตร
ปริทัศน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 
ปที ่6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2561) หนาที่ 
112-127 

14 อ.ทัตพิชา สกุลสืบ 
 
 
 

การนําทฤษฎีวัจนปฏิบตัิศาสตร
ไปใชกับงานวิจัยของสาขาวิชา
ภาษาไทย  

2561 วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรสังคมศาสตร
ปริทัศน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
ปที ่6 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) 
หนาที่ 112-127 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา
เปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไมอยูในBeall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (คาน้ําหนกั 
0.80) จํานวน .....13.........ผลงาน (มน 2.3-4) 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/
เดือน/ป 
ท่ีตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ท่ีตีพิมพ/หนวยงาน 

ท่ีรับรอง 

1 ผศ.วิไลลักษณ พรมเสน  
อ.ปยรัตน  วงศจุมมะลิ            
และผศ.ปวีณา งามประภาสม 

แนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัด
ลําปาง 

2561 วารสารสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ปท่ี 14 ฉบับที่ 1 หนาที่ 
227-250 

2 อ.วราภรณ ภูมล ี ตํานานพระธาตุลําปางหลวงผาน
การเรียนรูงานศิลปกรรม  

2561 วารสาร Veridian E-
Journal Silpakorn 
University ฉบับ
ภาษาไทย มนุษยศาสตร
และศิลปะ ปท่ี 11 ฉบับ
ท่ี 1 (มกราคม-เมษายน 
2561) หนา 3803-
3823 

3 ผศ.วิเชิด ทวีกุล "การสรางประวัติศาสตรลําปางโดย
ปญญาชนทองถ่ิน : กรณีศึกษา
ศักดิ์ รัตนชัย" 

2561 วารสารการบรหิาร
ทองถ่ิน, 11: 1 
(มกราคม-มีนาคม 
2561) [วิทยาลัยการ
ปกครอง ม.ขอนแกน] 

4 รศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย "เมืองสมัยใหมนอกกรุงเทพฯ ตน
ศตวรรษที่ 20 : ประวัติศาสตร
เมืองภายใตตลาดโลกและอํานาจ
ความรูของสยาม" 

2561 วารสารการบรหิาร
ทองถ่ิน หาวิทยาลัย
ขอนแกน, 11 : 2 
(มีนาคม-มิถุนายน 
2561) 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/
เดือน/ป 
ท่ีตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ท่ีตีพิมพ/หนวยงาน 

ท่ีรับรอง 

5 รศ.ดร.ชลอ รอดลอย  ยอนทางแบบไทย : การศึกษาภาพ
สะทอนเอกลักษณไทยดวยถอยคํา
และสํานวน 

2561 วารสาร มจร สังคม 
ศาสตรปริทัศน ปท่ี 7 
ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-
ธันวาคม 2561) หนาที่ 
286-293. 

6 รศ.ดร.ชลอ รอดลอย ประเพณีไทย : การศึกษาวิเคราะห
ดานภาษาและวัฒนธรรม 

2561 วารสารสมาคมนักวิจัย  
ป ท่ี  2 3  ฉ บั บ ท่ี  3 
( กั น ย า ย น -ธั น ว า ค ม 
2561) หนาที่ 64-74. 

7 ศิริวรรณ  ประสพสุข,     
ทัศนาลัย บูรพาชีพ และ 
ผศ.ดร.ขนิษฐา ใจมโน 

กา รศึ กษ า องค ป ร ะ กอบ ด า น
ความหมายของคําลักษณนามที่ใช
กับสวนตางๆของพืชในภาษาเขมร: 
ปจจัยดานการศึกษา 

2561 วารสารมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี.  ปท่ี 9  
ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2561)  หนา 
333-349. 

8 ผศ.ดร.Truong Thi Hang สุราปกรณัม 2561 วารสารมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎรธานี ปท่ี 10 
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-
สิงหาคม 2561) หนาที่ 
1-36. 

9 อ.ศจีรัตน วฒุิสิงหชัย An Analysisof Factors 
Affectingthe English Reading 
Comprehension of 
Mattayomsuksa 5 Students in 
Amphur Mueang, Lampang 
Province 

2018 The New English 
Teacher  ฉบับที่ 12.2 
หนาที่ 32-58 ABAC 
University (สิงหาคม 
2018) 

10 รศ.พรสวรรค มณีทอง การถายทอดความรูการบริหาร 
จัดการวงโยธวาทิตตนแบบสูการ 
ปฏิบัติของวงโยธวาทิตโรงเรยีน 
ศึกษาสงเคราะหจิตตอารี 

2561 วารสารมนุษยศาสตร
และ 
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ปที่ 37 
ฉบับที่ 2 หนา 32 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/
เดือน/ป 
ท่ีตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ท่ีตีพิมพ/หนวยงาน 

ท่ีรับรอง 

11 รศ.พรสวรรค มณีทอง รูปแบบการเรียนการสอนประสบ
ความสําเร็จของวงโยธวาทิต
ตนแบบ 
 

2561 วารสารมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ปท่ี 38 ฉบับที่ 
4 หนาท่ี 106 

14 อ.ณัฐพงษ คันธรส และ 
อ.อัมฤตา สารธิวงค 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนผูสูงอายุนํารองในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน: ศึกษาเฉพาะ
กรณีเทศบาลตําบลเสริมงาม 
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 

2561 วารสารวิชาการ
Veridian E-Journal, 
Silakorn University 
ปท่ี 11 ฉบับท ี2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 
2561) หนาท่ี 3387 – 
3402  

13 ผศ.สุประวีณ แสงอรณุเฉลิมสุข พระสังข: การผจญภัยของวีรบุรุษ 2561 วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎรธานี ปท่ี 10 
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2561)หนา
185-206 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 (คาน้ําหนัก 1.00)     

จํานวน ................ผลงาน 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
- - - - - 

 

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

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
- - - - - 
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- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว(คาน้ําหนัก 

1.00) จํานวน ................ผลงาน 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
- - - - - 

 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาตวิาจางใหดําเนินการ (คาน้าํหนัก 1.00) จํานวน ................

ผลงาน 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
- - - - - 

 

- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว (คาน้ําหนัก 1.00)  

จํานวน 2 ผลงาน (มน 2.3-5) 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อตํารา 

วัน/เดือน/
ป 

ท่ีตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ท่ีตีพมิพ/หนวยงาน 

ท่ีรับรอง 

1 ผศ.ปวีณา งามประภาสม การจัดการทองเท่ียวชมุชน 2561 ตําราที่ไดรับการ 
ประเมินผานเกณฑการขอ 
ตําแหนงทางวิชาการ  
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ท่ี 1866 /2561 
ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 
2561  (แตงตั้ง ณ วันท่ี 
25 เมษายน 2561) 

2 รศ.พรสวรรค มณีทอง ทฤษฎีสูแนวปฏิบัติการบริหาร 
จัดการวงบราสแบนดขนาด
เล็ก 
 

2561 ตําราที่ไดรับการ 
ประเมินผานเกณฑการขอ 
ตําแหนงทางวิชาการ/
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ท่ี 3235 /2561 
ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 
2561 (แตงตั้ง ณ วันที่ 9 
พฤษภาคม 2561) /
หนังสือท่ี ศธ 
0509(2).1/254 ลงวันที่ 
21 มกราคม 2562 เรื่อง
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อตํารา 

วัน/เดือน/
ป 

ท่ีตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ท่ีตีพมิพ/หนวยงาน 

ท่ีรับรอง 

รับทราบการแตงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการและการใหความ
เห็นชอบเพ่ือใหตําแหนงฯ 

 

- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา

ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (คาน้ําหนัก 1.00) จํานวน 3 ผลงาน (มน 2.3-6) 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/
ป 

ท่ีตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ท่ีตีพมิพ/หนวยงาน 

ท่ีรับรอง 

1 รศ.ภิญญพนัธุ พจนะลาวัณย  ประวัติศาสตรสําเหนยีก 2561 หนังสือเลม พิมพโดย
สํานักพิมพมติชน 

2 รศ.ภิญญพนัธุ พจนะลาวัณย น้ําวัง รถไฟ ไฮเวย : 
ประวัติศาสตรลําปางสมัยใหม 

2561 หนังสือเลมที่ไดรับการ
ประเมินจากผูทรงคณุวุฒิ 
พิมพโดย คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

3 ผศ.ดร.ชติุกานต รักธรรม หนังสือเรื่อง 

“Understanding English 

Pronunciation” 

2561 พิมพโดยสํานักพิมพ อเม
ซอน 
(www.amazon.co.uk) 

 

รายละเอียดผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน........5.......ผลงานดังนี้ 
- งานสรางสรรคที่รับการเผยแพรในระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.60) จํานวน .....5.......ผลงาน(มน 2.3-7) 
 

ที ่
ชื่อเจาของผลงาน

สรางสรรค 
ชื่องานสรางสรรค 

ปที่
ตีพิมพ 

ลักษณะการ
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 

1 อ. เจษฎา  ทองสุข Ceramic art ชดุ “ป.ปลา” 
โครงการ “CRRU INTERNATIONAL 
ART WORK SHOP 2018” ภายใต
โครงการ “CRRU International 
Conference and Art Work Shop 
2018 : Lanna Identity & 

2561 จัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน และ
รูปเลมสูจิบัตร หนา 
18 

รูปเลมสูจิบัตร 
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ที ่
ชื่อเจาของผลงาน

สรางสรรค 
ชื่องานสรางสรรค 

ปที่
ตีพิมพ 

ลักษณะการ
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 

International Identity” อัตลักษณ
ถิ่นไทย คร้ังท่ี 4” 
 

2 อ. วราภรณ  ภูมลี จิตรกรรมสีน้ํา ชุด “ซุมประตูโขง” 
โครงการ “CRRU INTERNATIONAL 
ART WORK SHOP 2018” ภายใต
โครงการ “CRRU International 
Conference and Art Work Shop 
2018 : Lanna Identity & 
International Identity” อัตลักษณ
ถิ่นไทย คร้ังท่ี 4” 
 

2561 จัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน และ
รูปเลมสูจิบัตร หนา 
42 

รูปเลมสูจิบัตร 

3 อ. ธงชัย  ปนสุข จิตรกรรมสีน้ํามัน ชุด “งามล้ําเอื้อง
คํา” โครงการ “CRRU 
INTERNATIONAL ART WORK 
SHOP 2018” ภายใตโครงการ 
“CRRU International 
Conference and Art Work Shop 
2018 : Lanna Identity & 
International Identity” อัตลักษณ
ถิ่นไทย คร้ังท่ี 4” 
 

2561 จัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน และ
รูปเลมสูจิบัตร หนา 
27 

รูปเลมสูจิบัตร 

4 ผศ. สมชาย   
เย่ียงพฤกษาวัลย 

จิตรกรรมสีอะครลิคิ ชุด “ปาและ
สายนํ้า” โครงการ “CRRU 
INTERNATIONAL ART WORK 
SHOP 2018” ภายใตโครงการ 
“CRRU International 
Conference and Art Work Shop 
2018 : Lanna Identity & 
International Identity” อัตลักษณ
ถิ่นไทย คร้ังท่ี 4” 

2561 จัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน และ
รูปเลมสูจิบัตร หนา 
53 

รูปเลมสูจิบัตร 

5 ผศ. ศิริกร  อิ่นคํา จิตรกรรมสีน้ํามัน ชุด “ทรงพระ
เจริญ” โครงการ “CRRU 
INTERNATIONAL ART WORK 
SHOP 2018” ภายใตโครงการ 
“CRRU International 
Conference and Art Work Shop 
2018 : Lanna Identity & 

2561 จัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน และ
รูปเลมสูจิบัตร หนา 
44 

รูปเลมสูจิบัตร 
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ที ่
ชื่อเจาของผลงาน

สรางสรรค 
ชื่องานสรางสรรค 

ปที่
ตีพิมพ 

ลักษณะการ
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 

International Identity” อัตลักษณ
ถิ่นไทย คร้ังท่ี 4” 
 

คาน้ําหนัก 3.00  

ผลรวมคาถวงน้ําหนกั 3.00  

 
การคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัยตามสูตร 

33 
x 100 = รอยละ 32.51 

101.5 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
32.51 

x 5 = 5 (8.13คะแนน) 
20 

  
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 25  
ของผลถวงน้ําหนัก 

รอยละ 2.51 5 คะแนน 
(8.13) 

บรรลเุปาหมาย 
20 

 
รายการหลักฐาน 
 
หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 2.3-1 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที ่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.20) จํานวน 25 ผลงาน 
มน 2.3-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  วาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจง
ให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ (คาน้ําหนัก 0.40) จํานวน 3 
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หมายเลข รายการหลักฐาน 
ผลงาน 

มน 2.3-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมท่ี 2 (คาน้ําหนัก 0.60) จํานวน 14 ผลงาน 

มน 2.3-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน 
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 13 ผลงาน 

มน 2.3-5 ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว (คา
น้ําหนัก 1.00) จํานวน 2 ผลงาน/คําสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งใหตํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 2 ฉบับ 

มน 2.3-6 ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต
ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (คาน้ําหนัก 1.00) จํานวน 3 ผลงาน 

มน 2.3-7 งานสรางสรรคที่รับการเผยแพรในระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.60) จํานวน 5 ผลงาน 
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องคประกอบที ่3 การบริการวิชาการ  
 

ตัวบงช้ีที่  3.1  การบริการวิชาการแกสังคม 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

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

ขอ 
มีการดาํเนินการ 2 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดาํเนินการ 5 

ขอ 
มีการดําเนินการ 6 

ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสังคม
และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอ
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดกําหนด

ประเด็นกลยุทธการบริการทางวิชาการแกสังคม ไวในแผน
กลยุทธการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
พ.ศ.2560-2564  (มน 3.1-1-1) และมีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (มน 3.1-
1-2) ไวอยางชัดเจน โดยไดสํารวจความตองการของสังคม
และชุมชน และไดนําผลการประเมินความสําเร็จของแผน
บริการวิชาการ ปการศึกษา 2560 ซึ่งพบปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินโครงการอยู 4 ประเด็น ไดแก 1) 
โครงการบริการวิชาการยังไมตอบสนองตอความเขมแข็ง
และความยั่งยืนใหกับทองถิ่นเปาหมายที่คณะกําหนดการ
ดําเนินโครงการจึงมีความกระจัดกระจายไปตามพื้นท่ี 
ตาง ๆ 2) การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการ
แตละโครงการใชวิธีถัวเฉลี่ยที่ไมไดมาจากการคาํนวณโดย
ใช ฐานของกลุ ม เปาหมาย ส งผล ใหบาง โครงการ
งบประมาณไมเพียงพอ และบางโครงการมีงบประมาณ
มากเกินไป 3) โครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการโดย
การบูรณาการศาสตรดานตาง ๆ เขาดวยกันของคณะยังมี
จํ า น วนนอย  ส ง ผล ให ค ว ามคุ มค า ในกา ร ใช จ า ย
งบประมาณบริการวิชาการลดลง 4) โครงการบริการ
วิชาการที่กอใหเกิดรายไดมีนอยสงผลใหสัดสวนรายได
จากการบริการวิชาการเมื่อเทียบกับปงบประมาณที่ผาน
มาไมสูงข้ึนมาก โดยไดนําเสนอประเด็นดังกลาวตอ

