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คํานํา 

 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา 2562 จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ และเพ่ือรับการประเมินคณุภาพการศึกษาจากคณะกรรมการผูประเมิน
เพื่อที่จะไดนําขอมูล ขอเสนอแนะและแนวทางการดําเนินงานมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ใหเกิดคุณภาพการศึกษาอยางมปีระสิทธิภาพ 
 เน้ือหาในรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2562 มีระยะเวลาของการดําเนินงาน โครงการ
และกิจกรรม ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2562 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ประกอบดวยบทสรุปผูบริหารและ
การดําเนินงาน โดยรายงานประกอบไปดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 สวนนํา เปนการรายงานขอมูลเบื้องตน
ของคณะ ไดแก ชื่อหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ โครงสรางการบริหาร ขอมูลการเปด
หลักสูตร ขอมูลนักศึกษา ขอมูลอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับ
งบประมาณและอาคารสถานท่ี  สวนท่ี 2 เปนการรายงานผลการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัว
บงชี้ ระดับคณะ จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวชี้วัด และสวนที่ 3 เปนการนําเสนอผลสรุปคะแนนและ
รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา  เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 โดยคณะกรรมการฯ จะศึกษา
จากรายงานการประเมินตนเองและศึกษาขอมูลจากเอกสารหลักฐาน สัมภาษณกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
ไดแก คณะผูบริหาร ประธานสาขาวิชา ตัวแทนอาจารย ตัวแทนเจาหนาท่ี ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนผูใช
บัณฑิต และตัวแทนศิษยเกา โดยคณะฯ ไดสรุปผลการประเมินตนเองจากการเขียนรายงาน อยูในระดับดี
มาก คะแนนเฉลี่ย 4.59 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน 
 รายงานฉบับนี้ เปนรายงานฉบับรับการประเมิน ดังนั้น ในนามของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง  จึงขอขอบคุณผูท่ีเก่ียวของทุกทานที่มีสวนรวมใหการจัดทําขอมูล
ในรายงานประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2562 สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคตามองคประกอบและ
ตัวชี้วัดที่กําหนด หวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลในการรายงานดังกลาวจะเปนประโยชนตอหนวยงานและผูที่
เก่ียวของตอไป 
 

                                         
    

 (รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน) 
                                คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                             วันท่ี  21  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
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บทสรุปผูบริหาร 
 
1. ขอมูลทั่วไป 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนสถาบันอุดมศึกษาในกลุม 
ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี โดยปการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร 
แบงเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 12 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร และระดับ     
ปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร มีอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวนทั้งหมด 
99 คน ปฏิบัติงานจริง จํานวน 99 คน ไมมีอาจารยท่ีลาศึกษาตอ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
ประกอบดวย อาจารย จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 59.60 ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 34.34 รองศาสตราจารย จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.06 และจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
ประกอบดวย คุณวุฒิปริญญาตรี  2 คน คิดเปนรอยละ 2.02  คุณวุฒิปริญญาโท  74 คน คิดเปนรอยละ 
74.75  และคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 23.22  และมีจํานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 
2,049 คน ประกอบดวย ระดับปรญิญาตรี จํานวน 2,019 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน และระดับ
ปริญญาเอก 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 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดดําเนินการตามพันธกิจของคณะ
และมหาวิทยาลัยอยางครบถวน และคณะไดประเมินตนเองตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะอยูในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน รายละเอียดผลการ
ประเมินแตละองคประกอบดังนี้ 
 

องคประกอบ 
ผลการประเมินคณุภาพภายใน 

คะแนน ผลการประเมิน 
1. การผลิตบัณฑิต 4.11 ระดับดี 
2. การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 
4. การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 
5. การบริหารจัดการ 5.00 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5 องคประกอบ 4.59 ระดับดีมาก 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปการศึกษา 2562 

 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  (ฉบับรับการประเมิน)                                          หนา จ 

3. ผลการวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและวิธี
ปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม รายองคประกอบ ดังนี้ 
 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 

1. คณะมีอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพและมีความหลากหลายในศาสตร
สาขาวิชาที่สอน มีการใหความรวมมือทําใหการทํางานรวมกัน มีรูปแบบที่หลากหลาย สงผลใหมีผลงานได
บรรลุตามแผนทีกํ่าหนดไว 

2.  คณะมีระบบและกลไกในการดูแลและใหบริการนักศึกษาปจจุบันอยางเปนระบบ และมีขอมูล  
ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับศิษยเกา สามารถติดตอสื่อสาร และสอบถามขอมูลไดตลอดเวลาทําใหเกิด
ความรักความผูกพันระหวางศิษยเกากับคณะ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรมีการสงเสริมพัฒนาศักยภาพใหแกอาจารยและบุคลากรในประเด็นที่ทันสมัย และไวตอ               
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อใหเกิดการปรับตัวและพัฒนาประสิทธิภาพการสอนไดดียิ่งข้ึน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรสงเสริม ผลักดันใหอาจารยไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และทําผลงานเพ่ือขอรับการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น โดยเชื่อมโยงนโยบายทั้งระดับมหาวิทยาลัย และคณะ รวมถึงการ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรของคณะ อยางตอเนื่อง 

 
องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
 จุดแข็ง 
  1. คณะมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทําวิจัยเชิงพื้นท่ีในลักษณะการบูรณาการศาสตรที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
  2.  คณะมีวารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรปริทรรศน ท่ีไดรับการจัดอันดับใหอยูใน
ฐานขอมูล TCI กลุม 2 เปนชองทางในการเผยแพรผลงานวิชาการของบุคลากร 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  1. คณะควรสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยมีการเผยแพรผลงานวิชาการในระดับคุณภาพท่ี
สูงขึ้น รวมทั้งการสงเสริมใหมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารยในคณะ 
  2. คณะควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบของหนังสือและตํารา
เพื่อเผยแพร ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารยและยังสามารถนําไปใชเปนสวนหนึ่งของ
ผลงานเพ่ือยื่นขอตําแหนงทางวิชาการได 
  3. คณะควรพัฒนาและยกระดับวารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรปริทรรศน ใหไดรับการจัด
อันดับใหอยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะควรสงเสริมและสนับสนุน “ระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย” ใหครอบคลุมกระบวนการทําวิจัย

ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการผลิตผลงานวิชาการที่เกิดจากการวิจัย อีกทั้งควรขยายระบบพี่เลี้ยง
งานวิจัยใหครอบคลุมไปถึงกลุมอาจารยที่ทํางานวิจัยโดยใชทุนสวนบุคคลในการทําวิจัย 

2.  คณะควรสงเสริมใหมีกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการวิจัยและการพัฒนาองคความรูดานการวิจัยที่
ทันสมัยและสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 
 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
จุดแข็ง 

คณะมีกระบวนการในการกําหนดพื้นที่การใหบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปนรูปธรรมชัดเจน 
โดยมีการแบงสัดสวนงบประมาณสําหรับการใหบริการทางวิชาการตามนโยบาย/ยุทธศาสตรดานทองถ่ิน
และการใหบริการทางวิชาการตามศาสตรของแตละสาขาวิชาไดอยางเหมาะสม   
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะควรสรางระบบการติดตามพื้นที่ใหบริการวิชาการภายหลังจากที่คณะไดเขาไปมีสวนรวมใน           
การพัฒนาพื้นที่ใหบริการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง และควรจัดระบบการประเมินผลการใหบริการทาง
วิชาการแกพื้นที่ดานความเขมแข็งและยั่งยืนของการพัฒนาในพื้นที่นั้น กอนที่จะเปลี่ยนพื้นที่เปาหมาย             
การใหบริการทางวิชาการไปพื้นที่อื่น 
 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
จุดแข็ง 

1. คณะมีการกําหนดกิจกรรมที่สงเสริมความเปนเอกลักษณดานศิลปะและวัฒนธรรม โดย             
การเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรตางๆ เขาไวดวยกัน โดยใหทุกสาขาวิชาเขามามีสวนรวมในกิจกรรม 

2. บุคลากรของคณะฯ มีความรูความสามารถที่สรางสรรคผลงานดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  โดยเชื่อมโยงกับศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นไดตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

สงเสริมการสรางเครอืขายกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับคณะอื่น ๆ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

อาจารยในคณะฯ มีผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดรับการยอมรับจากสังคม แตยังไมไดรับ                 
การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม 
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะควรนําผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคของคณาจารยที่เก่ียวของกับศิลปะและวัฒนธรรม

มาทําการสังเคราะห และจัดทําระบบและกลไกในการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดมาตรฐานทางดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

องคประกอบที่ 5การบริหารจัดการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะควรพัฒนาระบบการจัดการความรู (KM) ตั้งแตในระดับหลักสูตรจนถึงระดับคณะ เพื่อใช
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะ ทั้งในประเด็นการผลิตผลงานวิชาการและการทําวิจัย  

2. คณะควรกําหนดยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาบุคลากรแบบมุงเปา เพื่อพัฒนาอาจารยให
มีความโดดเดนทางวิชาการและพันธกิจดานอ่ืน ๆ  
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรบัการประเมิน)                        หนา 1 

สวนที่ 1  
สวนนํา 

 

1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 
     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเดิม
เรียกชื่อวาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กอตั้งขึ้นหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครู  พ .ศ.2518 มีภาควิชานสัง กัดคณะวิชา 11 ภาควิชา  ไดแก  ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชา
ภาษาตางประเทศ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชา
ปรัชญาและศาสนาภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชารัฐศาสตร 
เปดสอนในระดับ ปกศ. สูง ภาคปกติและภาคตอเนื่อง ป พ.ศ. 2522 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี วิชาเอก
สังคมศึกษา และป พ.ศ. 2529 เปดสอนบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) 
    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 4 สํานัก และตามประกาศมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏลําปาง เรื่องการแบงสวนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรมีการแบงสวนราชการในสํานักงานคณบดีเปน 4 งาน บริหารกิจการภายในคณะโดยมี
คณบดีเปนผูบังคับบัญชา 

    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 แตมีเงื่อนไขใหหลักสูตรดแูลนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนด และเสนอขออนุมัติปดอยางเปนทางการเม่ือนักศึกษาคนสุดทายสําเร็จการศึกษา 

 

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและเปาหมาย  
ปรัชญา  

สหวิทยาการเพื่อทองถ่ิน 
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หนา 2                                   คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

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 
 
นโยบาย 
1. พัฒนาระบบและกระบวนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตาม 

   มาตรฐานการศกึษาและตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต  
2. สงเสริมความรวมมือในการจัดการศึกษาและการวิจัยกับภาคีเครือขาย  
3. พัฒนาระบบและกลไกการบรกิารวิชาการ การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหสามารถ

นําองคความรูสูการพัฒนาสังคม และประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
4. เสริมสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณ วัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ  
5. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา  
6. การบริหารงานองคกรดวยหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติรัฐ 
 

1.3 อัตลักษณ เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อทองถ่ิน  
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรบัการประเมิน)                        หนา 3 

1.4 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารงาน 
ภาพที่ 1.1  โครงสรางการบริหารงานระดับสาขาวิชา ตามโครงสรางการแบงสวนราชการคณะ  
   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1.2  โครงสรางการบริหารสํานักงานคณบดี ตามโครงสรางการแบงสวนราชการคณะ 
   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

คณบดี 

คณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะกรรมการประจําคณะ 

รองคณบดฝีายบริหารและแผน รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา
และสื่อสารองคกร 

 

รองคณบดฝีายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
ตางประเทศและสารสนเทศ 
 