มน 3.1-1-1 แผนกลยุทธการพัฒนา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.2560-
2564   
ม น  3.1-1-2 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสั งคมศาสตรประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 
ม น  3.1-1-3  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้ งที่  5/2561 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
มน 3.1-1-4  คําสั่ งมหา วิทยาลัยราชภัฏ
ลํ า ปา ง  ท่ี  2664 /256 1 เ รื่ อ ง  แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการแกสังคม    
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ป
การศึกษา 2561 
ม น  3.1-1-5 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 6/2561 
วันท่ี 25 ตุลาคม 2561 
มน 3.1-1-6 แผนบริการวิชาการแกสังคม  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําป
การศึกษา 2562 
 



 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปีการศึกษา 2561 

 

หน้า 106                                             คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง (ฉบบัหลงัประเมนิ)   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะกรรมการบริการวิชาการคณะฯ และมีขอเสนอแนะ
เพื่อเปนแนวทางแกไขและอุปสรรคที่เกิดข้ึน โดยเสนอ
เปนกรอบแผนการบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 
2561 และเสนอตอคณะคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
5/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (มน 3.1-1-3)  โดยที่
ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแผนบริการวิชาการปการศึกษา 
2561  เพื่อใหมีความเชื่อมโยง สอดคลอง และเปนไปตาม
เปาหมายของแผนพัฒนาระดับประเทศ แผนพัฒนาระดับ
ภาค แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และ
แผนพัฒนาคณะ ดังนี้ 

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

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

จากนั้น คณะกรรมการบริหารงานวิชาการแกสังคม    
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2561 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ 2664/2561  
(มน 3.1-1-4) จึ ง ไดนํ ากรอบแผนบริการวิชาการป
การศกึษา 2561 มารวมกันพิจารณาจัดทํา ราง แผนบริการ
วิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2561 และนําเสนอตอ 
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่  6/2561 วันที่  25 
ตุลาคม 2561 (มน 3.1-1-5) และมีมติเห็นชอบแผนบริการ
วิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2561 (มน 3.1-1-6) ในการ
ดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคม คณะฯไดใช
กลไกในการขับเคลื่อนในรูปแบบของคณะกรรมการ
สงเสริมงานดานการบริการวิชาการโดยแตงตั้ งเปน
คณะกรรมการทุกปการศึกษา เพื่อทําหนา ท่ี กํากับ 
ควบคุม และติดตามการดําเนินการใหบริการวิชาการแก
สังคมตามที่กําหนด ทําหนาที่สงเสริม สนับสนุนและจูงใจ
บุคลากรใหมีความพรอมทั้งดานความรู ความเชี่ยวชาญ 
ในการใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายในและภายนอก 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตามแผนงานดานการบริการวิชาการแกสังคม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 
 

เกณฑมาตรฐานขอ 2 โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจาก
การบริการวิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดทําแผน

ดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคม ประจําป
การศึกษา 2561 โดยไดกําหนดใหมีจัดทําแผนการนําไปใช
ประโยชนจากการบริการวิชาการ เพื่อใหเกิดผลใน 3 ดาน 
ไดแก 1) เกิดผลตอนักศึกษาที่เกี่ยวของกับการเรียนการ
สอน 2) ดานการวิจัย และ 3) เกิดผลตอพื้นที่หรือชุมชน
หรอืสังคม โดยสามารถแยกตามแผนการนําไปใชประโยชน
ดังน้ี    

1) โครงการที่เกิดผลตอนักศึกษาที่เกี่ยวของกับ
การเรียนการสอน จํานวน 6 โครงการ ดังนี้  

(1.1) โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการแกสังคม โดยสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ 

( 1 . 2 )   โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ค า ย
ภาษาอังกฤษ “พี่สอนนองคลองวัฒนธรรม 2562” โดย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(1.3)  โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับ
กา ร เรี ยนการ สอนรายวิ ช า การปกครองท อ งถิ่ น
เปรียบเทียบ โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   

(1.4)  โครงการการบริการวิชาการแกสังคม 
ยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

(1.5)  โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ลําปาง
ศึกษา ครั้งที่ 9” โดยสาขาวิชาสังคมศึกษา  

(1.6) โครงการChinese for Child (พี่สอน
นอง) โดยสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) 

2) โครงการที่เกิดผลตอดานการวิจัย จํานวน 2 
โครงการ ไดแก  

(2.1) โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน     

(2.2) โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนรายวิชาการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ 

มน 3.1-2-1 แผนดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   

3) โครงการที่ เกิดผลตอพื้นที่หรือชุมชนหรือ
สังคม  จํานวน 15 โครงการที่กําหนดไวในแผนบริการ
วิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2561  จํานวน 14 
โครงการ 

คณะฯ ไดคํานึงถึงการดาํเนินการบริการวิชาการแก
สังคมที่สงผลตอการดาํเนินงานของคณะฯ คอื  

(1) ภาพลักษณของสาขาวิชาที่ทําใหเปนที่รูจัก
จากหนวยงานภายนอกมากย่ิงขึ้น 

(2) ทําใหอาจารยเกิดองคความรูใหมจากการ
ใหบริการวิชาการ ที่จะสามารนํามาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนใหกับนกัศึกษาไดอยางเหมาะสม 

(3)  สาขาวิชามีเครือขายความรวมมือระหวาง
สาขาวิชาและหนวยงานภายนอก เพื่อรวมกันแลกเปลี่ยน
ความรูระหวางสาขาวิชาและหนวยงาน ชุมชน ไดอยาง
เหมาะสม   
 

เกณฑมาตรฐานขอ 3 โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการ 
แบบใหเปลา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนมหาวิทยาลัยเพื่อ

กา รพัฒนาท อ งถิ่ น  และ คณะมนุ ษยศา สตร แ ละ
สังคมศาสตร ไดกําหนดปรัชญาและวิสัยทัศนที่สอดคลอง
กับมหาวิทยาลัยเพื่อให เปนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นอยางแทจริง โดยไดกําหนดปรัชญา “สหวิทยาการ
เพื่อทองถ่ิน” และกําหนดวิสัยทัศน “เปนศูนยการเรียนรู
และบูรณาการความรูดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สูทองถ่ิน” ดังนั้น ในการจัดทําแผนบริการวิชาการแก
สังคม ประจําปการศึกษา 2561 ของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  จึงเปนโครงการบริการวิชาการแกสังคม
ที่บริการแบบใหเปลา จํานวน 13 โครงการ จากทั้งหมด  
14 โครงการท่ีกําหนดไวในแผน  และแตละโครงการจะมี
การนําองคความรู ประสบการณ และการดําเนินการวิจัย
ที่เกี่ยวของ ของอาจารยในคณะไปถายทอดใหกับสังคม 
ชุมชน และรวมถึงการสงอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา 
เขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่กอใหเกิด
ประโยชนท้ังทางตรงและทางออมแกชุมชน สังคม หรือ

มน 3.1-3-1 รายงานสรุปผลโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําการศึกษา 2561 จํานวน 
9 โครงการ  
มน 3.1-3.2 แบบเสนอโครงการบริการ
วิชาการ จํานวน 11 โครงการ และรายงาน
สรปุผลกิจกรรม 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
กลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการตามความเหมาะสม 
 

เกณฑมาตรฐานขอ 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ  แกสังคม
ในขอ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะม นุ ษยศ าส ต ร แ ล ะ สั ง คม ศา สต ร  โ ดย

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการแกสังคมของคณะฯ ได
มีการจัดทํารายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผน
ดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2561 
จํานวน 6 ตัวชี้วัด (มน 3.1-4-1) ดังสรุปตอไปนี้ 

1. ทองถิ่นเปาหมายที่สามารถประยุกตใชความรูได
จากการใหบริการวิชาการ โดยกําหนดเปาหมายไว อยาง
นอย 1 โครงการ ผลการดํา เนิน โครงการ ทอง ถ่ิน
เปาหมายที่คาดหวังวาจะสามารถประยุกตใชความรูได
จากการใหบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการป
การศึกษา 2561 ไดแกบานวังใหม ม.12 ต.รองเคาะ      
อ.วังเหนือ จ.ลําปางและบานผาหนาม ม.12 ต.ปาไผอ.ลี้จ.
ลําพูนภายใตโครงการ“ยกระดับความเขมแข็งของชุมชน
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผานการฝก 
อบรมพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายไดบนฐานภูมิปญญา
ทองถ่ินดานการทอผา/ปกผาและการแปรรูปผลิตภัณฑผา
ของกลุมชนเผาเมี่ยนลัวะและปกาเกอะญอการดําเนินงาน
เปนไปตามแผนของโครงการโดยกลุมเปาหมายสามารถนํา
ผากลุมชนเผามาผลิตเปนกระเปาถือของชนเผาเมี่ยน   
กระเปายามตุงของชนเผาลัวะและกระเปาสตางคของชน
เผาปกาเกอะญอ  

ซึ่งยังไมเสร็จส้ินโครงการ และขณะนี้ยังอยูระหวาง
ดําเนินโครงการเนื่องจากกระบวนการตามแผนการบริการ
วิชาการแกสังคมเปนไปตามรอบปการศึกษา (พฤษภาคม 
– เมษายน) ซึ่งมีชวงระยะเวลาไมสัมพันธกับรอบของ
ปงบประมาณ (ตุลาคม – กันยายน) สงผลใหเกิดความ
ลาชาใชในการดําเนินงานโครงการตามแผนการบริการ
วิช าการ  ที่ จะตอง ดํา เนินการ ใหแล ว เสร็ จ เพื่ อ วัด
ความสําเร็จตามรอบปการศึกษา  

2. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการองคความรู
สูทองถ่ิน ไดกําหนดไวอยางนอย 1 โครงการ ผลการ
ดําเนินงานโครงการ คือ คณะฯ ไดดําเนินงานภายใต

มน 3.1-4-1 รายงานผลการประเมินความ 
สําเร็จของแผนดําเนินงานดานบริการวิชาการ
แกสังคม ปการศึกษา 2561 
มน 3.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรม 
การประจําคณะ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 21 
มิถุนายน 2562  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
โครงการ “สนับสนุนการบูรณาการทองเที่ยวของกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดแพร)”รวมกับ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพรผลการดําเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคและแผนการดําเนินงานของ
โครงการโดยบูรณาการองคความรูดานการพัฒนาชุมชน
ภูมิศาสตรการทองเที่ยวและการออกแบบผลิตภัณฑใหกับ
ทีมพัฒนาหมูบานเพื่อการทองเที่ยวและผูประกอบการ
โฮมสเตย 5 อําเภอ 6 หมูบานไดแก 1) บานธาตุพระลอ 
ม.1 ต.บางกลางอ.สอง 2) บานวังกวางเหนือ ม.16 ต.แมพุ
งอ.วังชิ้น 3) บานทาบัวลอย ม.4 ต.แมยมอ.เมืองแพร 4) 
บานปางงุน ม.6 ต.สรอยอ.วังชิ้น 5) บานปนม.4 ต.บานป
นอ.ลองและ 6) บานนาคูหา ม.5 ต.สวนเขื่อนอ.เมืองแพร
ใหมีความรูเก่ียวกับการเปนเจาบานที่ดี กฎระเบียบในการ
บริหารจัดการชุมชนเพื่อการทองเที่ยวอัตลักษณของ
ชุมชนและสามารถเปนนักเลาเรื่องของชุมชนไดระหวาง
วันที่ 9-10 มีนาคม 2562 และวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 
ณ โรงแรมแพรนครามีกลุมเปาหมายเขารวมจํานวน 120 
คน โดยโครงการดังกลาวไดดําเนินการเสร็จสิ้นตาม
กระบวนการและบรรลุเปาหมายที่กําหนด 

3. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับภารกิจ
หลักดานอื่น เปาหมายที่กําหนด อยางนอย 12 โครงการ 
ผลการดําเนินงาน พบวา โครงการบริการวิชาการป
การศึกษา 2561 ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 
จํานวน 7 โครงการ บูรณาการกับการวิจัย จํานวน 2 
โครงการ รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ ไมบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนด  

4. โครงการบริการวิชาการที่มีแผนทํารวมกับ
มหาวิทยาลัย เปาหมายที่กําหนด อยางนอย 1 โครงการ 
พบว า  ภาย ใตแผนงานโคร งการ ยุทธศาสตร ใ หม
มหา วิทยาลั ย ร า ช ภัฏ เพื่ อกา รพัฒนาท อง ถ่ินขอ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่มีแผนการดําเนินงานรวมกัน
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหงทั่วประเทศ หน่ึงในหา
โครงการหลัก คือ โครงการพันธกิจสัมพันธเพื่อแกปญหา
ความยากจนของประชาชนในทองถิ่น ซึ่งคณะไดดําเนิน
โครงการใหสอดรับกับตัวชี้วัดโครงการหลักดังกลาว ไดแก 
“โครงการยกระดับความเขมแข็งของชุมชนตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการยกระดับรายไดของ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ชุมชนพื้นที่เปาหมายจังหวัดลําปาง 100 ครัวเรือน และ
จังหวัดลําพูน 100 ครัวเรือน ใหเพิ่มขึ้นไมนอยกวา      
รอยละ 30  

ซึ่งโครงการดังกลาวยังไมเสร็จสิ้นโครงการ และ
ขณะนี้ ยั ง อ ยู ร ะหว า ง ดํ า เ นิ น โ คร ง กา ร เนื่ อ งจ าก 
กระบวนการตามแผนการบริการวิชาการแกสังคมเปนไป
ตามรอบปการศึกษา (พฤษภาคม – เมษายน) ซึ่งมีชวง
ระยะเวลาไมสัมพันธกับรอบของปงบประมาณ (ตุลาคม – 
กันยายน) สงผลใหเกิดความลาชาใชในการดําเนินงาน
โครงการตามแผนการบริการวิชาการ ที่จะตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จเพื่อวัดความสําเร็จตามรอบป 

 5. โครงการบริการวิชาการท่ีบรรลุเปาหมายตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ เปาหมายที่กําหนด รอยละ 75 ผล
การดําเนินการ พบวา ปการศึกษา 2561 มีจํานวน
โครงการบริการวิชาการตามแผนทั้งสิ้น 14 โครงการ 
สามารถสรปุไดดังนี้  

   ดําเนินการแลวเสร็จ 8 โครงการ ไดแก 
   1) โครงการ Chinese for Child (พี่สอน

นอง) จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 7-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง   

   2) โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ลําปาง
ศึกษา ครั้งท่ี 9” จัดข้ึนเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ 
หองประชุมฝายคาํ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

   3) โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการแกสังคม สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดข้ึน
เมื่อวันที่ 18,19,25 มกราคม 2562 และ 23,31 มีนาคม 
2562  บานจาํปุย ม.4 ต.บางดง อ.แมเมาะ จ.ลําปาง  