ผูชวยคณบดีฝาย
ยุทธศาสตรและบริการ

วิชาการ 
 

ผูชวยคณบดีฝายประกัน
คุณภาพการศึกษาและ

กิจการพิเศษ 
 

ผูชวยคณบดี 
ฝายบริหารงานภายใน 

 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 
 

ประธานสาขาวิชา 
 

โครงสรางการบรหิารงานคณะ 

หัวหนางาน 
 

สํานักงานคณบด ี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

งานบริหารทั่วไป งานบริการการศึกษาและ
งานพัฒนานักศึกษา 

งานการเงนิและพสัดุ งานบริการวิชาการและ
ถายทอดเทคโนโลยี 



 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปการศึกษา 2562 
 

หนา 4                                   คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

1.5 โครงสรางการบริหารและรายชื่อผูบริหาร 
1.5.1 คณะกรรมการประจําคณะ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรบัการประเมิน)                        หนา 5 

1.5.2 คณะผูบริหาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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หนา 6                                   คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

รายชื่อผูบริหาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 1) รองศาสตราจารยวิไลลักษณ   พรมเสน  คณบดี 
 2) อาจารยบัณศกิาญจ  ตั้งภากรณ รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคณุภาพ 
 3) อาจารยอัคจร  แมะบาน รองคณบดีฝายบริหารและแผน 
 4) อาจารยเทวฤทธิ์  วิญญา  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

      และสื่อสารองคกร 
 5) ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา รุงแสง  ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

      และกิจการพิเศษ 
 6) ผูชวยศาสตราจารยนิตยา มูลปนใจ  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการตางประเทศและ 

      สารสนเทศ 
 7) ผูชวยศาสตราจารยสุภาวด ี ยาด ี  ผูชวยคณบดีฝายการบริหารภายใน 
 8) อาจารยปยรัตน  วงศจุมมะลิ ผูชวยคณบดีฝายยุทธศาสตรและบริการ 

     วิชาการ   
 9) นางสาวนิตยา   เตวา  หัวหนาสํานักงานคณบดี 
 

        1.5.3 คณะกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงาน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

1. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ   พรมเสน ประธานกรรมการ 
 (คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)  

2. อาจารย ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ รองประธานกรรมการ 
 (รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา)  

3. อาจารยอัคจร     แมะบาน รองประธานกรรมการ 
 (รองคณบดีฝายบรหิารและแผน)   

4. อาจารยเทวฤทธิ์    วิญญา รองประธานกรรมการ 
 (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองคกร)  

5. ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา รุงแสง กรรมการ 
 (ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ)  

6. ผูชวยศาสตราจารยนิตยา มูลปนใจ กรรมการ 
 (ผูชวยคณบดีฝายวิชาการตางประเทศและสารสนเทศ)  

7. ผูชวยศาสตราจารยสุภาวด ี ยาดี กรรมการ 
 (ผูชวยคณบดีฝายการบริหารภายใน)   

8. อาจารยปยรัตน     วงศจุมมะลิ กรรมการ 
 (ผูชวยคณบดฝีายยุทธศาสตรและบริการวิชาการ)  

9. รองศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.))   

10. รองศาสตราจารย ดร.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา) 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรบัการประเมิน)                        หนา 7 

11. รองศาสตราจารยพรสวรรค มณีทอง กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาดนตรี)   

12. ผูชวยศาสตราจารยอัมฤตา สารธิวงค กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)  

13. อาจารยก่ิงแกว ทิศตึง กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน)   

14. อาจารยวรญา จตุพัฒนรังสี กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร)   

15. อาจารยเกียรติสุดา โสดามรรค  
 (ประธานสาขาวิชานิติศาสตร)   

16. อาจารยณัฐนรินทร เมธีวุฒินันทน ภาณภุัทรธนวัฒน กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาภาษาไทย)   

17. อาจารยทัตพิชา สกุลสืบ กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ) 

18. อาจารยธีวรา จันทรสุรีย กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาจีน)   

19. อาจารยศจีรัตน วุฒิสิงหชัย กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)    

20. อาจารย ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง กรรมการ 
 (ประธานสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมอืงและชนบท) 

21. นางสาวนิตยา เตวา กรรมการและเลขานุการ 
 (หัวหนาสํานักงานคณบดี)   

22. นางจันทรฟอง มงคล ผูชวยเลขานุการ 
 (หัวหนางานบริหารทั่วไป)   

23. นางสาวเจนจิรา แกวมณี ผูชวยเลขานุการ 
 (หัวหนางานบริการการศกึษาและพัฒนานักศึกษา)  

24. นายอุเทน หินออน ผูชวยเลขานุการ 
 (หัวหนางานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี) 

25. นางสาวพัชราวรรณ กันทะวงศ ผูชวยเลขานุการ 
 (หัวหนางานการเงินและพัสดุ)   

26. นางสาวธัญญาลักษณ ทะลือ ผูชวยเลขานุการ 
 (เจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน)   
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หนา 8                                   คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
  ในปการศึกษา 2562 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 
 

ที ่ ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

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

 ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัต ิ

สกอ. รับทราบ 
/พิจารณาความ

สอดคลองผานระบบ 
CHECO  

เริ่มเปดสอน 

1) หลักสูตรดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 (จํานวน 4 หลักสูตร)  
1.1 ระดับบัณฑิตศึกษา    
1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาประชาคม
เมืองและชนบท (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
** (งดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2559 
เปนตนไปและขออนุมัติปดหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 14 ก.ค.2561) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 12/2554 
วันที่ 23 ตุลาคม 

2554 

วันที่ 17 
กรกฎาคม 2556 

ป
การศึกษา 

2554 
  

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 ี   
3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาการเมืองและการ
ปกครอง (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2558) 

หลักสูตรใหม ครั้งท่ี 13/2558  
วันที่ 20 ตุลาคม 

2558 

วันที่ 16 ธันวาคม 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

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

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 4/2559 
วันที่ 23 เมษายน 

2559 

วันที่ 7 มีนาคม 
2560 

ปการศึกษา 
2559 

2) หลักสูตรดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (จํานวน 10 หลักสูตร)  
ระดับปริญญาตรี   
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 4/2562  
วันที่ 9 มีนาคม 

2562 

อยูระหวาง
พิจารณาความ
สอดคลองผาน
ระบบ CHECO 

ปการศึกษา 
2562 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรบัการประเมิน)                        หนา 9 

ที ่ ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

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

 ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  

สภามหาวิทยาลัย
อนมุัต ิ

สกอ. รับทราบ 
/พิจารณาความ

สอดคลองผานระบบ 
CHECO  

เริ่มเปดสอน 

2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (4 
ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 4/2562  
วันที่ 9 มีนาคม 

2562 

อยูระหวาง
พิจารณาความ
สอดคลองผาน
ระบบ CHECO 

ปการศึกษา 
2562 

3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 5/2560  
วันที่ 8 เมษายน 

2560 

หนังสือที่ สธ 
0506(3)/2048 

รับทราบเม่ือวันท่ี 
1 มิถุนายน 2561 

ปการศึกษา 
2560 

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

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 3/2560 
วันที่ 11 มีนาคม 

2560 

ผานการรับทราบ
หลักสูตรโดยระบบ 
CHECO เมื่อวันท่ี 
1 สิงหาคม 2562 

ปการศึกษา 
2560 

5 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 3/2560 
วันที่ 11 มีนาคม 

2560 

ผานการรับทราบ
หลักสูตรโดยระบบ 
CHECO เมื่อวันท่ี 
13 กุมภาพันธ 

2563 

ปการศึกษา 
2560 

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

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 5/2560 
วันที่ 8 เมษายน 

2560 

ผานการรับทราบ
หลักสูตรโดยระบบ 
CHECO เมื่อวันท่ี 
1 สิงหาคม 2562 

ปการศึกษา 
2560 

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

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 6/2560 
วันท่ี 21 

พฤษภาคม 2560 

ผานการรับทราบ
หลักสูตรโดยระบบ 
CHECO เมื่อวันท่ี 
30 พฤศจกิายน

2561 

ปการศึกษา 
2560 

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

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 5/2560 
วันที่ 8 เมษายน 

2560 

ผานการรับทราบ
หลักสูตรโดยระบบ 
CHECO เมื่อวันท่ี 
1 สิงหาคม 2562 

ปการศึกษา 
2560 

9 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 7/2560 
วันที ่10มิถุนายน 

2560 

หนังสือที่ สธ 
0506(3)/2599 

รับทราบเม่ือวันท่ี 
1 สิงหาคม 2561 

ปการศึกษา 
2560 
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หนา 10                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

ที ่ ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

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

 ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัต ิ

สกอ. รับทราบ 
/พิจารณาความ

สอดคลองผานระบบ 
CHECO  

เริ่มเปดสอน 

10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 1/2561 
วันท่ี 15 มกราคม 

2561 

ผานการรับทราบ
หลักสูตรโดยระบบ 

CHECO 
30 พฤศจิกายน

2561 

ปการศึกษา 
2561 

 
1.7 จํานวนนกัศึกษา 
      จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2562 แยกตามสาขาวิชา ทุกระดับการศึกษา  

ลําดับ สาขาวิชา รหัส 62 รหัส 61 รหัส 60 รหัส 59 รหัส 58 รวม 

ระดับปริญญาตร ี       
1 รัฐประศาสนศาสตร 44 74 87 144 - 349 
2 สังคมศึกษา 67 95 97 91 86 436 
3 การพัฒนาชุมชน 13 21 32 32 - 98 
4 นิติศาสตร 29 42 27 18 - 116 
5 ดนตร ี 18 23 16 15 - 72 
6 ศิลปะและการออกแบบ 23 20 23 19 - 85 
7 ภาษาอังกฤษ 38 47 76 59 - 220 
8 ภาษาจีน  25 25 22 37 - 109 
9 ภาษาการสอนจีน  23 30 52 48 24 177 
10 ภาษาไทย  14 22 33 45 - 114 
11 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาํหรับชาวตางประเทศ     
 - ปกติ  0 6 10 17 - 33 
 - เทียบโอน   61 29 0 0 - 90 

12 การเมืองและการปกครอง 25 33 35 27 - 120 
 รวม 380 467 510 552 110 2,019 

ระดับบัณฑิตศึกษา       
13 ภาษาไทย (ปร.ด.) 1 6 5 17 - 29 
14 การบริหารและพัฒนา

ประชาคมเมืองและชนบท 

งดรบันักศึกษา 
และขออนุมัตปิดหลักสตูร 

1 1 

รวมทั้งสิ้น 381 473 515 569 111 2,049 
 ขอมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
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1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร 
  1.8.1 จํานวนอาจารยประจํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2562 

ลําดับ ช่ือ-สกุล 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงาน 

ตําแหนงทางวิชาการ การนบั
จํานวน 

ตามเกณฑ 
หมายเหตุ 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

1 ผศ.ดร.ธนพร หมูคํา 16 มิถุนายน 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 มิถุนายน 56     นับได  1  
5 ผศ.สปุระวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข 1 พฤษภาคม 52     นับได  1  

6 ผศ.นิตยา มูลปนใจ 7 มิถุนายน 53     นับได  1  

7 ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ 30 กรกฎาคม55     นับได  1  
8 อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ 17 พฤษภาคม 49     นับได  1  

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

10 ผศ.ประหยัด ชวยงาน 6 กรกฎาคม 41     นับได  1  

11 ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ 19 กันยายน 37     นับได  1   

12 ผศ.ศรชัย เต็งรัตนลอม 29 มิถุนายน 36     นับได  1   

13 รศ.พรสวรรค มณีทอง 15 ตุลาคม 37     นับได  1   

14 อ.ปราการ ใจดี 1 กันยายน 53     นับได  1   

15 รศ.วาท่ี ร.ต. ดร.นิรันดร ภักดี 1 กันยายน 53     นับได  1   

16 อ.อดิศร สวยฉลาด 1 สิงหาคม 59     นับได  1   

17 รศ.ดร.ศิริกร อิ่นคํา 19 มกราคม 41     นับได  1   

18 อ.ชลาพันธ อุปกิจ 1 ธันวาคม 53     นับได  1   

19 ผศ.วราภรณ ภูมลี 2 พฤษภาคม 56     นับได  1   

20 ผศ.นันทิยา สมสรวย 9 มิถุนายน 49     นับได  1   

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

22 อ.วิธธวัช ปนทะสาย 30 ตุลาคม 49     นับได  1   

23 อ.จิตรลดา มูลมา 1 มิถุนายน 50     นับได  1   

24 อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม 9 มิถุนายน 49     นับได  1   

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

26 อ.พชรวลี กนิษฐเสน 2 มิถุนายน 46     นับได  1   

27 อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน 2 พฤศจิกายน 52     นับได  1   

28 ผศ.วรญา รอดวินิจ 1 มิถุนายน 53     นับได  1   

29 อ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงค 1 พฤศจิกายน 54     นับได  1   

30 Mr.Peter James Stopps 1 ตุลาคม 44     นับได  1   
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หนา 12                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

ลําดับ ช่ือ-สกุล 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงาน 

ตําแหนงทางวิชาการ การนบั
จํานวน 

ตามเกณฑ 
หมายเหตุ 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

31 Mr.Oliver Leonard Dilley 1 ตุลาคม 53     นับได  1   

32 Mr.Richard Lawrence Mann 1 ตุลาคม 54     นับได  1   

33 อ.อัจฉรา กวงไหม 2 พฤษภาคม 56     นับได  1   

34 อ.ศจีรัตน วุฒิสิงหชัย 2 พฤษภาคม 56     นับได  1   

35 อ.สริรัิตน วาวแวว 14 มิถุนายน 47     นับได  1  

36 อ.ดร.บัณศิกาญจ ต้ังภากรณ 1 กรกฎาคม 46     นับได  1   

37 อ.ยอดย่ิง รักสัตย 1 ตุลาคม 2560     นับได  1  

38 ผศ.ภานุวัฒน ชัยชนะ 3 มิถนุายน 44     นับได  1  
39 อ.เสาวรยี บุญสา 1 กรกฎาคม 48     นับได  1   
40 ผศ.อัญธิชา รุงแสง 1 มิถนุายน 53     นับได  1   

41 ผศ.ดร.วิศท เศรษฐกร 1 มิถนุายน 53     นับได  1  

42 อ.นิศาชล พรมดี 1 ธันวาคม 54     นับได  1   
43 ผศ..อัมฤตา สารธิวงค 1 มิถนุายน 54     นับได  1   

44 อ.พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน 1 มิถนุายน 54     นับได 1   

45 อ.เทวฤทธิ์ วิญญา 1มิถุนายน54     นับได  1  
46 ผศ.รัชดาพร หวลอารมณ 2 พฤษภาคม 56     นับได  1  
47 ผศ.จาตุรนต วรรณนวล 24 ตุลาคม 41     นับได  1  

48 อ.ประภาพร แสงบุญเรือง 16 พฤษภาคม 51     นับได  1   

49 อ.อัคจร แมะบาน 1 มิถนุายน 54     นับได  1   
50 ผศ.อาระดา พุมไพศาลชัย 1 มิถนุายน 55     นับได  1   

51 รศ.วิไลลักษณ พรมเสน 9 มิถนุายน 49     นับได  1   

52 ผศ.ปวีณา งามประภาสม 16 มิถุนายน 51     นับได  1   

53 ผศ.ขัตติยา  ขัติยวรา 5 พฤศจิกายน 51     นับได  1   

54 อ.ก่ิงแกว ทิศตึง 6 มิถนุายน 54     นับได  1   

55 อ.ธนุพงษ ลมออน 1 ตุลาคม 55     นับได  1   

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

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

58 ผศ.อํานาจ สงวนกลาง 1 กรกฎาคม 48     นับได  1   

59 ผศ.ดร.พงศธร คําใจหนัก 1 มิถนุายน 50     นับได  1   

60 ผศ.วิเชดิ ทวีกุล 1 มิถนุายน 48     นับได  1   

61 ผศ.ดร.รัชฎาภรณ ทองแปน 1 มิถนุายน 48     นับได  1   

62 รศ.ดร.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 1 พฤศจิกายน 54     นับได  1   

63 อ.วรญา จตุพัฒนรงัสี 1 พฤศจิกายน 56     นับได  1   
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ลําดับ ช่ือ-สกุล 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงาน 

ตําแหนงทางวิชาการ การนบั
จํานวน 

ตามเกณฑ 
หมายเหตุ 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

64 ผศ.พฤกษา เครือแสง 25 พฤศจิกายน 56     นับได  1   

65 อ.เจษฎา ทองสุข 25 พฤศจิกายน 56     นับได  1   

66 อ.นิรมล ทะจะกัน 8 กันยายน 57     นับได  1   

67 อ.กิตตญิา ตุยคํา 8 กันยายน 57     นับได  1   

68 อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท 2 กุมภาพันธ 58     นับได  1   

69 อ.วารินทร วงษวรรณ 2 กุมภาพันธ 58     นับได  1   

70 อ.เกียรติสุดา โสดามรรค 2 กุมภาพันธ 58     นับได  1   

71 อ.ธีวรา จันทรสุรีย 22 กรกฎาคม 58     นับได  1   
72 อ.ฐาปนี ชุมพลวงศ 17 สิงหาคม 58     นับได  1   
73 ผศ.ณัฐพงษ คันธรส 17 สิงหาคม 58     นับได  1   
74 รศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 58     นับได  1   

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

76 อ.ชนมธนัช สุวรรณ 1 ตุลาคม 58     นับได  1   

77 อ.อมาพร ปวงรังษี 1 ตุลาคม 58     นับได  1  

78 อ.สริญิญา สุขสวัสดิ์ 1 ตุลาคม 58     นับได  1   

79 อ.วิไลวรรณ เขมขัน 1 ตุลาคม58     นับได  1   
80 ผศ.ดร.ณฏัฐดนัย ประเทอืงบริบูรณ 28 กันยายน 58     นับได  1   

81 อ.ธงชัย ปนสุข 1 สิงหาคม 59     นับได  1   

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

83 อ.รพีพรรณ จักรสาน 1 สิงหาคม 60     นับได 1  

84 อ.Sun Fan 1 ตุลาคม 60     นับได 1  

85 ผศ.ดร.อนันต อุปสอด 30 พฤศจิกายน 60     นับได 1  
86 อ.ปยรัตน วงศจุมมะลิ 1 มิถุนายน 54     นับได 1  
87 อ.ดร.เหนือขวัญ ผัวเผื่อน  19 มิถุนายน 55     นับได 1  

88 อ.นิชธาวัลย ฟูคํา 2 มีนาคม 61     นับได 1  

89 Mr.Daniel Warren Riddle 2 กรกฎาคม 61     นับได 1  

90 อ.ภาณุวัฒน สกุลสืบ 1 มิถุนายน 51     นบัได 1  

91 อ.ทัตพิชา สกุลสืบ 2 มิถุนายน 51     นับได 1  

92 อ.ตุลาภรณ แสนปรน 2 มกราคม 51     นับได 1  

93 อ.ดร.เกวลิน จันทะเดช 1 มิถุนายน 47     นับได 1  

94 อ.มณีรัตน จันทรหนิ้ว 16 พฤษภาคม 56     นับได 1  

95 อ.พงษวิกรานต มหิทธิพงศ 2 มกราคม 62     นับได 1  

96 อาจารย ดร.สกุัญญา  แซโก 4 กุมภาพันธ 62     นับได 1  
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หนา 14                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

ลําดับ ช่ือ-สกุล 
วันที่เริ่ม

ปฏิบัติงาน 

ตําแหนงทางวิชาการ การนบั
จํานวน 

ตามเกณฑ 
หมายเหตุ 

อ. ผศ. รศ. ศ. 
97 อ.อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล 2 มกราคม 62       

98 ผศ.สมฤทธ์ิ จันขันธ 23 พฤษภาคม 
27 

    นับได 1 เกษียณอายุ
ราชการ วันที่ 30 
ก.ย.62/ตอสัญญา

ปตอป 

99 อ.ทยากร สุวรรณภูมิ 20 มิถุนายน 56     นับได 1  

100 ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย 16พฤษภาคม 
26 

    นับได 0 เกษียณอายุ
ราชการ วันที่ 30 

ก.ย.62 

101 อ.ปยดา ชัชวาลยปรีชา 1 ตุลาคม 24     นับได 0  เกษียณอายุ
ราชการ วันที่ 30 

ก.ย.62 

102 รศ.ดร.ชลอ รอดลอย 1 กรกฎาคม 59     นับได 0 ลาออกจาก ม. 
วันที่ 14 ม.ิย.

2562 

รวมจํานวนอาจารยทั้งสิ้น 59 34 6 0 99  

 
1.8.3 จํานวนอาจารย จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ    
   จํานวนบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา 
จํานวนทั้งหมด 99 คน จําแนกตามวุฒกิารศกึษาและตําแหนงทางวิชาการไดดังตอไปนี้ 
 

วุฒกิารศึกษา 
 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อาจารย 2 2.02 50 50.51 7 7.07 59 59.60 

ผูชวยศาสตราจารย 0 0 22 22.00 12 12.12 34 34.34 
รองศาสตราจารย 0 0 2 2.02 4 4.04 6 6.06 

ศาสตราจารย 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 2 2.02 74 74.75 23 22.22 99 100 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 ที่มาเว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
1.8.4 อาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก จํานวน 23 คน  

ที ่ ช่ือสกุล คุณวุฒิ 
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพัฒน  หมั่นการ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)  
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีวรรณ  มาวงศ Ph.D. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)  
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รักธรรม Ed.D. (Applied Linguistic and English  

Language Teaching) 
4 รองศาสตราจารย ดร.ศริิกร อิ่นคํา ศล.ด. (ศิลปะและการออกแบบ) 
5 อาจารย ดร.สุวรฐั แลสันกลาง ปร.ด.(บริหารศาสตร) (บริหารเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย) 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรบัการประเมิน)                        หนา 15 

ที ่ ช่ือสกุล คุณวุฒิ 
6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนพร หมูคํา ศศ.ด. (ภาษาไทย) 
7 อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ D.A. (Teaching of Second Language in 

the Specialty of Language and Culture 
Communication) 

8 อาจารย ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร ศษ.ด. (ประชากรศึกษา) 
9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทัย พานิช ศศ.ด. (ภาษาศาสตร)  
10 อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ Docter en ivilization Siamoise (Sciences 

politiques) (ปริญญาเอก : ดานการศึกษา
เก่ียวกับสยามประเทศ (รัฐศาสตร) 

11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก วท.ด. (การใชท่ีดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยนื)  

12 รองศาสตราจารย ดร.วาที่ ร.ต.นิรันดร ภักดี ปร.ด. (สาขาภูมิภาคลุมน้ําโขงและสาละวิน
ศึกษา) 

13 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิศท เศรษฐกร รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ) 

14 ผูชวยศาสตราจารย ดร.Truong Thi Hang ศศ.ด. (ภาษาไทย)  
15 รองศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน Ph.D.(Sanskrit) 
16 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ใจมโน ปร.ด. (ภาษาศาสตร) 
17 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐดนัย ประเทือง

บริบูรณ 
ปร.ด. (บริหารศาสตร) 

18 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต  อุปสอด Ph.D. (Public Administration)  
พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) 

19 อาจารย ดร.เหนือขวัญ  บัวเผื่อน Ph.D (Linguistics and Applied 
Linguistics) 