   4) โครงการบูรณาการบริการวชิาการกับการ
เรียนการสอนรายวชิาการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ 
จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงเรยีนทุงหัว
ชางพิทยาคม จ.ลําพูน   

   5) โครงการบริการวิชาการคายภาษาอังกฤษ 
“พี่สอนนองคลองวัฒนธรรม 2562” จัดข้ึนเม่ือวันที่ 9-10 
มีนาคม 2562 ณ โรงเรยีนเทศบาลปาตันนาครัว จ.ลําปาง   

   6) โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการแกสังคม สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ สาขาวิชาศิลปะและ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
การออกแบบ  

   7) โครงการบริการวิชาการแกชุมชน การจัด
อบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 
รุนที่ 13 จัดข้ึนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 – 12 เมษายน 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

   8) โครงการสนับสนุนการบูรณาการทองเที่ยว
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดข้ึนเมื่อวันที่  9-
10 มีนาคม 2562 และ 12-13 มี.ค. 2562 ณ โรงแรมแพร
นครา จ.แพร  

   อยูระหวางดําเนินการ 6 โครงการ ไดแก 
   1) โครงการยกระดับความเขมแข็งของชุมชน

ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2) โครงการสงเสริมความรกัสามัคคี ความมี

ระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน 
   3)  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบ
การดูแลผูสูงอายุในพื้นที่ 

   4) โครงการสง เสริมชุมชนที่ เปนมิตรกับ
ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง (Age - Friendly City) 

   5) โครงการ Social LAB 
   6) โครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาจีนแก

ครูผูสอนภาษาจีน 
6. โครงการบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายได 

กําหนด เปาหมาย อย า งนอย  2 โครงการ ผลการ
ดําเนินงาน พบวา สามารถดําเนินการได จํานวน 1 
โครงการ โดยไดการดําเนินงานภายใตโครงการ “บริการ
วิชาการแก ชุมชนการจัดอบรมหลัก สูตรระยะสั้ น
ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศรุนที่ 13”ผลการ
ดํา เนิ นงานเปนไปตามวั ต ถุประสงคและแผนการ
ดํา เนิ นงานของ โครงการ  ซึ่ ง ในปการศึกษา  2561 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ
ไดกําหนดจัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชนการจัด
อบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
รุนที่ 13 ระหวางวันที่1 กันยายน 2561 – 12 เมษายน 
2562 โดยมีกลุมเปาหมายคือผู เขารับการอบรมชาว
ตางประเทศจํานวน 10 คนจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 9 คนและประเทศเวียดนาม 1 คนโดยผล
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
การดําเนินโครงการพบวาผูผานการอบรมมีความพึงพอใจ
ในโครงการฯรุนที่ 13 ในระดับดีและผูผานการอบรม
หลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศรุนที่ 
13 จํานวน 10 รายสามารถนําความรูภาษาไทยที่ไดรับ
จากการอบรมไปใชเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและ
พื้นฐานภาษาไทยสําหรับศึกษาตอระดับปริญญาตรีใน
หลักสูตรของสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ
ชาวตางประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดหลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการถือวาโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสําหรับชาว
ตางประเทศรุนที่ 13 นี้ เปนการใหบริการวิชาการของ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของตอบสนองกับความตองการของ
ชุมชนและอาเซียนไดเปนอยางดี  

โครงการบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายได กําหนด
เปาหมาย อยางนอย 2 โครงการ สามารถดําเนินการได 1 
โครงการ ดงัน้ัน จึงไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด  
 

เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดประชุม
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก สั ง ค ม  คณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2561 (มน 
3.1-5-1)  เพ่ือรวมกันประเมินความสําเร็จของแผนบริการ
วิชาการ ปการศึกษา 2561 พบปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินโครงการดังนี้  
 1. กระบวนการตามแผนการบริการวิชาการแก
สั งคมเปน ไปตามรอบปการศึกษา  (พฤษภาคม – 
เมษายน) ซึ่งมีชวงระยะเวลาไมสัมพันธกับรอบของ
ปงบประมาณ (ตุลาคม – กันยายน) สงผลใหเกิดความ
ลาชาใชในการดําเนินงานโครงการตามแผนการบริการ
วิชาการ  ที่ จะตองดํา เนิ นการใหแล ว เสร็จ เพื่ อวัด
ความสําเร็จตามรอบปการศึกษา 
 2. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการใหบริการ
วิชาการเชิงพื้นท่ียังมีนอย สงผลใหการบูรณาการขาม
ศาสตรหรือการบูรณาการภารกิจหลักดานอื่นนอยลงตาม
ไปดวย 
 3. การบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตร

มน 3.1-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจาํป
การศึกษา 2561   
มน 3.1-5-2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาํคณะ ครั้งที่ 4/2562 
วันที่ 21 มถิุนายน 2562     
มน 3.1-5-3  กรอบแผนการบริการวิชาการ
แกสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปการศึกษา 2562     
  
 
  
  
 



 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปีการศึกษา 2561 

 

หน้า 114                                             คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง (ฉบบัหลงัประเมนิ)   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระ
ราโชบาย ระยะ 20 ป และโครงการตามแผนบูรณาการ
ตาง ๆ มีขอจํากัดดานกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ สงผลให
การดําเนินงานไมราบรื่น ยื่นหยุน และคลองตัว 

โดยไดนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนฯ 
เสนอตอคณะคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 4/2562 
วันที่ 21 มิถุนายน 2562  (มน 3.1-5-2) และมีมติเห็นชอบ
ผลกา รประ เมินความสํ า เ ร็ จของแผน และ ใหนํ า
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา แผนบริการวิชาการ
แกสั งคม ปการศึกษา 2562  (มน 3.1-5-3) โดยมี
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขการดําเนินงานโครงการ ดังนี้  

 1. วางแผนการดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการในปตอไปใหมีความกระชับ สอดรับกับพื้นที่หรือ
กลุมเปาหมายใหไดผลสําเร็จภายในรอบปการศึกษา 
 2. เพ่ิมจํานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดาน
การใหบริการวิชาการเชิงพื้นที่ โดยจัดกิจกรรม/โครงการ
ที่สงเสริม สนับสนุน หรือพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อ
รองรับแนวโนมการ เปลี่ ยนแปลงภาระงานที่ อาจ
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในอนาคต 
 3. เสนอมหาวิทยาลัยวิเคราะหรายการจายให
ถูกตองตามระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติการ
เบิกจายของแตละโครงการบริการวิชาการกอนอนุมัติให
ดําเนินการตามแผน 

4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณใหเปนไปตาม
กรอบแผนการดําเนินงานยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถ่ินและตาม
จุดเนนของมหาวิทยาลัยและของคณะดานการใหบริการ
วิชาการแกสังคม ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
โดยบูรณาการการมีสวนรวมของบุคลากรในทุกสาขาวิชา 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มโีครงการบริการ

วิชาการท่ีมีแผนทํารวมกับมหาวิทยาลัย ภายใตแผนงาน
โครงการยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ทอง ถ่ินของมหา วิทยาลั ยราชภัฏลํ าปาง ท่ีมีแผนการ

มน 3.1-6-1  คําสั่งไปราชการและใบลงทะเบียน
เขารวมโครงการ“โครงการยกระดับความเขมแข็ง
ขอ งชุมชนตามแนวคิ ดปรั ชญา เ ศรษฐ กิจ
พอเพียง”    
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ดําเนินงานรวมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แหงทั่ว
ประเทศ หนึ่งในหาโครงการหลัก คือ โครงการพันธกิจ
สัมพันธเพ่ือแกปญหาความยากจนของประชาชนในทองถิ่น 
ซึ่งคณะไดดําเนินโครงการใหสอดรับกับตัวชี้วัดโครงการหลัก
ดังกลาว ไดแก “โครงการยกระดับความเขมแข็งของชุมชน
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการยกระดับ
รายไดของชุมชนพ้ืนที่เปาหมายจังหวัดลําปาง 100 ครัวเรือน 
และจังหวัดลําพูน 100 ครัวเรือน ใหเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอย
ละ 30 โดยมีอาจารยเขารวม จํานวน 20 คน (มน 3.1-6-1)    
 
 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5  คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน  

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

ขอ 
มีการดาํเนินการ 2 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดาํเนินการ 5 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 

6-7 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนิน

กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามนโยบาย
และแผนดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 2561 (มน 4.1-1-1)  โดยมีรองคณบดี
ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานกิจการนักศึกษาและมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการตามคําสั่งคณะฯ ที่ 484/2561แตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและทํานํา
บํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะฯ ปการศึกษา 2561 (มน 4.1-1-2) 
และมีการจัดการประชุมคณะกรรมการดงักลาวอยางตอเนื่อง 
(มน 4.1-1-3)   เพื่อรวมกําหนดนโยบายวางแผนการ
ดําเนินงานโครงการ และติดตามการดําเนินงานโครงการ 
นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหสโมสรนักศึกษา (มน 4.1-1-4) รวม
รับผิดชอบกิจกรรมดานศลิปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาอีก
ดวย 
  

มน 4.1-1-1 แผนดําเนินงานดานการทํานุ
บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป
การศกึษา 2561 
มน 4.1-1-2 คําสั่งคณะฯ ท่ี 484/2561
แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรม
พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ทํ า นํ า บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมคณะฯ ปการศกึษา 2561 
ม น  4 . 1 -1 -3  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํ านุ บํ ารุ งศิลป วัฒนธรรม  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศกึษา 2561 
มน 4.1-1-4 คําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการ

จัดทําแผนดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 2561 (มน 4.1-2-1) โดยเกิดจากการมี
สวนรวมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2561 และตัวแทนสาขาวิชาผานโครงการจัดแผน
กิจการนักศึกษาและแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําป
การศึกษา 2561 (มน 4.1-2-2) โดยไดกําหนดโครงการและ
กิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด และผูรับผิดชอบโครงการไว

มน 4.1-2-1 แผนดําเนินงานดานทํานุ
บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2561 
มน 4.1-2-2 รายงานสรุปผลโครงการ
จัดทําแผนกิจการนักศึกษาและแผนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2561 
มน 4.1-2-3 รายงานการประชุม
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
อยางชัดเจน และแผนดังกลาวไดผานการกลั่นกรองโดย
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันศุกรที่ 27 
เมษายน 2561 และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะใน
การประชุม ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 (มน 
4.1-2-2) เพื่อพิจารณาและมีมติเห็นขอบ ในการดําเนินงาน
โครงการและกิจกรรม ที่รับผิดชอบดําเนินการโดยสโมสร
นักศกึษา 

คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 
1/2561 วันศกุรท่ี 27 เมษายน 2561 
ม น  4 . 1 -2 -4  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 6/2561 
วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกํากับและ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานกิจกรรมดานทํานุบํารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยรองคณบดีปฏิบัติการแทนคณบดี 
และมีนักวิชาการศึกษา สวนงานบริการการศึกษาและพัฒนา
นักศึกษาทําหนาที่ เปนผู กํา กับติดตามใหนักศึกษาและ
ผูรับผิดชอบโครงการ จัดโครงการและกิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนไปตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 ตามนโยบายและ
ประเด็นกลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ 
และมีการจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (มน 4.1-3-1)  เพื่อสรปุผลการ
จัดการโครงการและพิจารณารูปแบบหรือวางแผนการ
ดําเนินงานโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (มน 
4.1-3.2) 

มน 4.1-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป
การศกึษา 2561 
มน 4.1-3.2 สรปุผลโครงการดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 
2561  
 

 

เกณฑมาตรฐานขอ 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการประเมิน

ความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2561  (มน 4.1-4-1)  ดังนี้ 

1. เพื่อส ง เสริมพันธกิจดานทํานุบํ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ผลการดําเนินงาน ไดแก  

1.1 โครงการไหวครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษยกับ

มน 4.1-4-1 รายงานประเมินความสําเร็จ
ต า ม ตั ว บ ง ชี้ ท่ี วั ด ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
อาจารย จัดข้ึนวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ 
หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีผูเขารวม
กิจกรรมจํานวน 668 คน 

1.2 โครงการจัดทําแผนกิจกรรมนักศกึษาและทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม จัดข้ึนวันเสารที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ 
หองประชุม 0935 มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 91 คน 

1.3 โครงการสานศิลปถิ่นมนุษยฯ ครั้งที่ 9 จัดข้ึนวันที่ 
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ ลานลีลาวดี อาคาร 9 และลาน
จามจุรี อาคาร 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วันที่ 6 
ธันวาคม 2561 มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 1,613 คน วันที่ 7 
ธันวาคม 2561 มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 897 คน  
 1.4 โครงการรดน้ําดําหัวคณาจารย จัดข้ึนวันอังคารที่ 
26 เมษายน 2561 ณ ลานลีลาวดี อาคาร 9 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 78 คน  

1.5 โครงการแหเทียนพรรษา จัดขึ้นวันพุธที่ 25 
กรกฎาคม 2561 ณ สวนสามสอ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 84 คน 

1.6 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีการ
ประกวดบอกไฟดอกในเทศการลองสะเปาจาวละกอนจัดข้ึน
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานราชพฤกษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 153 
คน 

2. เพื่อใหมีแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการงานดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ผลการ
ดําเนินงาน  โดยคณะมีแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 1 แผนที่เกิด
จากการมีสวนรวมของนักศึกษา และผานคณะกรรมการ
ส ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร รม พัฒ น านั ก ศึ กษ า แ ล ะทํ า นํ า บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมคณะฯ ปการศึกษา 2561 และเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ โดยมีมติเห็นชอบแผนดังกลาว 

3. จํานวนโครงการที่สงเสริม เอกลักษณของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยางนอย 1 โครงการ ผลการ
ดําเนินงาน ไดแก  โครงการสานศิลปถ่ินมนุษยฯ ครั้งที่ 9 จัด
ขึ้นวันที่ วันท่ี 6-7 ธันวาคม 2561 ณ ลานลีลาวดี อาคาร 9 
และลานจาม จุรี  อ าคาร  4 คณะมนุษยศาสตร และ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สังคมศาสตร วันที่ 6 ธันวาคม 2561 มีผูเขารวมกิจกรรม
จํานวน 1,613 คน วันที่  7 ธันวาคม 2561 มีผู เขารวม
กิจกรรมจํานวน 897 คน 

4. มีโครงการท่ีสงตัวแทนบุคลากรและตัวแทนนักศึกษา
เขารวมกิจกรรม ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย อยางนอยรอยละ 20 ของโครงการท่ีเขารวม 
ผลการดาํเนินงาน ไดแก  

4.1 มีการสงตัวแทนบุคลากรและนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

4.2 มีการสงตัวแทนบุคลากรรวมกิจกรรม พิธีสืบ
ชะตาและสรงนํ้าพระพุทธพิทยาจารย เนื่องในประเพณีปใหม
เมือง วันศุกรที่ 27 เมษายน 2561 ณ ศาลาพระพุทธพิทยา
จารย สวนสามสอ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง   