20 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎาภรณ ทองแปน ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 
21 รองศาสตราจารย ดร.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย ปร.ด. (ประวัติศาสตร) 
22 อาจารย ดร.เกวลิน  จันทะเดช ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชพี) 
23 อาจารย ดร.สุกัญญา  แซโก Ph.D. (Linguistics and Applied 

Linguistics) 
 
1.8.5 ตารางแสดงอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 40 คน 

ที ่ ช่ือ-สกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหต ุ

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพัฒน  หมั่นการ 16 กรกฎาคม 2533 นับได 1 

2 ผูชวยศาสตราจารยศรชัย เต็งรัตนลอม 29 มิถุนายน 2536 นับได 1 

3 รองศาสตราจารยพรสวรรค มณีทอง 15 ตุลาคม 2537 นับได 1 

4 ผูชวยศาสตราจารยประหยัด ชวยงาน 6 กรกฎาคม 2541 นับได 1 
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หนา 16                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

ที ่ ช่ือ-สกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหต ุ

5 รองศาสตราจารย ดร. ศิรกิร อิ่นคาํ 19 มกราคม 2541 นับได 1 

6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได 1 

7 ผูชวยศาสตราจารยวิเชิด ทวีกุล 1 มิถุนายน 2548 นับได 1 

8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รชัฎาภรณ ทองแปน 1 มิถุนายน 2548 นับได 1 

9 รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน 9 มิถุนายน 2549 นับได 1 

10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก 1 มิถุนายน 2550 นับได 1 

11 วาที่ ร.ต. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร ภักดี 1 กันยายน 2553 นับได 1 

12 รองศาสตราจารย ดร. ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 1 พฤศจิกายน 2554 นับได 1 

13 ผูชวยศาสตราจารยรชัดาพร หวลอารมณ 2 พฤษภาคม 2556 นับได 1 

14 ผูชวยศาสตราจารยพฤกษา เครอืแสง 25 พฤศจิกายน 2556 นับได 1 

15 รองศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มถิุนายน 2558 นับได 1 

16 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 

17 ผูชวยศาสตราจารยอาํนาจ สงวนกลาง 1 กรกฎาคม 2548 นับได 1 

18 ผูชวยศาสตราจารยสุภาวดี  ยาดี 2 พฤษภาคม 2556 นับได 1 

19 ผูชวยศาสตราจารยปวีณา งามประภาสม 16 มิถุนายน 2551 นับได 1 

20 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบริบูรณ 28 กันยายน 2558 นับได 1 

21 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฤทัย พานชิ 1 พฤศจิกายน 2548 นับได 1 

22 ผูชวยศาสตราจารยสุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข 1 พฤษภาคม 2552 นับได 1 

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

24 ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา  รุงแสง 1 มิถุนายน 2553 นับได 1 

25 ผูชวยศาสตราจารยชัยเนตร ชนกคุณ 30 กรกฏาคม 2555 นับได 1 

26 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต อุปสอด 30 พฤศจิกายน 2561 นับได 1 

27 ผูชวยศาสตราจารยจาตุรนต  วรรณนวล 24 ตุลาคม 2541 นับได 1 

28 ผูชวยศาสตราจารยขัตติยา  ขัตติยวรา 1 พฤศจิกายน 2551 นับได 1 

29 ผูชวยศาสตราจารยนิตยา  มลูปนใจ 7 มิถุนายน 2553 นับได 1 

30 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รชันวีรรณ มาวงศ 19 กันยายน 2537 นับได 1 

31 ผูชวยศาสตราจารยอัมฤตา สารธิวงค 1 มิถุนายน 2554 นับได 1 

32 ผูชวยศาสตราจารยณฐัพงษ คนัธรส 17 สิงหาคม 2558 นับได 1 

33 ผูชวยศาสตราจารยวรญา  รอดวินิจ 1 มิถุนายน 2553 นับได 1 

34 ผูชวยศาสตราจารยภานุวัฒน ชัยชนะ 3 มถิุนายน  2544 นับได 1 

35 ผูชวยศาสตราจารยอาระดา พุมไพศาลชัย 1 มิถุนายน 2555 นับได 1 

36 ผูชวยศาสตราจารยนันทิยา  สมสรวย 9 มิถุนายน 2549 นับได 1 

37 ผูชวยศาสตราจารยวราภรณ  ภูมลี 2 พฤษภาคม 2556 นับได 1 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรบัการประเมิน)                        หนา 17 

ที ่ ช่ือ-สกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหต ุ

38 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิศท เศรษฐกร 1 มิถุนายน 2553 นบัได 1 

39 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนพร หมูคํา 16 มิถุนายน 2548 นับได 1 

40 ผูชวยศาสตราจารยสมฤทธ์ิ จันขันธ 23 พฤษภาคม 2527 นับได 1 

 รวมทั้งสิ้น 40 คน  

 
1.8.6 ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามตําแหนง จํานวน 16 คน  

ชื่อตําแหนง 
ระดับตําแหนง รวม

จํานวน  ปฏิบัติการ ชํานาญการ 
ชํานาญการ

พิเศษ 

หัวหนาสํานักงาน - - 1 1 
นักวิชาการศึกษา 1 1 - 2 
เจาหนาท่ีบรหิารงานทั่วไป 2 1 - 3 
นักวิชาการพัสด ุ 1 - - 1 
เจาหนาท่ีชั่วคราว(ชวยปฏิบัติงาน) 9 - -  9 
รวมบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 13 2 1 16 
 
1.9 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

1.9.1 งบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 เพิ่ม/-ลด 

งบดําเนินงาน 6,729,350 8,220,500 +1,491,150 
งบลงทุน 1,562,850 2,186,400 +623,550 
งบอุดหนุน 1,596,400 6,150,000 +4,553,600 
งบรายจายอ่ืน 5,886,400 0 -5,886,400 

รวมทั้งหมด 15,775,000 16,556,900 781,900 
 
1.9.2 อาคารสถานที่ 

อาคาร จํานวนช้ัน พื้นที่ใชสอย 

อาคาร 9 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปจจุบัน)  

6  3,968  

อาคาร 2 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  3  1,620  

อาคาร 4 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  4  3,360  

อาคาร 21 อาคารศลิปะ  3  1,200  

อาคาร 22 อาคารดนตรแีละนาฏศิลป  3  1,200  

อาคาร 52 อาคารคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

5 4,200 
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หนา 18                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 
 
องคประกอบที ่1 การผลติบัณฑิต 
จุดแข็ง 

1. คณะมีอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพและมีความหลากหลายในศาสตรสาขาวิชาทีส่อน มีการใหความรวมมือทําใหการทํางานรวมกัน มีรูปแบบที่
หลากหลาย สงผลใหมีผลงานไดบรรลุตามแผนทีกํ่าหนดไว 

2.  คณะมีระบบและกลไกในการดูแลและใหบริการนักศึกษาปจจุบันอยางเปนระบบ และมีขอมูล  ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับศิษยเกา สามารถติดตอสื่อสาร 
และสอบถามขอมูลไดตลอดเวลาทําใหเกิดความรักความผูกพันระหวางศิษยเกากับคณะ 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 
ควรมีการสงเสริมพัฒนาศักยภาพใหแกอาจารยและบุคลากรในประเด็นท่ีทันสมัย และไวตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อใหเกิดการปรับตัวและพัฒนาประสิทธิภาพการสอน
ไดดียิ่งข้ึน 

 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่ผิดชอบ/ผูกํากับ 
ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  
กลยุทธ 
-ยกระดับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมี
ทักษะตามคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21  
 

1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดย
ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปน
มืออาชีพ 
 

ปการศึกษา 
2562 

30,000 บาท   ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
นักศึกษา 
ผูกํากับ 
1) คณบด ี
2) รองคณบดีฝายวิชาการและ
ประกันคณุภาพการศึกษา  
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรับการประเมิน)                        หนา 19 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรสงเสริม ผลักดันใหอาจารยไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และทําผลงานเพื่อขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น โดยเชื่อมโยงนโยบายท้ังระดับ
มหาวิทยาลัย และคณะ รวมถึงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรของคณะ อยางตอเนื่อง 

แนวทางการปรับปรุงและพฒันาตามขอเสนอแนะ 
ยุทธศาสตร/กลยุทธ รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่ผิดชอบ/ผูกํากับ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยพัฒนาและแกปญหา
ชุมชนทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ  
-ปรับกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย/งาน
สรางสรรคใหมีประสิทธิภาพสงูข้ึน 

3) สงเสริมการตีพิมพ/เผยแพรผลงาน
วิชาการ/งานสรางสรรคระดับชาติ 
นานาชาต ิ  

ปการศึกษา 
2562 

 - ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
นักศึกษา 
ผูกํากับ 
1) คณบด ี
2) รองคณบดีฝายวชิาการและ
ประกันคณุภาพการศึกษา   

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและพัฒนา
องคกรแหงการเรียนรู  
กลยุทธ 
-ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร 

4) สงเสริมการพัฒนาผลงานวชิาการ/งาน
สรางสรรคใหมีคุณภาพระดับชาต/ิ
นานาชาต ิ
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวชิาการ
และวิชาชพี (บริการการวิชาการ/ผลงาน
วิชาการ/ผลงานสรางสรรค)  

ปการศึกษา 
2562 

4,000บาท/
คน  

ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
นักศึกษา 
ผูกํากับ 
1) คณบด ี
2) รองคณบดีฝายวิชาการและ
ประกันคณุภาพการศึกษา   
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หนา 20                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

องคประกอบที ่2 การวิจัย 
จุดแข็ง 

1. คณะมีการสงเสริมและสนับสนนุใหบุคลากรทําวิจัยเชิงพื้นที่ในลักษณะการบูรณาการศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
2.คณะมีวารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรปริทรรศน ที่ไดรับการจัดอันดับใหอยูในฐานขอมูล TCI กลุม 2 เปนชองทางในการเผยแพรผลงานวิชาการของบุคลากร 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยมีการเผยแพรผลงานวิชาการในระดับคุณภาพที่สูงข้ึน รวมท้ังการสงเสริมใหมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศกัยภาพทางวิชาการของคณาจารยในคณะ 
2. คณะควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบของหนังสือและตําราเพื่อเผยแพร ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย

และยังสามารถนําไปใชเปนสวนหนึ่งของผลงานเพื่อยื่นขอตําแหนงทางวิชาการได 
3. คณะควรพัฒนาและยกระดับวารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรปริทรรศน ใหไดรับการจัดอันดับใหอยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
ยุทธศาสตร/กลยุทธ รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่ผิดชอบ/ผูกํากับ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยพัฒนาและแกปญหา
ชุมชนทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ 
-ปรับกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย/งาน
สรางสรรคใหมีประสิทธิภาพสงูข้ึน 

1) สงเสริมการตีพิมพ/เผยแพรผลงาน
วิชาการ/งานสรางสรรคระดับชาติ 
นานาชาต ิ
2) วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปริทรรศน   

ปการศึกษา 
2562 

 - ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
นักศึกษา 
ผูกํากับ 
1) คณบด ี
2) รองคณบดีฝายวิชาการและ
ประกันคณุภาพการศึกษา   

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและพัฒนา
องคกรแหงการเรียนรู  
กลยุทธ 
-ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร 

4) สงเสริมการพัฒนาผลงานวชิาการ/งาน
สรางสรรคใหมีคุณภาพระดับชาต/ิ
นานาชาต ิ
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวชิาการ

ปการศึกษา 
2562 

4,000บาท/
คน  

ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
นักศึกษา 
ผูกํากับ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรับการประเมิน)                        หนา 21 

และวิชาชพี (บริการการวิชาการ/ผลงาน
วิชาการ/ผลงานสรางสรรค)  

1) คณบด ี
2) รองคณบดีฝายวิชาการและ
ประกันคณุภาพการศึกษา   

จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะควรสงเสริมและสนับสนุน “ระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย” ใหครอบคลุมกระบวนการทําวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการผลิตผลงานวิชาการที่เกิดจากการ

วิจัย อีกท้ังควรขยายระบบพี่เลี้ยงงานวิจัยใหครอบคลุมไปถึงกลุมอาจารยที่ทํางานวิจัยโดยใชทุนสวนบุคคลในการทําวิจัย 
2.  คณะควรสงเสริมใหมีกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการวิจัยและการพัฒนาองคความรูดานการวิจัยที่ทันสมัยและสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง 

แนวทางการปรับปรุงและพฒันาตามขอเสนอแนะ 
ยุทธศาสตร/กลยุทธ รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่ผิดชอบ/ผูกํากับ 

ยุทธศาสตรที ่2 การวิจัยพัฒนาและแกปญหา
ชุมชนทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ 
-ปรับกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย/งาน
สรางสรรคใหมีประสิทธิภาพสงูข้ึน 

1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

700,000 
 

ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศกึษาและพัฒนา
นักศึกษา 
ผูกํากับ 
1) คณบด ี
2) รองคณบดีฝายวิชาการและ
ประกันคณุภาพการศึกษา   

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและพัฒนา
องคกรแหงการเรียนรู  
กลยุทธ 
- ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร 

1) สงเสริมการพัฒนาผลงานวชิาการ/งาน
สรางสรรคใหมีคุณภาพระดับชาต/ิ
นานาชาต ิ
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวชิาการ
และวิชาชพี (บริการการวิชาการ/ผลงาน
วิชาการ/ผลงานสรางสรรค)  

ปการศึกษา 
2562 

4,000บาท/
คน  

ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
นักศึกษา 
ผูกํากับ 
1) คณบด ี
2) รองคณบดีฝายวิชาการและ
ประกันคณุภาพการศึกษา   
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หนา 22                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

องคประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง 

คณะมีกระบวนการในการกําหนดพื้นที่การใหบริการทางวิชาการแกสังคมท่ีเปนรปูธรรมชัดเจน โดยมีการแบงสัดสวนงบประมาณสําหรับการใหบริการทางวิชาการ
ตามนโยบาย/ยุทธศาสตรดานทองถ่ินและการใหบริการทางวิชาการตามศาสตรของแตละสาขาวิชาไดอยางเหมาะสม   
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

คณะควรสรางระบบการติดตามพื้นที่ใหบริการวิชาการภายหลังจากที่คณะไดเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่ใหบริการอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง และควร
จัดระบบการประเมินผลการใหบริการทางวิชาการแกพื้นท่ีดานความเขมแข็งและยั่งยืนของการพัฒนาในพื้นที่นั้น กอนท่ีจะเปลี่ยนพื้นที่เปาหมายการใหบริการทางวิชาการ
ไปพื้นท่ีอ่ืน 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
ยุทธศาสตร/กลยุทธ รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่ผิดชอบ/ผูกํากับ 

ยุทธศาสตรที่ 3  การบริการวชิาการเพื่อสราง
ความเขมแข็งยั่งยืนแกทองถิ่น 
กลยุทธ  
- บริการวชิาการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
- พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงาน 

การติดตามและประเมินผลสมฤทธิ์
โครงการบริการวิชาการ 

ตุลาคม 2562- 
มิถุนายน 2563 

- ผูรับผิดชอบ 
งานบริการวชิาการและถายทอด
เทคโนโลย ี
ผูกํากับ 
ผูชวยคณบดีฝายยุทธศาสตรและ
บริการวิชาการ   
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรับการประเมิน)                        หนา 23 

องคประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 

1. คณะมีการกําหนดกิจกรรมที่สงเสริมความเปนเอกลักษณดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรตางๆ เขาไวดวยกัน โดยใหทุก
สาขาวิชาเขามามีสวนรวมในกิจกรรม 

2. บุคลากรของคณะฯ มีความรูความสามารถท่ีสรางสรรคผลงานดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โดยเชื่อมโยงกับศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินไดตามปรัชญา
ของมหาวิทยาลัย 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

สงเสริมการสรางเครือขายกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับคณะอื่น ๆ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

ประเด็นกลยทุธ/กลยุทธ รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
ยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
กลยุทธ 
-พัฒนากระบวนการบริหารงานการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

จัดกิจกรรมโครงการดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมภายใตการมีสวน
รวมกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
และหรือภายนอกมหาวิทยาลยั 

พฤศจิกายน 
2562 –เมษายน 

2563 

- ผูรับผิดชอบ 
งานบริการวชิาการและถายทอด
เทคโนโลย ี
ผูกํากับ 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและ
สื่อสารองคกร   

จุดที่ควรพัฒนา 
อาจารยในคณะฯ มีผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดรับการยอมรับจากสังคม แตยังไมไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการสรางมาตรฐานดานศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

คณะควรนําผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคของคณาจารยท่ีเกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมมาทําการสังเคราะห และจัดทําระบบและกลไกในการสนับสนุน
และสงเสริมใหเกิดมาตรฐานทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 
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หนา 24                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

ประเด็นกลยุทธ/กลยุทธ รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
ยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
กลยุทธ 
-พัฒนากระบวนการบริหารงานการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

นําผลงานวิจัยและหรือผลงานสรางสรรค
ของคณาจารยท่ีเก่ียวของกับศิลปะและ
วัฒนธรรมมาทาํการสังเคราะห และจัดทํา
ระบบและกลไกในการสนับสนุนและ
สงเสริมใหเกิดมาตรฐานทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรม 

พฤศจิกายน 
2562 –เมษายน 

2563 

- ผูรับผิดชอบ 
งานบริการวชิาการและถายทอด
เทคโนโลย ี
ผูกํากับ 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและ
สื่อสารองคกร   

 
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปควรสอดคลองกับกลยุทธที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร เพื่อใหครอบคลุมพันธกิจและวิสัยทัศนของคณะ 
2. คณะควรกําหนดยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาบุคลากรแบบมุงเปา เพื่อพัฒนาอาจารยใหมีความโดดเดนทางวิชาการและพันธกิจดานอ่ืน ๆ  
3. คณะควรพัฒนาระบบการจัดการความรู (KM) ตั้งแตในระดับหลักสูตรจนถึงระดับคณะ เพื่อใชพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะ ท้ังในประเด็นการผลิต

ผลงานวิชาการและการทําวิจัย  
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 

ประเด็นกลยุทธ/กลยุทธ รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและพัฒนา
องคกรแหงการเรียนรู  
กลยุทธ 
- พัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู รวมนํา
การเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนพันธกิจ      

- จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ 2563-
2565 
 
 
 

14 สิงหาคม 
2562 

- ผูรับผิดชอบ 
งานบริการวชิาการและถายทอด
เทคโนโลย ี
ผูกํากับ 
รองคณบดีฝายบริหารและแผน   
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรับการประเมิน)                        หนา 25 

ประเด็นกลยุทธ/กลยุทธ รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
- โครงการจัดการความรู ตุลาคม 2562-

พฤษภาคม 
2563  

35,500 ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
นักศึกษา 
ผูกํากับ 
รองคณบดีฝายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา   

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการและพัฒนา
องคกรแหงการเรียนรู  
กลยุทธ 
- ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร 

1) สงเสริมการพัฒนาผลงานวชิาการ/งาน
สรางสรรคใหมีคุณภาพระดับชาต/ิ
นานาชาต ิ
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวชิาการ
และวิชาชพี (บริการการวิชาการ/ผลงาน
วิชาการ/ผลงานสรางสรรค)  

ปการศึกษา 
2562 

470,100 ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
นักศึกษา 
ผูกํากับ 
1) คณบด ี
2) รองคณบดีฝายวิชาการและ
ประกนัคุณภาพการศึกษา   
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หนา 26                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

สวนที่ 2 
รายงานการประเมินตนเอง 

 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ  
 
ตัวบงช้ีที่  1.1    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
เกณฑการประเมิน 
 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดสอนท้ังหมด จํานวน 14 หลักสูตร 
และไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานที่ กําหนด ระหวาง 
วันท่ี 14 กรกฎาคม – วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ผานมาตรฐาน จํานวน 14 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ไดดําเนินการขอปดจํานวน 1 หลักสูตรไดแก 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท โดยผาน
ความเห็นชอบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 7/2561 วันที่ 14 กรกฎาคม 2561     
  ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามระดับคุณภาพ พบวา อยูในระดับดี จํานวน 13 หลักสูตร 
ระดับปานกลาง จํานวน 1  หลักสูตร ดังตารางตอไปน้ี  
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

หลักสูตร 
องค 

ประกอบที1่ 
ผลประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

1) ระดับปรญิญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 (จํานวน 2 หลักสูตร) 
1.1 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผานมาตรฐาน 3.52 คะแนน ระดับดี 
1.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ
การปกครอง 

ผานมาตรฐาน 3.30 คะแนน ระดับดี 

2) ระดับปรญิญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 (จํานวน 10 หลักสูตร) 
2.1 หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ 

ผานมาตรฐาน 3.66 คะแนน ระดับดี 

2.2 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ผานมาตรฐาน 3.56 คะแนน ระดับดี 
2.3 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ 

ผานมาตรฐาน 3.76 คะแนน ระดับดี 

2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน 

ผานมาตรฐาน 3.49 คะแนน ระดับดี 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรับการประเมิน)                        หนา 27 

หลักสูตร 
องค 

ประกอบที1่ 
ผลประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

2.5 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ผานมาตรฐาน 3.10 คะแนน ระดับดี 
2.6 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ผานมาตรฐาน 3.21 คะแนน ระดับดี 

2.7 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา        
รัฐประศาสนศาสตร 

ผานมาตรฐาน 3.50 คะแนน ระดับดี 

2.8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน 

ผานมาตรฐาน 3.44 คะแนน ระดับดี 

2.9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ผานมาตรฐาน 3.34 คะแนน ระดับด ี
2.10 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ สาขาวชิานิติศาสตร ผานมาตรฐาน 3.46 คะแนน ระดับด ี
3) ระดับปรญิญาโท ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548  
3.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท  

ผานมาตรฐาน 2.93 คะแนน ระดับปาน
กลาง 

4) ระดับปรญิญาเอก ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548   
4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผานมาตรฐาน 3.35 คะแนน ระดับดี 

ผลรวมคาคะแนนของทุกหลักสูตร  47.62  
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด  14  

คะแนนที่ได  3.40  
 

 การคํานวณ 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

3.51 
47.62 

3.40 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย 
14 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 1.1.-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
มน 1.1.-2 ขอมูลระบบ CHE QA online ระดับหลักสูตร ปการศกึษา 2562 

 
 
 
 
 

คะแนนที่ได  = 
47.62 

= 3.40 คะแนน 
14 
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หนา 28                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

ตัวบงช้ีที่  1.2  อาจารยประจําคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
 
ชนดิของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข  
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให เปนคะแนนเต็ม  

5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 99 คน โดยมีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 23 คน 
คิดเปนรอยละ 23.23 เมื่อแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามเกณฑ             
ไดคะแนนเทากับ 2.90 คะแนน (มน 1.2-1) ตามตารางแสดงรายช่ือที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอก ดังนี้ 
 