4.3 มีการสงตัวแทนบุคลากรและนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม โครงการขวงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน
ประเพณี วิถีถ่ินลานนา วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

4.4 มีการสงตัวแทนบุคลากรและนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม ทอดผาปาสามัคค ีณ สํานักสงฆหนองหัวหงอกรม
โพธิ์ทอง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง ในวันพุธ ท่ี 28 
พฤศจิกายน 2561 

4.5 มีการสงตัวแทนบุคลากรและนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม โครงการประเพณียี่เปง ณ หนองหัวหงอก” ครั้งที่ 
9 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และสงกระทงฝมือเขารวม
ประกวดในงานประเพณีย่ีเปง ณ หนองหัวหงอก ครั้งที่ 9 
โดยไดรับรางวัลชนะเลิศ   
 2) ประเมินความสําเร็จตามโครงการ 
 ตามแผนกิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 มีการกําหนดโครงการ
ไวทั้งหมด 5 โครงการ ตัวชี้วัดทั้งหมดจํานวน 13 ตัวชี้วัด ผล
การดําเนินการดังสรุปตอไปนี้ 
 1) โครงการที่ดําเนินการตามกรอบระยะเวลา  
 - มีการดําเนินงานโครงการตามกรอบระยะเวลา 
ทั้งหมด 3 โครงการ รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด สามารถ
ดําเนินการใหบรรลุตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ไมบรรลุจํานวน 3 
ตัวชี้วัด  
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เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการนํารายงาน

ประเมินความสํา เร็จตามตัวบงชี้ที่ วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป
การศึกษา 2561 เสนอตอคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการประชุม ครั้งที่ 
1/2562 วันที่  17 พฤษภาคม 2562 (มน 4 .1-5-1 )  
โดยมีขอเสนอใหนําปญหา อุปสรรค ในการดําเนินโครงการและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/
กิจกรรม  เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนและใหเกิดความคุมคาในการ
จัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และใหเพิ่ม
กลุมเปาหมายใหมีจํานวนนักศึกษาทุกสาขาวิชาเขามามีสวนใน
การการดําเนินโครงการ  โดยคณะฯไดนําขอเสนอแนะไปเปน
แนวทาง ในการจัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ปการศึกษา 2562 (มน 1.6-6-2)   

ม น  4 . 1 -5 -1  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการ
ป ร ะ ชุ ม  ค รั้ ง ท่ี  1 / 2 5 6 2  วั น ที่  1 7 
พฤษภาคม 2562 
มน 4.1-5-2  แผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2562 
  

 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการเผยแพร

กิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตอสาธารณชน ผานทางเว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 4.1-6-1)   
และมีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน ผานการจัดโครงการ 
ไดแก โครงการสานศิลปถิ่นมนุษยฯ ครั้งท่ี 9 จัดขึ้นวันที่ 
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ ลานลีลาวดี อาคาร 9 และลาน
จามจุรี อาคาร 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วันท่ี 
6 ธันวาคม 2561 มีผู เขารวมกิจกรรมที่ เปนนักเรียน 
ประชาชนทั่วไป จํานวน 431 คน วันที่ 7 ธันวาคม 2561 มี
ผูเขารวมกิจกรรมที่เปนนักเรียน ประชาชนทั่วไป จํานวน 
268 คน (มน 4.1-6-2) โดยมีกิจกรรมการประกวดดานการ
สงเสริมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน และ
ของไทย ไดแก วงซะลอซอซึง  ประกวดยุวชนรุนใหมสืบสาน
เพลงลูกทุง  คัดลายมือสื่อภาษาไทย  คีตกวีรุนใหมสืบสาน
วรรณศิลปไทยคูแผนดิน และประกวดการแขงขันวาดรูปตาม

มน 4.1-6-1 Print 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
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มน 4.1-6-2 รายงานสรุปผลโครงการสาน
ศิลปถ่ินมนุษยฯ ครั้งที่ 9 จัดข้ึนวันที่ วันท่ี 
6-7 ธันวาคม 2561 ณ ลานลีลาวดี 
อาคาร 9 และลานจามจุรี อาคาร 4 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
รอยพระยุคลบาท ประกวดผลงานประติมากรรมในหัวขอ 
สัตวในวรรณคดีไทย ประกวดภาพหัวขอเรื่องศิลปะและ
วัฒนธรรมลานนา  เปนตน   
 
เกณฑมาตรฐานขอ 7 กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่
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 
 
ตัวบงช้ีที่  5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพนัธกิจ กลุมสถาบัน  
   และเอกลักษณของคณะ   
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

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

ขอ 
มีการดาํเนินการ 2 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 
มีการดําเนินการ 7 

ขอ 
 

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

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1) คณะมี การจั ดทํ าแผนกลยุทธ การพัฒนาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (พ.ศ.2561–2564) และ
แผนปฏิบัติการประจาํ งบประมาณ  พ.ศ.  2561 ดังนี้ 

เมื่อสิ้นสุดแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.
2555-2559) ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561–2564) 
โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ระยะ 10 ป พ.ศ. 2561-2569 และแผนกลยุทธ
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561-
2564 (มน 5.1-1-1) โดยมีคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรรวมเปนกรรมการและไดนําเสนอแผนตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธ
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. 2561–2564   
จากการประชุม ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 
(มน 5.1-1-3) และถายทอดลงสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล
ภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดส งแผนกลยุทธการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.  2561–256  ไปยังคณะ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงไดจัดทํา (ราง) 
แผนกลยุทธการพัฒนา พ.ศ. 2561–2564 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.2561-2564 
มน 5.1-1-2  คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏ
ลําปาง ระยะ 10 ป พ.ศ.2561-2569  
และแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ระยะ 5 ป พ.ศ.2561-
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. 2561 – 2564   
มน 5.1-1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี  
7/2559 วันท่ี  24  สิงหาคม  2559 
มน 5.1-1-6 รายงานผลการถายทอด
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  พ.ศ.  
2561–2564  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. 2561–2564 และบริบทของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกระดับในการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะ เพื่อ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค นํามากําหนด
วิสัยทัศน ประเด็นกลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัดและคา
เปาหมาย กลยุทธ/โครงการหลัก เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการ
บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจและวิสัยทัศน  ใหมีความกระชับ  
ชัดเจน  เปนรูปธรรม  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา 
แผนกลยุทธการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
พ.ศ. 2561–2564  (มน 5.1-1-4) เมื่อวันที่ 9–10 มิถุนายน 
2559 เสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากการประชุม ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2559 (มน 5.1-1-5) และถายทอดตัวชี้วัดแผนกลยุทธฯ  ลงสู
ระดับบุคคลโดยการจัดประชุมกลุมยอยชี้แจงรายละเอียดให
เกิดการรวมแรงรวมใจของบุคลากรทุกระดับ ประสานความ
รวมมือไปในทิศทางเดียวกันภายใตบริบทของคณะ ดวย
ความรูสึกรับผิดชอบตอการดําเนินงานตามแผนกลยุทธฯ (มน 
5.1-1-6) 

ขณะเดียวกันไดดําเนินการวิเคราะหและประเมิน
ความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธฯ  แตละประเด็นกลยุทธ  และประเมินมูลคาของ
ทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช  เพื่อนํามาจัดทํา  
(ราง) แผนกลยุทธทางการเงิน พ.ศ.2561-2564  ใหสามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธฯ  ตามกรอบระยะเวลาดําเนินการไดอยาง
คลองตวั  ยืดหยุน  มีประสิทธิภาพ  รองรับการเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต  (มน 5.1-1-7)  เสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณาใหความเห็นชอบจากการประชุม ครั้งที่ 
8/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 (มน 5.1-1-8) และได
เผยแพรและถายทอดแผนใหกับบุคลากรในรูปแบบของ     
แผนพับ (มน 5.1-1-9) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะฯ ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนแผนที่
ใชในการดําเนินงานประจําป เพื่อใชในการขับเคลื่อนใหคณะฯ 
สามารถดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายของแผนกลยุทธฯ  
(มน 5.1-1-10) เสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให
ความเห็นชอบจากการประชุม ครั้งที่  6/2561 เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2561 (มน 5.1-1-10) มีการติดตามผลการดําเนินงาน

มน 5.1-1-7 แผนกลยุทธทางการเงนิ  
พ.ศ.2561 – 2564 
มน 5.1-1-8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะครั้งท่ี  
7/2559 วันท่ี 24 สิงหาคม 2559 
มน 5.1-1-9  แผนพับแผนกลยุทธคณะ 
มน 5.1-1-10 แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 
มน 5.1-1-10 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี  
6/2561 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 
มน 5 .1-1-11 รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจํ า คณะในการ
ประชุม ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 13 มีนาคม 
2562  
มน 5 .1-1-12 รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจํ า คณะในการ
ปร ะชุ ม  ครั้ งที่  4 / 2562  วั นที่  2 1 
มิถุนายน 2562   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธฯ  การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ 
การและการใชจายงบประมาณประจําป ซึ่งจะรายงานเปนราย
ไตรมาส โดยไตรมาส 1 ไดรายงานตอคณะกรรมการประจํา
คณะในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 
(มน 5.1-1-11)  ไตรมาสท่ี 2 ไดรายงานตอคณะกรรมการ
ประจําคณะในการประชุม ครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 21 มิถุนายน 
2562 (มน 5.1-1-12)   

หลังจากที่ไดดําเนินการตามแผนมาเปนระยะเวลา
หนึ่งแลวนั้น เพื่อใหแผนกลยุทธมีประสิทธิภาพสูงสุด มุงสูการ
บรรลุวิสัยทัศน จะดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธ ในชวงไตร
มาส 4 ของทุกปงบประมาณ แตเนื่องดวยปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มหาวิทยาลัยจะดําเนินการปรับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย ใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เปนอยู
ในปจจุบันและที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต สอดรับกับพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการเปนแผนหาปตาม
มาตรา 16 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎีกานี้  ให จัด ทําเปนแผนสามป โดยมีหวง
ระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และจากการติดตามผลการดํา เนินงานตาม
ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ป ขององคมนตรี (พล.อ.ดาว
พงษ รัตนสุวรรณ) ท่ีมุงหวังใหเกิดผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรอยางเปนรูปธรรมคณะจึงชะลอการทบทวนเพื่อ
เตรียมปรับแผนกลยุทธ ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย ที่จะดําเนินการระวางเดือนสิงหาคม - กันยายน 
2562 เพ่ือใหทันใชแผนกลยุทธในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตอไป 

อยางไรก็ตามคณะฯ ไดนํามีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธฯ การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติ การและการใชจายงบประมาณประจําป  ตอ
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้ งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 21 
มิถุนายน 2562 ไดเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อ
ชะลอการทบทวนเพื่อเตรียมปรับแผนกลยุทธ ใหสอดคลองกับ
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ที่จะดําเนินการระวางเดือน
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สิงหาคม - กันยายน 2562 เพื่อใหทันใชแผนกลยุทธใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีมติเห็นชอบ และใหยึดแผนกล
ยุทธฉบับเดิมในการดําเนินงานของคณะจนกวาจะมีการทน
ทวนแผนเพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
ตอไป 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพฒันานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง 
เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแขงขัน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร 
สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอนเพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี และโอกาสในการแขงขัน สรุปผลดังนี้ 
 1.ตนทุนรวมในการผลิตบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปงบประมาณพ.ศ. 2561 จํานวนทั้งสิ้น 
160,014,963.85 บาท ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 รอย
ละ 1.25 สาเหตุของการลดลงของตนทุนเนื่องจากคาใชจายในการ
จัดการเรยีนการสอนและพัฒนานักศึกษาลดลง  
 แหลงที่มาของตนทุนมาจากเงินรายไดของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4,053,390 บาท (รอยละ 7.54) 
งบประมาณแผนดิน 47,940,040 บาท (รอยละ 89.19) คาเสื่อม
ราคา 1,756,624.63 บาท(รอยละ 3.27) โดยแบงเปนตนทุน
ทางตรง 53,750,054.63 บาท (รอยละ 33.59) และตนทุน
ทางออม 10,6264,909.22 บาท (รอยละ 66.41) 
 หลักสูตรที่มีตนทุนรวมในการผลิตบัณฑิตมากกวาสิบ
ล านบาท ไดแก  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 17,133,757.62 บาท หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 12,131,856.13 บาท และหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 11,270,039.50 บาท 
 2. ผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย พบวา หลักสูตร
ที่มีตนทุนมากที่สุด 5 อันดับ คือ หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 104,601.63 บาท รองลงมา
คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 88,991.16 

มน 5.1-2-1 รายงานสรุปคา FTES ภาค
เรียนท่ี 2/2560 และภาคเรียนท่ี 1/2561 
แยกตามสาขาวิชา 
มน 5.1-2-2 รายงานการวิเคราะหการ
คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
บาท หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศึกษา 
71,439.50 บาท หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน 70,761.30 บาท และหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 64,056.61 บาท  
 3. ผลการวิเคราะหความคุมคาของหลักสูตร 
 ดานประสิทธิภาพ การบริหารหลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 12 
หลักสูตร มีความคุมคา 10 หลักสูตร (รอยละ 83.33) และไม
คุมคา 2 หลักสูตร (รอยละ 16.67) 
 ดานประสิทธิผล ปการศึกษา 2560 บัณฑิตคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษาเปน
ระยะเวลา 1 ป รอยละ 79.27 หลักสูตรสาขาวิชาท่ีบัณฑิตมีงาน
ทํามากที่สุด 5 อันดับ คือ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ รอยละ 87.50 รองลงมาคือ หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน รอยละ 87.10 หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รอยละ 87.09 หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รอยละ 83.02 และ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา รอยละ 80.88 
 ดานผลกระทบ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ดําเนินงานตามภารกิจหลักดานการผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใชสังคม
มาหลายรุน มีศิษยเกาและศิษยปจจุบันไดรับรางวัลในระดับ
ทองถิ่ นและระ ดับชาติ  สร า งชื่ อ เสี ย ง ใหกั บคณะและ
มหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก จึงทําใหมีผูสนใจเขามาศึกษาตอ
ในสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยาง
ตอเน่ือง ถึงแมจะประสบกับภาวะจํานวนประชากรวัยเรียน
ลดลงซึ่งสงผลกระทบกับมหาวิทยาลัยเกือบทุกมหาวิทยาลัย 
 ดานโอกาสในการแขงขัน ประเด็นที่เปนโอกาสในการ
แขงขันของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก 1) มี
หลักสูตรที่มีคุณภาพตอบสนองกลุมผูเรียนที่หลากหลาย และ
สามารถบูรณาการขามศาสตรเพื่อจัดกิจกรรมเชิงสัมพันธใน
การพัฒนาตอยอดองคความรูรวมกับชุมชนใหสามารถจัดการ
ตนเองไดอยาง ย่ังยืน 2) คาใชจายในการศึกษาและการ
ดํารงชีวิตระหวางการศึกษาไมสูง 
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เกณฑมาตรฐานขอ 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงดังตอไปนี้ 
1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการงานควบคุมภายในและ

บริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร          
ตามคําส่ังคณะ ที่ 725/2561  (มน 5.1-3-1) โดยผูบริหารคณะ
เปนคณะกรรม ไดแก คณบดี รองคณบดี ตัวแทนสาขาวิชา 
หัวหนางาน และหัวหนาสํานักงานคณบดี ทําหนาท่ีบริหาร
ควบคุม ติดตามความเสี่ยง 

2)  คณะกร รม กา รบริ ห า รค ว า ม เ สี่ ย ง  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดประชุมเพื่อจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยหาเหตุการณท่ีเสี่ยง 
รวมทั้งหาสาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณ โดยการประชุมระดม
สมอง การใชขอมูลจากผลการดําเนินงานความเสี่ยงในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมถึงการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะและผูมีสวนไดสวน
เสียมาประกอบการจัดทําแผน  หลังจากนั้น ไดนํา(ราง) แผน
บริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (มน 5.1-3-2) เสนอตอ
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยทําบันทึกเสนอเปนวาระเวียน เพื่อ
คณะกรรมการพิจารณาและใหขอมูลยอนกลับ(มน 5.1-3-3)  
โดยประธานกรรมการและหัวหนาสํานักงานคณบดีพิจารณา
กลั่นกรองตามขอมูลที่ไดจากคณะกรรมการ และนําเสนอ
คณบดี  เพื่อพิจารณากรอบแผนการจัดการความเสี่ ยง 
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 หลังจากนั้นไดสงแผนดังกลาวไปให
คณะกรรมการและผูรับผิดชอบดําเนินการกิจกรรม เพื่อนําไป
เปนแนวทางการดําเนินงานจัดการความเสี่ยง  

 3) คณะโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการ
ดําเนินการการบริหารความเสี่ยงและการจัดการวางระบบ
ควบคุมภายในใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย เพื่อใหการบริหาร
ความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง สอดคลองกับ
นโยบายการบริหารงานเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ 
และรวบรวมขอมูลจากหนวยงานภายในของคณะ และวิเคราะห

มน 5.1-3-1 คําสั่ง คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ที่ 725/2561 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการงานควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยงคณะฯ    
มน 5.1-3-2  แผนบริหารความเสี่ยงคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562     
มน  5 .1 -3 -3   บั นทึ กข อความและ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการงาน
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
คณะฯ    
มน 5.1-3-4 รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และไดวิเคราะหและระบุ
ความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ไดแก 

1) นักศกึษาลดลง เปนความเสี่ยงระดับสูง (4*4=16) 
2) การจัดหาพัสดุลาชาไมทันตอความตองการ      

เปนความเสี่ยงระดับสูง (4*4=16) 
3) รายไดจากแหลงอื่นเพื่อการบริหารจัดการคณะ 

เปนความเสี่ยงระดับสูง (4*4=16) 
4) งานวิจัยดานการสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินนอย ระดับความเสี่ยงต่ํา     
(3*3=9) 

5) บัณฑติมีงานทําตรงตามศาสตรวิชาชีพเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด ระดับความเสี่ยงต่ํา (2*4=8) 

6) การใชระบบสารสนเทศและการสื่อสารยังขาด
ประสิทธิภาพและไมตอบสนองความตองการผูใชอยางทั่วถึง 
ระดับความเสี่ยงตํ่า (2*6=6) 

7) คุณภาพการใหบริการสื่อการเรียนการสอนและ
สิ่งแวดลอม ระดับความเสี่ยงต่ํา(2*3=6) 

8) ขาดการเผยแพรและการนาํมูลไปปรับปรุงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ระดับความเสี่ยงต่ํามาก(2*2=4) 

จากที่ ไดดําเนินการวิ เคราะหแลวพบวาคณะฯ 
จะตองจัดการความเสี่ยงอยางเรงดวน ขอ 1-3 และยอมรับได
แตใหมีการระมัดระวังโดยจัดทําแผนควบคุม ขอ 4- 8   

4) คณะฯ ไดมีการติดตามระหวางปงบประมาณ เพื่อ
ประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (มน 5.1-
3-4) และผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยภาพรวม 
พบวา 

4.1  ความเสี่ยงขอ 1 จัดการความเสี่ยง 3 กิจกรรรม 
จาก 5 กิจกรรม  โดยผลการจัดการความเสี่ยง ณ วันที่ 21 
มิถุนายน 2562 พบวา ความเสี่ยงยังเทาเดิม เนื่องจากผลการ
รับนักศึกษาในปการศึกษา 2562 ลดลงจากการรับนักศึกษาป
การศึกษา 2561 รอยละ 19  

4.2 ความเสี่ยงขอ 2 จัดการความเสี่ยง 1 กิจกรรม 
ไดมีการประเมินเบื้องตนแลว 1 ครั้ง ทําใหความเสี่ยงลดลง        
(4*3=12)แต ยังอยู ในความเสี่ยงอย างเรงดวน จึ งตองใช
มาตรการกิจกรรมทําซ้ําและรอผลการประเมินซ้ําเมื่อสิ้นสุด
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 อีกครั้ง 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปีการศึกษา 2561 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง   (ฉบบัหลงัประเมนิ)                                              หน้า 129 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
4.3 ความเสี่ยงขอ 3 จัดการความเสี่ยง 1 กิจกรรม 

จาก 2 กิจกรรม ผลการจัดการความเสี่ยงเทาเดิม เนื่องจากการ
หารายไดจากแหลงอ่ืนเพื่อการบริหารคณะฯ มีเพียงโครงการที่
หารายไดเพียง 1 โครงการ สงผลใหความเสี่ยงขอ 3 ยังคงเดิม  
       5 )  คณะฯ ได ร า ย ง านผ ลกา รบริ หา ร ควา ม เ สี่ ย ง 
ปงบประมาณ 2562 เสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อ
พิจารณาการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยงปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตอไป 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบาย      
การดําเนินงานอยางชัดเจน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผูบริหารของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการของคณะอยาง
ครบถวนทั้ง 10 ประการ โดยมีหลักการ กลไก/กระบวนการ 
และตัวอยางผลการดําเนินการ ดังน้ี 

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

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

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

(4) หลักภาระรับผดิชอบ มีการกํากับติดตามใหเนินงาน
ตามภาระรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต การใหบริการทาง

มน 5.1-4-1 แผนกลยุทธการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ระยะ 5 
ป พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มน 5.1-4-2 แผนบรหิารความเสี่ยง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มน 5.1-4-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ/
คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน  
มน 5.1-4-4 คําสั่ง แตงต้ัง
คณะกรรมการ เชน คณะกรรมการ
บริหารคณะ / คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา/คณะกรรมการ
สงเสริมการวิจัย /คณะกรรมการสงเสริม
งานบริการวิชาการแกสังคม 
มน 5.1-4-5 เอกสารปรบัปรุงหลักสูตร 
พ.ศ.2561 /รายงานประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2561  
มน 5.1-4-6 รายงานสรุปผลโครงการ
ดานการบริการวิชาการแกสังคม   
มน 5.1-4-7 คูมือปฏิบัติงาน 
มน 5.1-4-8 รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
วิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มุงเนนให
มีผลการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไวและตอบสนอง
ตอความคาดหวังของสาธารณชน (มน 5.1-4-8) อีกท้ัง
คณาจารยและบุคลากรมีภาระหนาที่ตามเกณฑ ขอบังคับที่
มหาวิทยาลัยกําหนด (มน 5.1-4-9) 

(5) หลักความโปรงใส มีการบริหารงานท่ียึดมั่นใน
ความถูกตอง เปนไปตามกฎ ระเบียบและขอบังคับ รวมถึงมี
การควบคุมภายในและการตรวจสอบ (มน 5.1-4-10) และมี
การเผยแพรขาวสารผานเว็บไซตและ Facebook ของคณะมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีประชาชนสามารถเขาถึงขาวสาร
ของคณะฯ (มน 5.1-4-11) มีกลไกคณะกรรมการตรวจสอบ 
(มน 5.1-4-12) 

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

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

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

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

(10) หลักมุงเนนฉันทามติ การบริหารจัดการงานตางๆ 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อ
รวมกันหาทางแกไขปญหาตางๆและหาขอยุติใหกับทุกฝาย 

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 
Facebook คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
มน 5.1-4-12 เอกสารรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน ประจําป 2561 
มน 5.1-4-13 รายงานการประชุม
คณาจารย/รายงานการประชมุบุคลากร
สายสนับสนุน 
มน 5.1-4-14 คําสั่งมอบอํานาจรอง
คณบดี /ผูชวยคณบดี/หัวหนาสํานักงาน 
มน 5.1-4-15 ระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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เกณฑมาตรฐานขอ 5 คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้ งที่ มีอยู ในตัวบุคคล ทักษะของผู มี
ประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจ  ดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร        
และนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการดําเนิน

คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูของอาจารย โดยดําเนินการใน
รูปแบบของการจัดการความรู ตามกระบวนการดังนี้  

1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ประจําปการ 
ศึกษา 2561 (มน 5.1-5-1) เพื่อทําหนาที่ในการจัดการความรู
ตามประเดน็ความรูที่ตองการของกลุมเปาหมาย    

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 2561 (มน 5.1-5-3) โดย
มีแผนการจัดการความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร พ.ศ.2561-2564  ทั้งหมด 2 ประเด็น  ไดแก   

- ดานการผลิตบัณฑิตประ เด็น  เทคนิคการ
จัดการเรียนการสอน /เทคนิคการวัดและประเมินผล 

- ดานการวิจัย  เทคนิคการเขียนบทความวิจัย
และบทความวิชาการ 

2.3 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรู
และทักษะตามแผนความรูท่ีกําหนดในขอ 1 คือ อาจารยที่
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       

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

4) คณะกรรมการจัดการความรู  ไดจัดทําเอกสาร
เผยแพรแนวปฏิบัติที่ที่ ไดจากการแลเปลี่ยนเรียนรูทั้ง 2 
ประเด็น (มน 5.1-5-4)  และจัดประชุมเพื่อคืนขอมูลใหกับกลุม

มน 5.1-5-1 คําสั่งคณะ  เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการ จัดการความรู  (สาย
วิชาการ) ประจําปการศึกษา 2561   
มน  5 .1 -5 -2  ร า ย ง านกา รปร ะชุ ม
คณะกรรมการการจัดการความรู สาย
วิชาการ ประจําปการศึกษา 2561 
มน 5.1-5-3 แผนการจัดการความรู 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศกึษา 2561 
มน 5.1-5-4 เอกสารเผยแพรจากผลการ
จั ดการความรู  ส ายวิ ช าการ คณะ
มนุษยศาสตร และ สั งคมศาสตร  ป
การศึกษา 2561 
มน 5.1-5-5 เว็บไซตคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง   
มน  5 .1 -5 -6  ร า ย ง านกา รปร ะชุ ม
คณะกรรมการการจัดการความรู สาย
สนับสนุน ประจําปการศกึษา 2561 
มน 5.1-5-7 เอกสารเผยแพรผลจากการ
จัดการความรู  สายสนับสนุน คณะ
มนุษยศาสตร และ สั งคมศาสตร  ป
การศึกษา 2561  
มน 5.1-5-8 คิวอารโคต แนวปฏิบัติของ
การปฏิบัติงาน  
มน 5.1-5-9 เว็บไซตคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร (ตามสวนงาน) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
อาจารยที่ ร วม กันแลกเปลี่ ยนความรู  ผ านการประชุ ม
คณะกรรมการการจัดการความรู  เพื่อใหเกิดการนําไปใช
ประโยชนตอการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนที่เก่ียวของ 

5) มีการเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 
โดยจัดประชุมและแจกเอกสารแนวปฏิบัติที่ดี ในรูปแบบของ
เอกสารเผยแพรแจกใหแกอาจารยเพื่อนําไปใชประโยชน และ
เผยแพรเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) ผานทาง
เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏลําปาง (มน 5.1-5-5) และจัดสงไปยังหนวยงาน
ภายนอก เพ่ือใชประโยชน  

ท้ังนี้ ในสวนของสายสนับสนุน คณะฯ ไดมีการจัดการ
ความรูสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในประเด็นการวิเคราะห
เพือ่ปรับปรุงและพัฒนางาน ตามกระบวนการจัดการความรูซึ่ง
ไดทบทวนจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในปการศึกษา 2560 
ที่ผานมาที่เห็นวาควรดําเนินการตอเนื่องเพื่อคนหาวิธีการหรือ
ขั้นตอนที่ฝงอยูในตัวบุคคล โดยมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง (มน 5.1-5-6) และในปการศึกษา 
2561 ไดกําหนดประเด็นการจัดการความรูสายสนับสนุน
ประเด็น การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนใหเปน 
SMART START ตามยุค 4.0 ซึ่งสามารถนําไปตอยอดการ
จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติ  ตัวอยางการกรอกขอมูลตาง ๆ ตาม
แบบฟอรมที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกําหนด  คูมือปฏิบัติงาน
จากงานประจําของแตละคน และไดมอบหมายใหสวนงาน 4 
งาน ไดดําเนินการจัดการความรูของแตละสวนงาน โดยผลการ
จากการจัดการความรูไดจัดทําเปนคิวอารโคตเก่ียวกับงานที่
เกี่ยวของ (มน 5.1-5-7) และโดยนําไปเผยแพรใหผูเก่ียวของได
ทดลองในการใชงานผานทางเว็บไซตของคณะ (มน 5.1-5-8) 
และผานการประชุมคณาจารย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันท่ี 19 
มิถุนายน 2562 ในการสวนของการติดตามผลการเผยแพรการ
ใชงาน คิวอารโคต ไดมีการติดตามและจะประเมินผลการใช
งานผานการจัดทําแบบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงาน 
เพื่อนํามาปรบัปรุงและพัฒนา 
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เกณฑมาตรฐานขอ 6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทําแผนบริหาร

และพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(2561-
2564) ฉบับทบทวน พ.ศ.2561 (มน 5.1-6-1) ซึ่งแผนดังกลาว
ไดกําหนดวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีกระบวนการ
จัดทําแผนดังตอไปนี้ 
        (1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคณะกรรมการจัดทําแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(2561-2564)  ฉบับทบทวน พ.ศ.2561 (มน 5 .1-6-2 )  
คณะกรรมการประกอบไปดวยคณบดี รองคณบดี หัวหนา
สํานักงาน ประธานสาขาวิชาและหัวหนาสวนงาน เพื่อทําหนาที่
วิเคราะหรวบรวม ติดตามประเมินผลขอมูลและจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ 
        (2) วิเคราะหขอมูลที่ครอบคลุมขอมูลที่สําคัญดานตางๆ  
ดังตอไปนี้ 
                   2.1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากร
ในปจจุบัน รวมทั้งขอมูลการเกษียณอายุราชการในอนาคตอยาง
นอย 5 ป ขางหนา และขอจํากัดดานตางๆเพื่อใชในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
                  2.2 กําหนดแผนการจางงานและวิธีการสรรหา
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีใหเขาสู
กระบวนการคดัเลือก คัดสรร   
                  2.3 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการ
พัฒนาของบุคลากรทั้งสายวิชาการ(สายอาจารย) และสาย
สนับสนุน  
                 2.4 ขอมูลความตองการและความสามารถเพื่อ
จัดทําสมรรถนะ (Competencies) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่จะใหเกิดข้ึนในระยะ 5 ปขางหนา 
                 2.5 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดาน
ทรัพยากรมนุษย เพื่อการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาบุคลากร 
ตามแนวความตองการและความคาดหวังของผูปฏิบัติงานจาก
แบบสอบถามและมติที่ประชุมในการจัดการพัฒนา  

         (3) นําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(2561-2564) ฉบับทบทวน พ.ศ.
2561 เสนอคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2561 วันท่ี 25 

มน 5.1-6-1 แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร(2561-2564) ฉบับทบทวน 
พ.ศ.2561  
มน 5.1-6-2 คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ลําปาง เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนบรหิารและพัฒนาบุคลากร 
(2561-2564) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ลงวันที่ 27 กันยายน 
2561  
มน 5.1-6-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
7/2561 วันที่ 25 ตุลาคม 2561    
มน 5.1-6-4 แผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ (อาจารย) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําปการศกึษา 
2561 
มน 5.1-6-5 แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 
มน 5.1-6-6 รายงานสรุปผลโครงการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ปการศึกษา 2561 
มน 5.1-6-7 รายงานผลการดาํเนินงาน
ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
(2561-2564) ประจําปการศกึษา 2561 
มน 5.1-6-8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
4/2562 วันที ่21 มิถุนายน 2562  
มน 5.1-6-9 รายงานผลการไปราชการ 
เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพในตําแหนง
และหนาที่ ประจําปการศกึษา 2561 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตุลาคม 2561 (มน 5.1-6-3) และปการศึกษา 2561 คณะได
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยแบงออกเปน จํานวน 2 แผน 
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของคณะไดอยาง
เหมาะสมตรงตามความตองการที่จะพัฒนาตนเองตามสายงาน 
ไดแก แผนพัฒนาอาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2561 (มน 5.1-6-4) แผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2561 (มน 5.1-6-5) และแผนดังกลาวไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 7/2561 วันที่ 
25 ตุลาคม 2561 

4) มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผน และคณะฯ 
ไดกําหนดใหผูรับผิดชอบจัดทํารายงานสรุปผลโครงการตาม
แผนที่กําหนด (มน 5.1-6-6) และเสนอตอคณบดี  

5) เมื่อสิ้นสุดปการศึกษาคณะฯ ไดจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการตามแผน โดยติดตามผลจากผูรับผิดชอบโครงการ
และจัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานตามแผน (มน 5.1-6-7) 
เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 4/2562 วันที่ 21 
มิถุนายน 2562  (มน 5.1-6-8) เพื่อพิจารณาใหความเห็นเพื่อ
นําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในปการศึกษา 
2562 ตอไป 

6) คณะมีการสรางขวัญและกําลังใจแกอาจารยท่ีไดรับ
ตําแหนงทางวิชาการและที่มีคุณวุฒิการศึกษาท่ีสูงขึ้น โดย
ประกาศใหบุคลากรของคณะฯ ไดทราบผานการประชุม
คณาจารยและจัดทําปายแสดงความยินดีใหกับอาจารยที่ไดรับ
ตําแหนงทางวิชาการ และมีการพิจารณายกยองบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีผลงานดีเดนดานตางๆ เพื่อเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจการทํางาน  
          7)  มีการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนางานในหนาที่
หรือนําไปใชประโยชน ดานการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
การปฏิบัติงานที่เก่ียวของ และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู
มาใชพัฒนาในตําแหนงหนาที่  และมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในการศึกษาดูงาน/อบรม /สัมมนานอกสถานที่ (มน 
5.1-6-9) 
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เกณฑมาตรฐานขอ 7 ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก             
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับ ใหการดําเนินงานดาน การประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนินงาน

ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ และพัฒนาการของคณะ
ที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

1) การควบคุมคุณภาพ คณะฯ มีการวางแผนโดย
กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ 
โดยมีการจัดทําแผนงานดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
(Action Plan) ปการศึกษา 2561 (มน 5.1-7-1) โดยมี
วัตถุประสงค ขอบเขตการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยแผน
ดังกลาวไดกําหนดกิจกรรมโครงการใหสอดคลองกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ ผ านความเ ห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 25 
ตุ ล า คม  25 6 1  ( มน  5 . 1 -7 -2 )  มี ก า ร จั ดทํ า แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการ
บริหารหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2561 ตามคําสั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี 2754/2561 (มน 5.1-7-3) 
เพื่อกํากับดูแลและดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับคณะ และระดับหลักสูตร ซึ่ งมีการ
ดําเนินงานแบบมีสวนรวมของบุคลากรในคณะฯประกอบดวย
ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร ผูใชบัณฑิต และนักศึกษา และ
มีการแตงตั้งคณะกรรมกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงาน
ตามองคประกอบ  ใหสามารถดําเนินการเปนไปตามเกณฑ
การประเมินคุณภาพการศึกษาที่กําหนด และมีการจัดประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อรวมกัน
กําหนดตัวชี้วัด เปาหมาย และวิเคราะหสภาพการณของการ
ดําเนินงาน  เพื่อนาํมาวางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ

มน 5.1-7-1 แผนงานดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา(Action Plan) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป
การศึกษา 2561 
มน 5.1-7-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2561 
เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2561  
มน 5.1-7-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลํ าปางที่  2754/2561 เรื่ อง  แตงตั้ ง
คณะกรรมกา รกา รประ กันคุณภา พ
การศึกษาภายในและการบริหารหลักสูตร
คณะฯ ปการศกึษา 2561 
มน 5.1-7-4 คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
มน  5 . 1 -7 -5  คู มื อ ป ร ะ กั น คุ ณภา พ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2561) 
มน 5.1-7-6 บันทึกขอความและใบ
ลงทะเบียนเขารวมประชุม ครั้งที่ 3/2562 
วันท่ี 26 เมษายน 2562  
มน 5.1-7-7 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปการ
การศึกษา 2561 
มน 5.1-7-8 รายงานการดําเนินงานตาม
องคประกอบคุณภาพและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร (14 หลักสูตร)  
ม น  5 . 1 -7 -9  ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ต า ม
องคประกอบคุณภาพและตัวชี้วัดของ
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
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
การศึกษา และจัดทํา ราง แผนดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 กอนที่จะนําเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อใหความเห็นชอบ  

2) การตรวจสอบคุณภาพ คณะฯ มีการปฏิบัติตาม
แผน โดยไดมีจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2561) (มน 5.1-7-4) และคูมือประกันคุณภาพการการศึกษา 
ระดับหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) (มน 5.1-7-5) เพื่อ
เปนเครื่องมือในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ และได
ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน 
พ.ศ.2558 และอาจารยประจําหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐาน 
พ.ศ.2548 เพื่อชี้แจงและสรางความเขาใจการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพและตัวชี้วัดระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ 
หองประชุม 0935   (มน 5.1-7.6) และไดสงอาจารยประจํา
หลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวม โครงการ
อบรมสรางความรูมุงสูความเขาใจ QA better together  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุมโอฬารรัตน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลํ าปาง โดยได เชิญวิทยากรที่ มี
ประสบการณมาถายทอดใหความรูในประเด็นที่เกี่ยวของการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนการกระตุนให
อาจารยและผูเกี่ยวของในการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ
สถาบัน   

 คณะฯ มีการตรวจสอบ โดยการติดตามผลการ
ดําเนินงานคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ โดยใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 (มน 5.1-7-7)  เพ่ือ
รวมกันในการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะ โดยมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ใหเปนไปเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร และกําหนดให
หลักสูตรรายงานการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ
และตัวชี้วัดทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะเปนระยะ ๆ ดังนี้  

(1) ในการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวชี้วัด

ประจําคณะ ครั้งที่ 7/2561 วันท่ี 25 
ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 4/2562 วันที่ 21 
มิถุนายน 2562 
มน 5.1-7-11 รายงานผลการประเมนิ
คุณภาพระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปการศึกษา 2561 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ระดับคณะไดมีการรายงานผลการติดตามตอมหาวิทยาลัย 
ดังน้ี 

1.1 รายงานการติดตามการดําเนินงานตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 3 เดือน   

1.2 รายงานการติดตามการดําเนินงานตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน   

1.3 รายงานการติดตามการดําเนินงานตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน   

1.4 รายงานการติดตามการดําเนินงานตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน  

(2) ในการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวชี้วัด
ระดับหลักสูตรไดมีการรายงานผลการติดตามตอมหาวิทยาลัย 
ดังน้ี 

2.1 รายงานการติดตามการดําเนินงานตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 3 เดือน   

2.2 รายงานการติดตามการดําเนินงานตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน   

2.3 รายงานการติดตามการดําเนินงานตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน   

ระดับหลักสูตร คณะไดนําขอมูลของหลักสูตรมา
วิเคราะหและสรุปเปนภาคการศึกษา  (มน 5.1-7-9) และ
เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ (มน 5.1-7-10) โดย
รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร ดังนี้ 

( 1 )  ภาค เ รี ย นที่  1 / 25 61 ใน กา รปร ะชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ รายงานการคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 25 ตุลาคม 2561  

(2) รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร ภาคเรียนท่ี 
2/2561 ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 
4/2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562  

ระดับคณะ ไดนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรและ



 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปีการศึกษา 2561 

 

หน้า 138                                             คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง (ฉบบัหลงัประเมนิ)   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สวนงานที่เก่ียวของจัดทําเปนรายงานผลการดําเนินตาม
องคประกอบคุณภาพและตัวชี้ วัดของหลักสูตร เสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ ดังนี้ 

(1) รายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานคุณภาพ
ระดับคณะ รอบ 6 เดือน เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะใน
การประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 

(2) รายงานผลการติดตามผลการดําเนินงาน
คุณภาพระดับคณะ รอบ 12 เดือน โดยจัดทําเปนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)  เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะใน
การประชุมคร้ังที่ 4/2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562  

3) การประเมินคุณภาพ  ปการศึกษา 2561 คณะฯ มีการ
กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ตามรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ระดับหลักสูตร จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร (มคอ.7) โดยผานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อรวมกันหาแนวทางปฏิบัติตาม
องคประกอบคุณภาพของหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลักสูตรกรอกขอมูลรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร 
(มคอ.7) ในระบบฐานขอมูล CHE QA Online ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาแตละหลักสูตร จําวน 14 หลักสูตร (มน 
5.1-7-12) ดังนี้ 

(1) ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548 จํานวน 4 หลักสูตร 

1) วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2559) 

2) วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร  
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2558)  

3) วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร   
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2557) 

4) วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2559) 

5) วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ประเมินหลักสูตร
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2559) 

6) วันที่  5 มิถุนายน 2562 ประเมินหลักสูตร          
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554)  

(2) ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 จํานวน 8 หลักสูตร 

1) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

2) วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร       
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) 

3) วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร    
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

4) วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561) 

5) วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร      
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)    

6) วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 

7) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) 

 8) วันท่ี 21 มิถุนายน 2562 ประเมินหลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ
ชาวตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560) 

3.2 ระดับคณะ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจําปการศึกษา 2561 โดยผานกระบวนการวิพากษ
จากผูมีสวนเก่ียวของ ไดแก ผูบริหารคณะ ประธานสาขาวิชา 
เลขานุการสาขาวิชา  หัวหนาสํานักงาน  หัวหนาสวนงาน 
และเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับขอมูลในการรายงานผลตาม
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
องคประกอบคุณภาพ โดยไดจัดข้ึนเมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 
2562 (มน 5.1-7-12) และนําผลการประเมินตนเอง (SAR) 
เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาผลการ
ดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2561 เพื่อใหขอเสนอแนะใน
การดําเนินงานของคณะ  ท้ังนี้ เจาหนาท่ีที่ปฏิบัติหนาที่งาน
ประกันกันคุณภาพการศึกษากรอกขอมูลรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ในระบบฐานขอมูล CHE QA Online ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเปนการ
รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ตอสํานักงานคณะกรรมการ
การการอุดมศึกษา (สกอ.)  และมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ เปนผูที่ ข้ึนทะเบียนตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ในวันท่ี 12 
กรกฎาคม พ.ศ.2562 เพื่อตรวจสอบระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จากคณะกรรมประเมิน
คุณภาพภายในเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง 

3.3 ระดับมหาวิทยาลัย มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ เสนอตอมหาวิทยาลัย เพื่อเปนขอมูล
ในการสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย มีขอปฏิบัติท่ีเปนในทิศทางเดียวกัน 
 นอกจากนั้น คณะฯ ไดมีการปรับปรุงการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการนําผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา 2560 มาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ป
การศึกษา 2561 (มน 5.1-7-13) โดยแผนดังกลาวเปนแผนท่ี
เกิดจาการนําขอ เสนอแนะจากการประเมินในแตละ
องคประกอบ  แตละตัวบงชี้คุณภาพ ในประเด็นตาง ๆ เพื่อให
เกิดคุณภาพการบริหารงานตามพันธกิจของคณะฯ และแผน
ดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 (มน 
5.1-7-13) และมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนเพื่อให
เกิดคุณภาพอยางแทจริง  

4) การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามามี
สวนรวม ดังนี ้

คณะฯ ไดมีการดําเนินงานดานตาง ๆ ของคณะที่เปด
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะผูใชบัณฑิต ศิษยเกา 
นักศึกษา และผูรับบริการ เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
ของคณะ ดวยการใหขอมูลปอนกลับและนําผลไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศกึษาของคณะ  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 ศษิยเกา โดยมีผูแทนเขารับการ
สัมภาษณในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
อยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 

2)  เปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการใหขอมูล
ปอนกลับและรวมดําเนินกิจกรรม ดังน้ี  

2.1) การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลังจากสิ้นสุดภาค
การศึกษาในแตละภาคการศึกษา และจัดทําเปนรายงาน  

2.2) การประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของ
การใหบริการ 3 ดานของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 

3) คณะฯไดขอความรวมมือผูใชบัณฑิต เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ของบัณฑิตจบปการศึกษา 2559-2561 และไดสงผล
การประเมินไปยังสาขาวิชา เพื่อนําผลการประเมินไปเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิตตอไป          
 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ ดําเนินการได 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงช้ีที่  5.2  ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสูตร 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
เกณฑการประเมิน 