ที่ ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหตุ 
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพัฒน  หม่ันการ 16 กรกฎาคม 2533 นับได 1 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนวีรรณ  มาวงศ 19 กันยายน 2537 นับได 1 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุตกิานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได 1 
4 รองศาสตราจารย ดร.ศิริกร อิ่นคํา 19 มกราคม 2541 นับได 1  
5 อาจารย ดร.สุวรฐั แลสันกลาง 18 มิถุนายน 2542 นับได 1 
6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนพร หมูคํา 1 มิถุนายน 2548 นับได 1 
7 อาจารย ดร.บัณศิกาญจ  ต้ังภากรณ 1 กรกฎาคม 2546 นับได 1 
8 อาจารย ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร 15 กรกฎาคม 2548 นับได 1 
9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทัย พานิช 1 พฤศจิกายน 2548 นับได 1 
10 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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิศท เศรษฐกร 1 มิถุนายน 2553 นับได 1 
14 ผูชวยศาสตราจารย ดร.Truong Thi Hang 1 ตุลาคม 2557 นับได 1 
15 รองศาสตราจารย 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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต  อุปสอด 30 พฤศจิกายน 2560 นับได 1 
19 อาจารย ดร.เหนือขวัญ  บัวเผื่อน 19 มิถุนายน 2555 นับได 1 
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ที่ ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหตุ 
20 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎาภรณ ทองแปน 1 มิถุนายน 2548 นับได 1 
21 รองศาสตราจารย ดร.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 1 พฤศจิกายน 2554 นับได 1 
22 อาจารย ดร.เกวลิน  จันทะเดช 1 มิถุนายน 2547 นับได 1 
23 อาจารย ดร.สุกัญญา  แซโก 4 กุมภาพันธ 2562 นับได 1 

รวม 23 
 
ตารางที่ 3  ขอมูลประกอบการพิจารณา 

รายการขอมูลพื้นฐาน จํานวน (คน) 
1. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 99 
2. จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 0 
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 99 
4. จํานวนอาจารยประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 23 
5. รอยละของอาจารยประจําท่ีมคีณุวุฒิปริญญาเอก 23.23 
 
การคํานวณ  
1.คาํนวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 23 
x 100 =  รอยละ 23.23 

 99 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 23.23 
x 5 =  2.90 คะแนน 

 40 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 25 
รอยละ 23.23 X 5 

2.90 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
40 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 1.2-1 

 
 

รายงานจํานวนบุคลากรสายวชิาการ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
ปการศึกษา 2562 
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หนา 30                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

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 99 
2. จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 0 
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 99 
4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 59 
5. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 34 
6. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 6 
7. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0 
8. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ  40 
9. รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 40.40 
 

ผลการดําเนินงาน 
   ในปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจํารวมทั้งท่ีปฏิบัติงาน
จริง จํานวน 99 คน ไมมีอาจารยที่ลาศึกษาตอ โดยสามารถแยกตามตําแหนงได คือ ตําแหนงอาจารย จํานวน  
59 คน คดิเปนรอยละ 59.60 ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 34.34 และตําแหนง
รองศาสตราจารย จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.06 ดังนั้น ในปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ ทั้งหมด 40 คน คิดเปนรอยละ 40.40เมื่อแปลงคา
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑ ไดคะแนนเทากับ 3.37 คะแนน (มน 1.3-
1 และ มน 1.3-2) 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหต ุ

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพัฒน  หมั่นการ 16 กรกฎาคม 2533 นับได 1 

2 ผูชวยศาสตราจารยศรชัย เต็งรัตนลอม 29 มิถุนายน 2536 นับได 1 

3 รองศาสตราจารยพรสวรรค มณีทอง 15 ตุลาคม 2537 นับได 1 

4 ผูชวยศาสตราจารยประหยัด ชวยงาน 6 กรกฎาคม 2541 นับได 1 

5 รองศาสตราจารย ดร. ศิรกิร อิ่นคาํ 19 มกราคม 2541 นบัได 1 
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ที ่ ช่ือ-สกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหต ุ

6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได 1 

7 ผูชวยศาสตราจารยวิเชิด ทวีกุล 1 มิถุนายน 2548 นับได 1 

8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รชัฎาภรณ ทองแปน 1 มิถุนายน 2548 นับได 1 

9 รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน 9 มิถุนายน 2549 นับได 1 

10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก 1 มิถุนายน 2550 นับได 1 

11 วาที่ ร.ต. รองศาสตราจารย ดร.นิรันดร ภักดี 1 กันยายน 2553 นับได 1 

12 รองศาสตราจารย ดร. ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 1 พฤศจิกายน 2554 นับได 1 

13 ผูชวยศาสตราจารยรชัดาพร หวลอารมณ 2 พฤษภาคม 2556 นับได 1 

14 ผูชวยศาสตราจารยพฤกษา เครอืแสง 25 พฤศจิกายน 2556 นบัได 1 

15 รองศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 

16 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 

17 ผูชวยศาสตราจารยอาํนาจ สงวนกลาง 1 กรกฎาคม 2548 นับได 1 

18 ผูชวยศาสตราจารยสุภาวดี  ยาดี 2 พฤษภาคม 2556 นับได 1 

19 ผูชวยศาสตราจารยปวีณา งามประภาสม 16 มิถุนายน 2551 นับได 1 

20 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบริบูรณ 28 กันยายน 2558 นับได 1 

21 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฤทัย พานชิ 1 พฤศจิกายน 2548 นับได 1 

22 ผูชวยศาสตราจารยสุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข 1 พฤษภาคม 2552 นับได 1 

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

24 ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา  รุงแสง 1 มิถุนายน 2553 นับได 1 

25 ผูชวยศาสตราจารยชัยเนตร ชนกคุณ 30 กรกฏาคม 2555 นับได 1 

26 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต อุปสอด 30 พฤศจิกายน 2561 นับได 1 

27 ผูชวยศาสตราจารยจาตุรนต  วรรณนวล 24 ตุลาคม 2541 นับได 1 

28 ผูชวยศาสตราจารยขัตติยา  ขัตติยวรา 1 พฤศจิกายน 2551 นับได 1 

29 ผูชวยศาสตราจารยนิตยา  มลูปนใจ 7 มิถุนายน 2553 นับได 1 

30 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รชันวีรรณ มาวงศ 19 กันยายน 2537 นับได 1 

31 ผูชวยศาสตราจารยอัมฤตา สารธิวงค 1 มิถุนายน 2554 นับได 1 

32 ผูชวยศาสตราจารยณฐัพงษ คนัธรส 17 สิงหาคม 2558 นับได 1 

33 ผูชวยศาสตราจารยวรญา  รอดวินิจ 1 มิถุนายน 2553 นบัได 1 

34 ผูชวยศาสตราจารยภานุวัฒน ชัยชนะ 3 มถิุนายน  2544 นับได 1 

35 ผูชวยศาสตราจารยอาระดา พุมไพศาลชัย 1 มิถุนายน 2555 นับได 1 

36 ผูชวยศาสตราจารยนันทิยา  สมสรวย 9 มิถุนายน 2549 นับได 1 

37 ผูชวยศาสตราจารยวราภรณ  ภูมลี 2 พฤษภาคม 2556 นับได 1 

38 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิศท เศรษฐกร 1 มิถุนายน 2553 นับได 1 
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หนา 32                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

ที ่ ช่ือ-สกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหต ุ

39 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนพร หมูคํา 16 มิถุนายน 2548 นับได 1 

40 ผูชวยศาสตราจารยสมฤทธิ์ จนัขันธ 23 พฤษภาคม 2527 นับได 1 

 รวมทั้งสิ้น 40 คน  

 
การคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 25 
รอยละ 40.40  X 5 

3.37 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
60 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 1.3-1 

 

รายงานจํานวนบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศกึษา 
2562 

มน 1.3.1 คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร         
ปการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 

40 
X 100 = รอยละ 40.40 

99 

คะแนนที่ได = 
40.40 

X 5 = 3.37 คะแนน 
60 
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ตัวบงช้ีที่ 1.4  จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
ชนดิของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 

ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนด

เปนคะแนน 5 

ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐานให

คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และ

นําคาความแตกตางมาพิจารณาดังน้ี 

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแต

รอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐาน

ตั้งแตรอยละ 0.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนของ

หลักสูตรนั้นๆ  
 

 ขอมูลประกอบการพิจารณา 
รายการขอมูลพื้นฐาน จํานวน (คน) 

1. จํานวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 2,019 
2. จํานวนนักศึกษาระดับปรญิญาโท (นักศกึษาตกคาง) 1 
3. จํานวนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก 29 

รวมทั้งสิ้น 2,049 
 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดวิเคราะหคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 
จําแนกตามระดับการศึกษา ในปการศึกษา 2562 โดยไดคํานวณแยกตามกลุมสาขาวิชา 4 กลุม ดังน้ี 
 
กลุม 1 นติิศาสตร (สาขาวิชานิติศาสตร) 
       คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร สัดสวนตาม
เกณฑมาตรฐาน 50:1 ผลการหาคาความแตกตางของกลุมนิติศาสตร เทากับ 16.69:1 โดยเกณฑ
มาตรฐานไดกําหนดในกรณีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑ
มาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
        สรุปผล คือ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําของกลุมสาขาวิชานิติศาสตรนอยกวา
เกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
 
กลุม 2 ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน)  
        คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร สัดสวนตาม
เกณฑมาตรฐาน 30:1 ผลการหาคาความแตกตางของกลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตรเทากับ 15.84:1 โดย
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เกณฑมาตรฐานไดกําหนดในกรณีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑ
มาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
         สรุปผล คอื จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําของกลุมครศุาสตร/ศึกษาศาสตร นอยกวา
เกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5  
 

กลุม 3 ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและ
,
ประยุกตศลิป (สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ)  

        คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร สัดสวนตาม
เกณฑมาตรฐาน 8:1 ผลการหาคาความแตกตางของกลุมศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
เทากับ 6:1 โดยเกณฑมาตรฐานไดกําหนดในกรณีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวา
หรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนด 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/สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง/สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท/สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)) 
        คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร สัดสวนตาม
เกณฑมาตรฐาน 25:1 ผลการหาคาความแตกตางของกลุมสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร เทากับ 17.81:1 
โดยเกณฑมาตรฐานไดกําหนดในกรณีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวา หรือเทากับ
เกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
         สรุปผล คอื จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําของกลุมสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร นอย
กวาเกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
 

ขอมูลแสดงจํานวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําในแตละหลักสูตร 

กลุมสาขา 

ระดับ
การศึกษา

ของ
นกัศึกษา 

นักศึกษาที่
ลงทะเบียน
เรียน ระดับ
ปริญญาตรี 

จํานวน
นกัศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเทา 

จํานวน
หนวยกิต 
ตลอดป

การศึกษา 

FTES 

จํานวน
อาจารย
(ปฏิบัติ 
งานจริง) 

อัตราสวน
นกัศึกษา : 
อาจารย 

คาความ
ตางจาก
เกณฑ

มาตรฐาน 

คะแนน 

1. สาขาวชิา
นิติศาสตร 

ตร ี 1,854 5,408 36 150.22 9 16.69:1 - 5 

2.ครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร 

ตร ี
 

2,896 8,552 36 237.56 15 15.84:1 - 5 

3. ศิลปกรรม
ศาสตร วิจิตร
ศิลปและ
ประยุกตศิลป 

ตร ี 562 1,669 36 46 6 7.67:1 - 5 

4.สงัคมศาสตร /
มนษุยศาสตร 

ตร ี 13629 40695 36 1,130.42 69 17.29:1 - 5 
โท 0 0 0 0 
เอก 156 840 24 63 

รวม 1,193.42 
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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 2562 /ตารางแสดงจํานวน
อาจารยประจํา ปการศึกษา 2562 

มน  1.4-2 

 

ขอมูลอาจารยประจํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2562 
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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 2562  โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

(1)จัด โครงการ  Beg inning Camp ประจํ าป
การศึกษา 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2562 ณ 
หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีผูเขารวม
โครงการ ทั้งสิ้น 373 คน  (มน 1.5-1-1) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อแนะนําและทําความเขาใจในหลักสูตรที่เปดสอน  แนะนํา
แนวทางการศึกษาและการใชชี วิตอยู ในรั้วมหาวิทยาลัย 
แนะนําหนวยงานที่นักศึกษาจะตองติดตอ แนะนํากิจกรรม 
ตาง ๆ ที่นักศกึษาจะตองเขารวมทั้งระดับสาขาวิชา ระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย รวมถึงการสรางความสัมพันธระหวางรุนพี่ 
อาจารย ในสาขาวิชาท่ีเรียน 

(2)จัด โครงการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 จัด
ขึ้นเมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมจันทนผา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีผูเขารวมโครงการ ทั้งสิ้น 367 
คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมความพรอม ทางดานการ
เรียน การใชชีวิตแกนักศึกษากอนเปดภาคการศึกษาแรก (มน 
1.5-1-2) 

(3)มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษา
สําหรับนักศึกษาทุกชั้นปและโดยใหกําหนดอาจารยท่ีปรึกษา

มน 1.5.1-1 รายงานสรุปผลโครงการ 
Beginning Camp ประจําปการศึกษา 
2562 วันที่  21 มิ ถุนายน 2562 ณ 
หอประชุมจันทน ผา  มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏลําปาง 
มน 1.5.1-2 รายงานสรุปผลโครงการ
ป ฐ ม นิ เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม  ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําป
การศึกษา 2562 วันที่ 22 มิถุนายน 2562 
ณ หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 
มน 1.5-1-3 คําสั่งแตงตั้ง อาจารยที่ปรึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทุกชั้น
ปทุกสาขาวิชา  
มน 1.5-1-4 แฟมประวัตินักศึกษา 
มน 1.5-1-5 ตาราง Homeroom ประจําป
การศึกษา 2562  
มน 1.5-1-6 ระบบที่ปรึกษา Online 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
มน 1.5-1-7 ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง เรื่อง การแบงสวนงาน ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2559 
ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2559 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เพื่อทาํหนาที่ใหคําปรึกษาผานกิจกรรมโฮมรูมและจัดทําปฏิทิน
ใหนักศึกษาเขาพบ เพื่อดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด และคณะฯ 
ไดมีการแนะนําอาจารยที่ปรึกษาใหกับนักศึกษาตั้งแตแรก เขา
ศึกษาผานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเปนประจําทุกป 
และอาจารยที่ปรึกษาจะทําหนา ท่ีดูแล ใหคําปรึกษาทั้ ง
ทางดานวิชาการ  วิชาชีพ  และดานอื่น ๆ เชน ปญหาทางดาน
การเรียน ดานการใชชีวิตหรือการปรับตัว และปญหาอ่ืน ๆ ที่
นักศึกษาขอรับการปรึกษา ตั้งแตแรกเขาจนสําเร็จการศึกษา 
(มน 1.5-1-3 ถึง มน 1.5-1-6)  

(4)มหาวิทยาลัยไดมีประกาศการแบงสวนงาน ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 
2559 ขอ  8 สํ านัก งานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร แบงสวนราชการ เปน 4  งาน โดยแตละงานจะมี
หนาที่แตกตางกันไปท่ีจะใหบริการแกนักศึกษาในสวนที่
เก่ียวของ แตจะมีสวนงานหลักที่จะเนนใหบริการแกนักศึกษา 
คือ งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา โดยที่มีภารกิจ
หลัก คือ  สนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดการศึกษา  
สนับสนุนการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา และสนับสนุน
การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะ และทําหนาที่ประสานงาน แนะนํา และใหคําปรึกษาแก
นักศึกษาไดด านตาง ๆ โดยมี เจาหนาที่รับผิดชอบหลัก
ใหบริการการใหคําปรกึษา (มน 1.5-1-7) ไดแก  

4 .1 )บริกา ร ใหคํ าปรึกษา เกี่ ยว กับการจั ด
การศึกษา ไดแก  ดานการจัดการเรียนการสอน ใหคําปรึกษา
ดานการลงทะเบียนเรียน ดานการเพิ่ม-ถอนรายวิชา ดานการ
ติดตามผลการเรียน ดานการรักษาสถานภาพนักศึกษา      
ดานการคืนสภาพนักศึกษา เปนตน  

4.2)บริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
นักศกึษา ไดแก งานดานการจัดกิจกรรมนักศึกษา งานดานทุน
เพื่อการศกึษา งานดานสวัสดิการนักศึกษา  งานดานนักศึกษา
วิชาทหาร  งานนักศึกษาพิการหรือนักศึกษาพิเศษ งานการขอ
บารโคตกิจกรรม และ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นที่นักศึกษา
ขอรับการบริการ เปนตน  
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปการศึกษา 2562 
 

หนา 38                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

เกณฑมาตรฐานขอ 2 มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนกัศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแบงสวน

ราชการเปน 4 งาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เรื่อง การแบงสวนงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.
2559 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2559 ขอ 8 สํานักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แบงสวนราชการ เปน 4  
งาน ซึ่งมีงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา ของคณะที่
มีภารกิจหลักคือการใหบริการจัดการศึกษาแกอาจารย
นักศึกษาและดานกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งจะมีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติ
หนาท่ีในการบริการตาง ๆ (มน 1.5-2-1) และเผยแพรขอมูลท่ี
เปนประโยชนใหกับนักศึกษา ดังน้ี  

1) ประกาศรับสมัครและประกาศผูไดรับทุน การศึกษา 
และเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลา และนอกเวลาแก
นักศึกษา ผานทางเว็ปไซตของคณะและเว็บไซต
สาขาวิชา 

2) กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  
3) งานวินัยนักศึกษา   
4) การผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกอง

ประจําการ  
5) งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับนักศึกษา โดยสามารถรับ

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

php  และ Face book Fan page งานพัฒนา
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มน 
1.5-2-3) ตลอดจนบอรดประชาสัมพันธ (มน 1.5-
2-4)   

          คณะฯ มีการมีกิจกรรมพิเศษรวมถึงแหลงงานนอก
เวลาใหกับนักศึกษา ดังนี้ 

1) สนับสนุนนักศึกษามีรายไดระหวางปดภาคเรียน 
โดยการจางงานนักศึกษา เพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษาหา
รายไดนอกเวลา (มน 1.5.2.5) 

2) ระดับสาขาวิชาโดยสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบมีการจัดโครงการและกิจกรรมทดลองปฏิบัติงานกับ
หนวยงาน โดยไดกําหนดใหนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานรวมกับ

มน 1.5-2-1 สําเนาเอกสารการ
ใหบริการนักศึกษา  
มน 1.5-2-2 เว็บไซตคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
มน 1.5-2-3 Face book Fan page 
งานพัฒนานักศึกษา คณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร 
มน 1.5-2-4 บอรดประชาสัมพันธคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มน 1.5-2-5 เอกสารการจางงาน
นักศกึษาระหวางปดภาคเรยีน  
มน 1.5-2-6 รายงานผลการทดลอง
ปฏิบัติงานของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรับการประเมิน)                        หนา 39 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
หนวยงานที่สาขาวิชาไดทํา MOU ไวและนักศึกษาจะไดรับ
คาตอบแทนจากหนวยงานเปนชั่วโมง (มน 1.5.2.6)  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศกึษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษาและจัดสงนักศึกษาเขารวมโครงการของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) จัดโครงการปจฉิมนิ เทศและพบผูประกอบการ            
ปการศึกษา 2562 ข้ึนเมื่อวันเสารที่  7 มีนาคม 2563 ณ 
หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมีนักศึกษา
ชั้นปที่ 4-5 ท่ีเขารวมโครงการทั้งสิ้น จํานวน 380 คน (มน 1.5-3-
1) โดยมีวัตถุประสงค คือ (1) เพ่ือใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จ
การศึกษาทราบถึงแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตอ (2) นักศึกษาทราบถึงสภาวการณของการทํางานและมีความรู
เบื้องตนเก่ียวกับสภาพการทํางาน และ (3) นักศึกษามีความรูสึก
ผูกพันที่ดีตอสถาบัน โดยโครงการมีการกําหนดกิจกรรมใหความรู
แกนักศกึษาดังนี้  

ชวงที่ 1  แนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ
จากวิทยากรโดย คุณตอศักดิ์ ประคําทอง นายกสมาคม
เครื่องปนดนิเผาจังหวัดลําปาง 

ชวงที่ 2 บรรยายพรอม Workshop "เขียนเรซูเมอยางไร
ใหไดงาน" วิทยากรโดย คุณธนันพัชญ พูพุทธิพันธ บริษัทซูป
เปอรเรซูเม 

กิจกรรม - จัดบูธจัดหางานใหกับนักศึกษา โดยไดรับการ
สนับสนุนจากจัดหางาน จ.ลําปาง โดยใหนักศึกษาที่เขารวม
โครงการเขากรอกใบสมัครงานตามที่สนใจ และรับการแนะนํา
การทํางานหรือการหาแหลงงานจากเจาหนาท่ีจัดหางาน
จังหวัดประจําบูธ   

2) ระดับสาขาวิชา ไดมีการจัดโครงการและกิจกรรม
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาชั้นปสุดทาย ซึ่ง
จะเปนความรู เฉพาะศาสตรที่นักศึกษามีความถนัดและ
สามารถนําไปใชในชีวิตการทํางานและการประกอบอาชีพไดใน
อนาคต ดังน้ี 

2.1 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ไดมีการจัดโครงการการ
เตรียมความพรอมการสอบวัดความรูความสามารถทั่วไป     

มน 1.5-3-1 รายงานสรุปผลโครงการ
ปจฉิมนิเทศและพบผูประกอบการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2562 วันเสารที่  7 มีนาคม 
2563  
มน 1.5-3-2 รายงานสรุปผลโครงการ
การเตรียมความพรอมการสอบวัด
ความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2563 ณ หอง
ประชุมวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน 
มน 1.5-3-3 รายงานสรุปผลโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
สําหรับครูสังคมศึกษาศึกษา เมื่อวันท่ี 
10-11 มีนาคม 2563  
มน 1.5-3-4 รายงานสรุปผลโครงการ
การสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 
นักศกึษาชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2562 
มน 1.5-3-5 รายงานสรุปผลโครงการ 
GRADUATION RECITAL เ ป น ก า ร
นําเสนอผลงานทางดนตรีของนักศึกษา
ชั้นปที่ 4 สาขาวิขาวิชาดนตรี 
มน 1.5-3-6 รายงานสรุปผลโครงการจัด
นิทรรศการและแสดงผลงานนักศึกษา
และอบรมอาชีพนักศึกษาและศิษยเกา 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
มน 1.5-3-7  รายงานสรุปผลโครงการ
เตรียมความพรอมสู กา ร ทํางานใน
วิชาชีพกฎหมาย วันที่  27 มีนาคม 
2563 ณ หองประชุมฝายคํา  คณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร 
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หนา 40                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
(ภาค ก.) เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมวิทยา
บัณฑิต (มน 1.5-3-2) 

2.2 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูสังคมศึกษา
ศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 
มีความรูความเขาใจแนวความคิดการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 และสามารถนําความรูและประสบการณไปปรับ
ใชในการฝกประสบการณวิชาชีพครูและการสอนในอนาคต จัด
เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2563 (มน 1.5-3-3) 

2.3 โครงการการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 
นั กศึ กษา ชั้ นปที่  4  เพื่ อ ฝ กทั กษะด า นกา รคิ ดอย า ง มี
วิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา ทักษะดานการ
สรางสรรคและนวัตกรรมและทักษะดานความเขาใจชีวิตและ
การทํางาน เมื่อวันท่ี19-30 กุมภาพันธ 2563 (มน 1.5-3-4) 