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

ขอ 
มีการดาํเนินการ 2 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดาํเนินการ 5 

ขอ 
มีการดําเนินการ 6 

ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไป
ตามองคประกอบการประกันคณุภาพหลักสูตร   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบและกลไก

ในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไป
ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 

1 )  แต งตั้ งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและการบริหารหลักสูตรคณะฯ ปการศึกษา 
2561 (มน 5.2-1-1) ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวย
คณบดี ประธานสาขาวิชา หัวหนาสํานักงาน หัวงานสวนงาน 
และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ รวมเปนคณะกรรมการทําหนาที่ใน
กา รกํ า กั บติ ดต าม กา ร ดํ า เนิ น งา นของหลั ก สู ต ร ตา ม
องคประกอบคุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัดที่กําหนด และมี
การจัดประชุมคณะกรรมการ (มน 5.2-1-2) เพื่อรวมกําหนด
นโยบาย แนวทางในการดําเนินงานของหลักสูตร และสราง
ความเขาใจกับหลักสูตรทุกหลักสูตรใหมีการบริการจัดการ
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 
และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 เนื่องจากคณะฯ มี
หลักสูตรที่ไดดําเนินการปรับปรุงและใชเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรเดิม (เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548) และเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรใหม (เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) 
เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และผูเกี่ยวของไดเขาใจในการบริหารจัดการหลักสูตรไดอยาง
ถูกตองตามเกณฑที่กําหนดและเพื่อใหเกิดคุณภาพหลักสูตร
ตามที่คณะและมหาวิทยาลัยกําหนด  

2)  จัด ทําแผนงานดํ า เ นินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (Action Plan) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ปการศึกษา 2561 (มน 5.2-1-3) ท่ีผานความเห็นชอบจาก

มน 5.2-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางที่  2754/2561 เรื่ อง แตงตั้ ง
คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
กา รศึ กษ าภา ยในและกา รบริ หา ร
หลักสูตรคณะฯ ปการศึกษา 2561 
ม น  5 . 2 -1 -2  ร า ย ง า น ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภ า ย ใน แ ล ะก า รบ ริ ห า ร หลั ก สู ต ร            
ปการศึกษา 2561 
มน 5.2-1-3 แผนการดําเนินงานดาน
กา รประกั นคุณภา พกา รศึ กษ า  ป
การศึกษา 2561  
มน 5.2-1-4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร/ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง เรื่อง การบริหารงานวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2559 
ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ.2559 
มน 5.2-1-5  คู มื อประ กันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  คณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับ
ปรบัปรุง พ.ศ.2561)  
มน  5 .2 -1-6  แบบฟอรมการจั ดทํ า
หลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง 
ม น  5 . 2 -1 -7  แ บ บ ฟ อ ร ม ก า ร
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการ
บริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2561 และคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 เพื่อใชเปนใน
การกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไป
ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและระดับคณะ 

3) แตงตั้ง คณะกรรมการบริหารบริหารสาขาวิชา  
โดยมีวาระคราวละ 2 ป ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เรื่อง การบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลํ าปาง พ .ศ.2559 ขอ  12 โดยมีหนา ท่ี  กํ ากับ ดูและ 
ประสานงาน และดําเนินการสาขาวิชาใหเปนไปตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานที่เ ก่ียวของกับสาขาวิชา และ
มาตรฐานตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในหลักสูตร (มน 5.2-1-4)  โดยมี
ตัวแทนสาขาวิชาที่รวมเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและบริหารหลักสูตรของคณะ เพื่อรวม
กําหนดนโยบาย แนวทางในการดําเนินงาน และนําไปสูการ
ปฏิบัติในหลักสูตร เพื่อใหเกิดคุณภาพหลักสูตรตามท่ีคณะและ
มหาวิทยาลัยกําหนด  

4) จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) (มน 5.2-1-5) และจัดสง
แบบฟอรมตาง ๆ ที่มหา วิทยาลัยกําหนด เ ก่ียวกับการ
ดําเนินงานหลักสูตร ไดแก  แบบฟอรมการจัดทําหลักสูตร
ใหม/หลักสูตรปรับปรุง (มน 5.2-1-6) แบบฟอรมการขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร  (มน 5.2-1-7) โดยยึด
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักและวิธีการ
จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติใน
การพัฒนาและบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
พ.ศ.2559 (มน 5 .2-1-8) เพื่ อใช เปนเครื่อ งมือในการ
ดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ.2548 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรหลักสูตร พ.ศ.2558 
และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวของ  

5) จัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มน 
5.2-1-9) เพื่อใหทุกหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานตาม
องคประกอบคุณภาพหลักสูตรรอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน และ
รอบ 9 เดือน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.
7) ซึ่งเปนการรายงานเม่ือสิ้นสุดปการศึกษา  เพ่ือเปนการกํากับ
ติดตามและควบคุณภาพการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไป
ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร    

เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
มน 5.2-1-8 ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง เรื่อง หลักและวิธีการจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ.2559 
และแนวปฏิบัติในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
พ.ศ.2559  
มน 5.2-1-9 แบบฟอรมรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ระดับหลักสูตร ป
การศกึษา 2561 
มน 5.2-1-10 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจําคณะ ประจําปการศึกษา 
2561 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
6) คณะฯ นําผลการดําเนินงานการของหลักสูตรมา

วิเคราะหและสรุปผลรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ 
(มน 5.2-1-10) เพื่อพิจารณาเพื่อใหขอเสนอแนะและแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานดานหลักสูตรที่
เก่ียวของ  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 
1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศกึษา   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการแตงตั้ ง

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการ
บริหารหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2561 ตามคํ าสั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ 2754/2561 ซึ่งประกอบไปดวย
คณบดี รองคณบดี  ประธานสาขาวิชา และเจาหนาที่ (มน 5.2-
2-1) ทําหนาที่ในการติดตามการดําเนินงานและรายงานผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร และระดับคณะ เพื่อทํา
หนาท่ีในการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบ
ที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา  โดยมีการ
ดําเนินการดังนี้ 

1. กําหนดใหตัวแทนสาขาวิชาที่รวมเปนคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการบริหารหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2561 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร 
ผานการประชุมทุกครั้ง 

2. ทําบันทึกขอความถึงประธานสาขาวิชาและเพื่อให
กําหนดใหทุกหลักสูตรรายงานผลการดํา เนินงานตาม
องคประกอบคุณภาพหลักสูตรรอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน 
และรอบ 9 เดือน (มน 5.2-2-2) และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) (มน 5.2-2-3) ทําซ่ึงเปนการ
รายงานเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา โดยไดกําหนดใหรายงานผลการ
ดําเนินงานตามองคประกอบและตัวชี้วัดระดับหลักสูตรตอ
มหาวิทยาลัย ตามแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ป
การศึกษา 2561 ดังนี้ 

1) รายงานการติดตามการดําเนินงานตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 3 เดือน   

2) รายงานการติดตามการดําเนินงานตาม

มน 5.2-2-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ที่  2754/2561 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
กา รศึ กษ าภา ยในและกา รบริ หา ร
หลั กสู ต ร  คณะมนุ ษยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2561   
มน 5.2-2-2 รายงานผลการดาํเนินงาน
ตามตัวชี้วัดรอบ 3 เดือน 6 เดือน  และ 9 
เดือน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
มน 5.2-2-3 รายงานผลการดาํเนินงาน
หลักสูตร (มคอ.7)  ปการศึกษา 2561 
จํานวน 14 หลักสูตร  
มน 5.2-2-4 แบบโครงการเสนอคณบดี
เพื่ออนุมัติใหปรับปรุงหลักสูตร/เปด
หลักสูตรใหม   
มน 5.2-2-5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
วิพากษหลักสูตร  
มน 5.2-2-6 รายงานการประชุมสภา   
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
พ.ศ.2561-พ.ศ.2562  
มน 5.2-2-7 รายงานการประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2561-
พ.ศ.2562  
มน 5.2-2-8 Print Out ระบบพิจารณา
ความสอดคลองของหลักสูตร (CHE 
Curriculum Online :  CHECO ) 
มน 5.2-2-9 สรุปผลการดาํเนนิงานของ
หลักสูตร ภาคการศึกษา 1/2561 และ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน   

3) รายงานการติดตามการดําเนินงานตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน   

4) รายงานการติดตามการดําเนินงานตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน (มคอ. 7)  

โดยผลการรายงานของแตละหลักสูตรจะนําเสนอตอ
คณบดี เพื่อลงนามผูตรวจสอบและเห็นชอบทุกหลักสูตร เพื่อ
เปนการกํากับติดตามและควบคุณภาพการดําเนินงานของ
หลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร  หลังจากนั้น คณะฯ ไดจัดสงรายงานผลการดําเนิน
ตามองคประกอบคุณภาพและตัวชี้ วัดของแตละหลักสูตร 
จํานวน 14 หลักสูตร ไปยังงานประกันคุณภาพการศึกษา กอง
นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย เพื่อรายงานผลตอ
ผูเก่ียวของตอไป  

 3. การดําเนินงานดานหลักสูตร ไดแก การปรับปรุง
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร  จะตองดําเนินดําเนินงานตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวของและจะตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

3.1 การปรับปรุงหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตร 
จะตองขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาหรือขอ
เปดหลักสูตร  

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

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

3.4  สงเอกสารรางหลักสูตรเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ โดยเสนอคณบดีเพื่อใหความ
เห็นชอบ 

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

3.6 เสนอหลักสูตรเมื่อผานความเห็นชอบจาก

ภาคเรียนท่ี 2/2561  
มน 5.2-2-10 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
7/2561 วันที่ 25 ตุลาคม 2561  
มน 5.2-2-11 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
4/2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สภาวิชาการ ตอสภามหาวิทยาลัย (มน 5.2-2-7) โดยตองผาน
ความเห็นชอบจากคณบดี 

3.7  จัดทําหลักสูตรฉบับสมบูรณ (มคอ.2) และ
แบบรายงานหลักสูตร (มคอ 02)  โดยตองผานความเห็นชอบ
จากคณบดี เพื่อจัดสงไปยังกองบริการการศึกษาเสนอให
อธิการบดีลงนามในแบบรายงานหลักสูตร (มคอ.02) และ
ดําเนินการจัดสงสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลกัสูตร 

4. การดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสูตร เชน 
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร เปลี่ยนแปลงอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เปลี่ยนแปลงหมวดตาง ๆ ใน มคอ.2  
จะตองดําเนินดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
เกี่ยวของและจะตองดาํเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

4.1  สง เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงขอมูล
หลักสูตร เพื่อเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ โดยเสนอ
คณบดีเพ่ือใหความเห็นชอบ 

4.2  เสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ เมื่อผาน
ความเห็นชอบคณะกรรมการประจําคณะ โดยตองผานความ
เห็นชอบจากคณบดี  

4.3 เสนอหลักสูตรเมื่อผานความเห็นชอบจาก 
ตอสภามหาวิทยาลัย โดยตองผานความเห็นชอบจากคณบดี 

4.4 จัดทําบันทึกขอความและเอกสารแบบ
รายงานการเปล่ียนแปลงขอมูลหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548 (สมอ.08) โดยตองลงนามโดยคณบดี 
อธิบดีลงนามและดําเนินการจัดสงสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  ภายใน 30 วัน นับตั้ งแตวัน ท่ีสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสูตร และ
จัดทําบันทึกขอความเสนอคณบดีลงนาม ในการรายงานผลการ
ดําเนินการจัดทําขอมูลหลักสูตรเขาสูระบบพิจารณาความ
สอดคลองของหลักสูตร (CHE Curriculum Online :  
CHECO ) (มน 5.1-2-8) เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาในการ
ยืนยันขอมูลหลักสูตรสงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรผานระบบตอไป 

5) คณะไดนําขอมูลของหลักสูตรมาวิเคราะหและ
สรุปเป นภาคการศึกษา   (มน 5 .1-2-9)  และ เสนอต อ
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานหลักสูตร โดยรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ดังน้ี 

5.1 ภาคเรียนท่ี 1/2561 ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 25 ตุลาคม 
2561 (มน 5.1-2-10) 

5.2 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร ภาค
เรียนที่ 2/2561 ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้ง
ที่ 4/2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 (มน 5.1-2-11) 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการจัดสรร

ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 

1) คณะมีรองคณบดีและผูชวยคณบดี ทําหนาที่เปน
ผูกํากับ ติดตาม ดูแลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาและมีนักวิชาการศึกษา ทําหนาที่สนับสนุนการ
ดําเนินของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบคุณภาพการ
หลักสูตร อาทิ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะท่ีประกอบไปดวยประธาน
สาขาวิชาและเลขานุการสาขาวิชา (มน 5.2-3-1) เพ่ือรวมกัน
หารือแนวทางในการดําเนินงานของหลักสูตรและของคณะให
เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ และไดจัดสงอาจารยเขา
รวมโครงการอบรมสรางความรูมุงสูความเขาใจ QA Better 
together เรื่อง “การทวนสอบผลลัพธการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานอุดมศึกษา ที่ระบุใน มคอ.2” วันศุกร ที่ 24 
พฤษภาคม 2562  ท่ีจัดขึ้นโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา 
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เพื่อให
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีความรู
ความเขา ใจ และดํา เนินการทบทวนผลลัพธไดอย างมี
ประสิทธิภาพ ถูกตองตามหลักการวัดและการประเมินผลเอ้ือ
ตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หลกัสูตร และเปนมาตรฐานของมหาวิทยาลัย โดยไดรับเกียรติ
จาก ศ.ดร.สุวิมล วองวาณิช ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยและ
ประเมินผลของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ เปน
วิทยากร มีอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ

มน 5.2-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในคณะฯ ประจําปการศกึษา 2561 
มน 5.2-3-2 ใบลงทะเบียนเขารวม
โครงการอบรมสรางความรูมุงสูความ
เขาใจ QA Better together เรื่อง 
“การทวนสอบผลลัพธการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานอุดมศึกษา ท่ีระบุใน 
มคอ.2” วันศุกร ที่ 24 พฤษภาคม 
2562   
มน 5.2-3-3 แผนปฏิบัติการ งบประมาณ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.
2562 
มน 5.2-3-4 เว็บไซตคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ลําปาง 

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

2) http://www.human.lpru.ac.t
h/husocevaluation 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย จํานวน 14 หลักสูตร   

2) คณะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (มน 5.2-3-3) เพื่อใชในสนับสนุน
การดําเนินงานแกหลักสูตรและจัดโครงการเพื่อสรางความรูความ
เขาใจในการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร และมีการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการบริหารสาขาวิชา เพื่อใช ในการดําเนินงานของ
สาขาวิชาไดแก งบประมาณกิจกรรมพัฒนานักศึกษา งบประมาณ
ดานพัฒนาอาจารยสําหรับพัฒนาทางดานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ  งบประมาณบริการวิชาการแกสังคม  งบประมาณดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงบประมาณสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนเปนตน  

3) คณะมีระบบสารสนเทศตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรที่สามารถใชเปนขอมูลได อาทิ ระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย และระบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู เรี ยนตอคุณภาพการสอนและสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู  
(มน 5.2-3-4)  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกําหนดการ

ประเมินคุณภาพหลักสตูรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตรประจําป
การศึกษา 2561  โดยไดมีการประเมินคุณภาพการศึกษาแตละ
หลักสูตร จําวน 14 หลักสูตร (มน 5.2-4-1 ) ดังนี้ 

ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548 จํานวน 4 หลักสูตร  

(1) วัน ท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (หลักสูตร
ใหม พ.ศ.2559) ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตาม
ระดับคุณภาพ อยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.66  

(2) วัน ท่ี 30 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร     
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558) 
ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามระดับคุณภาพ อยูใน
ระดับดี คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.39 

(3) วัน ท่ี 30 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร   

มน 5.2-4-1 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2561  
มน 5.2-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ  คร้ังที่ 
4/2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2557) ผลการประเมินคณุภาพของหลักสูตรตามระดับคุณภาพ 
อยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.14  

(4) วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร   
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2559) ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามระดับ
คุณภาพ อยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.62 

 (5) วันที่  31 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2559) ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามระดับคุณภาพ 
อยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.89 

(6)  วันที่  5 มิถุนายน 2562 ประเมินหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ผล
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามระดับคุณภาพ อยูใน
ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.59 

ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 จํานวน 8 หลักสูตร 

(1) วัน ท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตาม
ระดับคุณภาพ อยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.30 

 (2) วันที่  15 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร       
นิตศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามระดับคุณภาพ 
อยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.70 

(3) วัน ท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร    
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตาม
ระดับคุณภาพ อยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.47 

(4) วัน ท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร    
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561) ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามระดับคุณภาพ 
อยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.19 

(5) วัน ท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร      
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผลการประเมินคุณภาพของ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักสูตรตามระดับคุณภาพ อยูในระดับปานกลาง คะแนน
เฉลี่ยเทากับ 2.74 

(6) วัน ท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามระดับ
คุณภาพ อยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.14  

(7) วัน ท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ประเมินหลักสูตร    
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามระดับคุณภาพ 
อยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.45 

 (8)  วันที่  21 มิถุนายน 2562 ประเมินหลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับ
ชาวตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผลการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรตามระดับคุณภาพ อยูในระดับดี คะแนน
เฉลี่ยเทากับ 3.40 

และคณะฯ ไดนํารายงานผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2561 เสนอตอคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 21 มิถุนายน 
2562 (มน 5.2-4-2 ) โดยไดขอเสนอแนะใหคณะฯ กํากับ
ติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรใหผานมาตรฐานที่
กําหนดทุกหลักสูตร และเสนอใหคณะฯ สงเสริมและสนับสนุน
ใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการใหมีคุณภาพที่สูงข้ึน  
 

เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะไดนํ าผลการประเมินและขอเสนอแนะจาก

กรรมการประจําคณะ มาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน
ของหลักสูตรภายใตการกํากับของคณะฯ ทําใหผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม ตามตัวบงชี้ 1.1 มีคุณภาพดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง (มน 5.2-5-1 และ มน 5.2-5-2)  ดังนี้ 

ปการศึกษา คะแนน ระดับคุณภาพ 
2559 2.42 ระดับปานกลาง 
2560 2.80 ระดับปานกลาง 
2561 3.19 ระดับดี 

 

โดยในปการศึกษา 2561 คณะฯ ไดนําขอเสนอแนะของ
คระกรรมการประจําคณะ มาผลักดันใหอาจารยผูรับผิดชอบ

มน 5.2-5-1 รายงานผลการดาํเนินงาน
ระดับหลักสูตรเปรยีบเทียบ ปการศึกษา 
2559-2561 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
มน 5.2-5-2 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
จํานวน 14 หลักสูตร ปการศึกษา 
2559-2561 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักสูตร หรือ อาจารยประจําหลักสูตร องคประกอบที่ 4     
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ใหมี
คุณภาพผลงานทางวิชาการใหมากขึ้น โดยสรุปผลการ
ดําเนินงาน ปการศึกษา 2559-2561 ดังนี้  

ปการศึกษา ผลการดําเนินงาน 
2561 5 คะแนน จํานวน 13 หลักสูตร  

3 คะแนน จํานวน 1 หลักสูตร  
2560 5 คะแนน จํานวน 9 หลักสูตร 

4 คะแนน จํานวน 3 หลักสูตร 
1 คะแนน จํานวน 1 หลักสูตร 
0 คะแนน จํานวน 1 หลักสูตร 

2559 5 คะแนน จํานวน 9 หลักสูตร 
3.33 คะแนน จํานวน 1 หลักสูตร 
3 คะแนน จํานวน 1 หลักสูตร 
2 คะแนน จํานวน 1 หลักสูตร 
1 คะแนน จํานวน 1 หลักสูตร 
0 คะแนน จํานวน 1 หลักสูตร 

 
 

 

เกณฑมาตรฐานขอ 6 มีผลการประเมินคณุภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ในปการศึกษา 2561 คณะฯ มีการเปดการเรียนการสอน
จํานวน 14 หลักสูตร และรับการประเมินครบทุกหลักสูตร โดยมี
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรท้ัง 14 หลักสูตรและ ผลการ
ประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐาน ผานทุกหลักสูตร  

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

มน 5.2-6-1 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2561 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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สวนที่ 3  
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพระดับคณะ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

การบรรลุ
เปาหมาย 
[บรรล]ุ 
 [ไม
บรรลุ] 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (%  
หรือสัดสวน) 

ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

3.01 
คะแนน 

44.68 3.19  

14 

ตัวบงช้ีที่ 1.2 อาจารยประจํา
คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 25 20.5 × 100 20.20  × 5 2.53  

101.5 40 
ตัวบงช้ีที่ 1.3 อาจารยประจํา
คณะที่ ดํ ารงตํ า แหน งทา ง
วิชาการ 

รอยละ 25 31 × 100 30.54 × 5 2.55  

101.5 60 

ตัวบงช้ีที่  1.4 จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

5 คะแนน 5+5+5+5 5 
 5 กลุม 

ตั วบ งชี้ ที่   1.5 การบริ การ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6  ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 
(ขอ 1-6) 

5 
 

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

7 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 
(ขอ 1-6) 

5 
 

คาคะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 1 3.88 ระดับด ี
องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรอืงานสรางสรรค 

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6) 

5  

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสรางสรรค 

25,000 
บาท/คน 

2,527,621.68 25,792.06 × 5 5.16 5  
98 25,000 

ตัวบงช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการ
ของอาจารย ป ระจํ า และ
นักวิจัย 

รอยละ20 33 × 100 32.51  × 5 8.13 5  

101.5 20 

คาคะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 2 
5.00 

ระดับดี
มาก 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ งช้ีที่  3.1  การบริการ
วิชาการแกสังคม 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 
(ขอ 1-6 ) 

5  
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

การบรรลุ
เปาหมาย 
[บรรล]ุ 
 [ไม
บรรลุ] 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (%  
หรือสัดสวน) 

ตัวหาร 

คาคะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 3 
5 

ระดับดี
มาก 

องคประกอบที่ 4 การทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก
การทํานุ บํารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม 

7 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 
(ขอ 1-6) 

5  

คาคะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 4 
5 

ระดับดี
มาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบงช้ีที่  5.1 การบริหาร
ของคณะ เพื่ อการ กํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
กลุมสถาบัน และเอกลักษณ
ของคณะ 

7 ขอ ดําเนินการได 7 ขอ 
(ขอ 1-7) 

5  

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกํากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 
(ขอ 1-6) 

5  

คาคะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 5 5.00  

คาเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 
58.27 

 4.48 
ระดับคุณภาพ ดี 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหคณุภาพการศกึษาภายในระดับคณะ 

องคประกอบคุณภาพ 
จํานวน 
ตัวบงชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

รวม 
ผล 

การประเมิน ปจจัย
นําเขา 

กระบวนการ 
ผลผลิต
และ

ผลลัพธ 
1. การผลิตบัณฑิต 6 3.36 5.00 3.19 3.88 ระดับด ี
2. การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4. การทํานุบาํรุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 
ระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
รวมทุกตัวบงชี้ของทุก

องคประกอบ 
13 3.77 5.00 4.10 4.48 

  
ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี ระดับด ี   

 

หมายเหตุ   
  0.00-1.50 การดาํเนินงาน  ตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงาน  ตองปรับปรงุ 
2.51-3.50 การดําเนินงาน  ระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงาน  ระดับดี 
4.51-5.00 การดาํเนินงาน  ระดับดีมาก 
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ภาคผนวก 
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Common data Set  (ขอมูลพื้นฐาน) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2561 
 

 
ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 14 
- ---ระดับปริญญาตรี 12 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปริญญาโท 1 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดับปริญญาเอก 1 
จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - 
- ---ระดับปริญญาตรี - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปริญญาโท - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดับปริญญาเอก - 
จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 2,407 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตรี 2,367 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท 11 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก  29 
จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด รวมทั้งที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาตอ 101.5 
- ---จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒปิรญิญา
ตรีหรือเทียบเทา  

2 

- ---จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒปิรญิญา
โทหรือเทียบเทา 

79 

- ---จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒปิรญิญา
เอกหรือเทียบเทา  

20.5 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 75.5 
- ---จํานวนอาจารยประจาํ (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา 

2 

- ---จํานวนอาจารยประจาํ (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

60 

- ---จํานวนอาจารยประจาํ (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

8.5 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 28 
- ---จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ 0 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปีการศึกษา 2561 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง   (ฉบบัหลงัประเมนิ)                                              หน้า 157 

 
ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

เทียบเทา 
- ---จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

17 

- ---จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

11 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 3 
- ---จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา 

0 

- ---จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

2 

- ---จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

1 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0 
- ---จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา 

0 

- ---จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

0 

- ---จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

0 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒกิารศึกษา 70 
- - --ระดับปริญญาตร ี - 
- - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
- - --ระดับปริญญาโท 53 
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- - --ระดับปริญญาเอก 17 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 68 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 43 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 22 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย 3 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงศาสตราจารย 0 
จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 67 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

21 
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ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

- - --บทความสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไป และแจงให  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

3 

- - --ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

14 

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

15 

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

0 

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

0 

- - --ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 0 
- - --ผลงานคนพบพันธุพชื พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 0 
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว 

2 

- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการ 

3 
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ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีมกีารเผยแพรสูสาธารณะในลกัษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 

0 

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 
- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 7 
- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

0 

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  0 
- - -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิง
ในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจาํหลักสูตร 

1 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 635 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป 
หลังสําเร็จการศึกษา 

533 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

377 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 22 
จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 11 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 0 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 9 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 9 
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอสิระ (คาเฉลี่ย) 

15,000 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศกึษาระดบั
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.31 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร 

11 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีมีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  0 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

2 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยู ใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและ

8 
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หน้า 160                                             คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง (ฉบบัหลงัประเมนิ)   

 
ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 

- ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 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
ที่ 1 

0 

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

0 

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

0 

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

0 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  0 
จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ
ประเมิน ปการศึกษา 2561) 

8 

จํานวนรวมของผลงานนักศกึษาและผูสาํเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

- 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ 

- 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

- 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปีการศึกษา 2561 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง   (ฉบบัหลงัประเมนิ)                                              หน้า 161 

 
ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

วารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต
สถาบันนาํเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและ
แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 

- ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 2 

- 

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

- 

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

- 

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

- 

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

- 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  - 
จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ
ประเมิน) 

0 

จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 2,061.82 
- ---ระดับอนุปริญญา - 
- ---ระดับปริญญาตรี 2,009.2 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปริญญาโท - 
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ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดับปริญญาเอก 52.62 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 1,691,855 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  1,691,855 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 802,766.68 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 802,766.68 
จํานวนอาจารยประจําทีป่ฏิบัติงานจริง (ไมนบัรวมผูลาศึกษาตอ) 98 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 98 
จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศกึษาตอ) - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 3.5 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  3.5 
จํานวนนกัวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ   - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

25 

- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 25 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

3 
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ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ
แจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 
ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

14 

- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 14 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ
แจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 1 

13 

- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 13 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

- 

- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร - 
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- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว 

- 

- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดาํเนินการ - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการแลว 

2 

- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

3 

- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน
สื่ออิเล็กทรอนกิส online 

- 

- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 5 
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ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา 2561 

ระหวาง 12 กรกฎาคม 2562 
ณ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (อาคาร 9)    

วัน/ เวลา กิจกรรม ผูเขารวม 
08.00 – 08.30 น. คณะกรรมการประเมินประชุมวางแผนการตรวจเย่ียม 

และกําหนดประเด็น และรายการขอมูลที่ตองทําการ
ตรวจสอบ 

ผูบริหาร ประธานสาขาวิชา 
หรือ ตัวแทนสาขาวิชา และ
เจาหนาที่ 

08.30 - 08.45 น. - รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง กลาวตอนรบัคณะกรรมการผูประเมิน   
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงกระบวนการ
และวัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ แกผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ ใน
การรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

08.45-09.45 น. บรรยายสรุปการดําเนินงานของคณะในรอบปการศึกษา 
2561 โดยผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 

10.00-10.20 น. สัมภาษณคณบดี / ผูบริหารคณะ /ประธานสาขาวิชา ผูบริหาร ประธานสาขาวิชา 

10.20-10.50 น. สัมภาษณผูแทนคณาจารย (สาขาละ 1 คน) /สัมภาษณ
ผูแทนสายสายสนับสนุน ( จาํนวน 2 คน) 

ผูแทนคณาจารย 
ผูแทนสายสายสนับสนุน 

10.50-11.30 น. สัมภาษณผูใชบัณฑิต (2 คน)  / ศิษยเกา ( 2 คน) / 
ผูแทนนกัศึกษา (คละชั้นป) (สาขาละ 1 คน) 

ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และ 
ผูแทนนักศึกษา 

11.30-12.00 น. คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูบรหิาร  คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
คณะฯ และเจาหนาที่สาย
สนับสนุน 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.00 น. - คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(ตอ) 
- คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมจัดทํารายงานผลการ
ประเมิน 

ผูบรหิาร  คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
คณะฯ และเจาหนาที่สาย
สนับสนุน 

16.00-17.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯรายงานผลการประเมินคณะ 
- รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหขอมูลยอนกลับแก

ผูบรหิาร  ประธาน
สาขาวิชา อาจารย และ
เจาหนาที่  
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วัน/ เวลา กิจกรรม ผูเขารวม 
คณะกรรมการประเมินฯ 

  

หมายเหตุ 1) อาหารวางรบัประทานระหวางดาํเนินการ 
  2) กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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คําสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2561 
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