2.4 โครงการ GRADUATION RECITAL เปนการ
นําเสนอผลงานทางดนตรีของนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชา
ดนตรี ซึ่งนักศึกษาดําเนินงานตั้งแตข้ันตอนการวางแผน การ
ประชาสัมพันธ การจัดตารางเวลาการซอม การจัดรูปแบบการ
แสดง และการแสดงตอหนาสาธารณชนเปนโครงการที่
เสริมสรางการทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทีม ทักษะ
การสื่อสารและการแสดงดนตรีตอหนาสาธารณชน ซึ่งกิจกรรม
ดังกลาว นักศึกษาจะตองคัดเลือกบทเพลงสําหรับการแสดง 
และนําทํานองเพลงพื้นบานลานนาท่ีสนใจมาเรียบเรียงเสียง
ประสานสําหรับการแสดง วันที่  25 ธันวาคม 2562 หอง
ประชุม 500 ที่นั่ง อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ (มน 1.5-3-5) 

2.5 โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักศึกษา
และอบรมอาชีพนักศึกษาและศิษยเกา มีวัตถุประสงคเพื่อ
นักศึกษาชั้นปที่  4 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ได
แสดงผลงาน และรวมถึงศิษยเกาที่ไดรวมแสดงผลงาน และมี
การจัดกิจกรรมอบรมทางดานอาชีพให กับนักศึกษาและ
ผู เขารวมโครงการ เมื่อ วันที่  9-15 ตุลาคม 2562 ณ 
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง (มน 1.5-3-6) 

2.6 โครงการเตรียมความพรอมสูการทํางานในวิชาชีพ
กฎหมาย มีวัตถุประสงค เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอม
สูการทํางานในอาชีพกฎหมาย โดยวิทยากร นายดํารงชัย ไชย
มงคล นิติกร ชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ 
หองประชุมฝายคํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มน 1.5-3-8 รายงานสรุปผลโครงการ
พัฒนาประสบการณทางวิชาชพีแก
นักศกึษาและศิษยเกา สาํหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) ชั้นปที่ 4   
มน 1.5-3-9 รายงานสรุปผลโครงการ
อบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบ
วัดระดับความรูภาษาจีน(HSK) ระดับ 4 
ระบบใหม ระหวางวันที่ 19 ตุลาคม ถึง 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ หองเรียน 
0216 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 
มน 1.5-3-10 รายงานสรุปผลโครงการ
เตรียมความพรอมดานการทํางานและ
ประกอบอาชีพ ปการศึกษา  2562 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สํ าหรั บชาวต า งประ เทศ วันที่  13 
กันยายน 2562 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 1.5-3-7) 

 2.7 โครงการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษาและศิษยเกา สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
(ศศ.บ.) ชั้นปที่ 4  มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอมในการ
ทํางานและการสมัครงานในอนาคต และพัฒนาทักษะดาน
ความเขาใจชีวิต การทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ เมื่อวันที่ 
22 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมฝายคํา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง(มน 1.5-3-8) 

2.8  โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบ
วั ดระดับความรู ภาษ าจี น (HSK )  ระดับ  4  ระบบใหม 
ระหวางวันที่ 19 ตุลาคม ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ 
หองเรียน 0216 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(มน 1.5-3-9) 

2.9 โครงการเตรียมความพรอมดานการทํางานและ
ประกอบอาชีพ ปการศึกษา 2562 วัตถุประสงค  เพื่อให
นักศกึษามีทักษะดานความเขาใจชีวิตและการทํางาน และการ
พัฒนาบุคลิกภาพในการทํางาน กระบวนการทํางานในองคกร
และการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2562 ณ หองประชุม 0935 อาคาร 9  (มน 1.5-3-10)
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอ ไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการประเมิน

ความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการแก นักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อนําผลการประเมินคุณภาพของ
การใหบริการทั้ ง 3 ดาน ไดแก  1) ดานการจัดบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา     
2) ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 
และ 3) ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน
เมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา โดยผลการประเมินภาพรวม
ทั้ง 3 ดาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาคะแนนเทากับ 
4.30 (มน 1.5-4-1) โดยแยกตามคุณภาพการใหบริการ ดังนี้  
              ดานที่ 1 การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา มีความพึงพอใจอยูใน

มน 1.5-4-1 รายงานผลการสํารวจความพึง
พอใจตอการใหบริการ 3 ดาน แกนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจํ าป
การศึกษา 2562 

 
มน 1.5-4-2 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการส ง เ สริมกิ จ กรรมพัฒนา
นักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ระดับมาก คาคะแนนเทากับ  4.30 
              ดานท่ี 2 การใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากคาคะแนน
เทากับ 4.29 
              ดานที่ 3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศกึษาแกนักศึกษา  มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก คาคะแนนเทากับ 4.32 

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 3/2562 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563  (มน 
1.5-4-2) เพื่อพิจารณาผลการใหบริการไปปรับปรุงการ
ใหบริการแกนักศกึษา ในปการศึกษา 2563 โดยการนําขอมูลไป
ประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาของ
คณะ ปการศึกษา 2563 ตอไป 

ประชุมคณะกรรมการสง เสริมและ
พัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี 3/2563 วันที่ 28 
พฤษภาคม 2563 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล  
เพื่อสงใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนกัศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ ไดนํ าผลการประเมินคุณภาพของการจัด

กิจกรรมและการจัดบริการแกนักศึกษามาปรับปรุงพัฒนาการ
ใหบริการและการใหขอมูล เพื่อใหเปนไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษาและเปนไปตามความตองการ ดังตารางผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ปการศึกษา 2559-2562 
(มน 1.5-5-1 ถึง มน 1.5-5-4) ตอไปนี้  

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา  

2560 

ปการศึกษา 

2561 

ปการศกึษา 

2562 

การจัดบริการใหคาํปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนว
การใชชีวิตแกนักศึกษา  

ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 
= 4.04 

ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 
= 4.12 

ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 
= 4.26 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.30 

การใหขอมูลของ
หนวยงานที่ใหบริการ 
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงงานท้ังเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา 

ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 
= 3.99 

ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 
= 4.13 

ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 
= 4.20 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.29 

การจัดกิจกรรมเตรียม
ความพรอมเพื่อการทํางาน
เม่ือสําเร็จการศึกษาแก

ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 
= 4.08 

ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 
= 4.19 

ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 
= 4.26 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.32 

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 2559 
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 2560 
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
ลําปาง ประจําปการศกึษา 2561 
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
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
นักศึกษา 
 

คาเฉลี่ยรวม 
 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.04 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.15 

ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 
= 4.24 

ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 
= 4.30   

จากตาราง ตั้งแตปการศึกษา 2559-2562 แสดงใหเห็น
วาคณะฯไดมีการพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลโดยผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
และเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  

ปการศึกษา 2561 คณะไดนําผลการประเมินการ
ใหบริการแกนักศึกษาทั้ง 3 ดาน ของปการศึกษา 2562 ซึ่ง
คณะกรรมการไดเสนอแนะ มีการจัดโครงการหรือกิจกรรม
เตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให
ประสานงานกับสํานักงานจัดหางานจังหวัดลําปาง เพื่อชี้แจง
และจัดต้ังบูธแนะนําแนวทาง/ทิศทางการหางานหรือชองทาง
ในการทํางานอ่ืน ๆ ใหแกนักศึกษา และในปการศึกษา 2562 
คณะฯ ปรับเพ่ิมกิจกรรรมใน โดยการจัดโครงการปจฉิมนิเทศ
และพบผูประกอบการ ปการศึกษา 2562 เมื่อวันเสารที่ 7 
มีนาคม 2563 ณ หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง โดยมีนักศึกษาชั้นปที่ 4-5 ที่เขารวมโครงการทั้งสิ้น 
จํานวน 380 คน โดยรายละเอียดของกิจกรรมโครงการมีดังนี้  

ชวงที่ 1  แนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ
จากวิทยากรโดย คุณตอศักดิ์ ประคําทอง นายกสมาคม
เครื่องปนดนิเผาจังหวัดลําปาง 

ชวงที่ 2 บรรยายพรอม Workshop "เขียนเรซูเมอยางไร
ใหไดงาน" วิทยากรโดย คุณธนันพัชญ พูพุทธิพันธ บริษัทซูป
เปอรเรซูเม 

กิจกรรม จัดบูธจัดหางานใหกับนักศึกษา โดยไดรับการ
สนับสนุนจากจัดหางาน จ.ลําปาง โดยใหนักศึกษาที่เขารวม
โครงการเขากรอกใบสมัครงานตามที่สนใจ และรับการแนะนํา
การทํางานหรือการหาแหลงงานจากเจาหนาท่ีจัดหางาน
จังหวัดประจําบูธ   

และในปการศึกษา 2562 คณะไดนําผลการประเมินการ
ใหบริการแกนักศึกษา 3 ดาน ไปกําหนดเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมและเปนแนวทางในการจัดการใหบริการแกนักศึกษา  
ตามแผนพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ปการศึกษา 2563 (มน 1.5-5-5) เพื่อใหการบริการนักศึกษา
เปนไปตามความตองการ ความคาดหวังของนักศึกษา และเกิด
ความพึงพอใจตอการใหบริการของคณะฯ มากยิ่งข้ึน  

สังคมศาสตร  มหา วิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ประจําปการศึกษา 2562 
มน 1.5-5-5 แผนพัฒนานักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร  ป
การศึกษา 2563 
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เกณฑมาตรฐานขอ 6 ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 
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
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) ระดับสาขาวิชา มีการจัดโครงการอบรมความรูที่เปน
ประโยชนใหแกศิษยเกาสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา 2562 ซึ่ง
เปนโครงการที่ใชในการประกอบอาชีพของศิษยเกาในสาขาวิชา
นั้น ๆ เชน  

6.1 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ไดมีการจัด
โครงกา รกา ร เตรี ยมความพร อมกา รสอบวั ดความรู
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2563 
ณ หองประชุมวิทยาบัณฑิต (มน 1.5-3-5) 

6.2 โครงการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษาและศิษยเกา สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
(ศศ.บ.) ชั้นปที่ 4  มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอมในการ
ทํางานและการสมัครงานในอนาคต และพัฒนาทักษะดาน
ความเขาใจชีวิต การทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ เม่ือวันที่ 
22 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมฝายคํา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  (มน 1.5-3-6) 

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
แกศิษยเกาเก่ียวกับการเขียน Resume 
ภาษาอังกฤษ  
มน 1.5-6-5 รายงานสรุปผลโครงการการ
เตรียมความพรอมการสอบวัดความรู
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) เม่ือวันท่ี 
16-17 มีนาคม 2563 ณ หองประชุม
วิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
มน 1.5-6-6 รายงานสรุปผลโครงการ
พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษาและศิษยเกา สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 
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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 โดยรองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและสื่อสารองคกร เปนประธานดําเนินการจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 
(มน 1.6-1-1) โดยเกิดจากการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 และตัวแทน
สาขาวิชาผานโครงการจัดทําแผนกิจการนักศึกษาและแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2562  (มน 1.6-
1-2) ซึ่งไดกําหนดโครงการและกิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด 
และผูรับผิดชอบโครงการไวอยางชัดเจน และแผนดังกลาวได
ผานการกลั่นกรองคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วัน
ศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2562  (มน 1.6-1-3) เพื่อพิจารณาและ
มีมติเห็นชอบ ในการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม ที่
รับผดิชอบดําเนินการโดยสโมสรนักศึกษา 

มน 1.6-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นั กศึ กษา  คณะมนุษยศา สตร และ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 
มน 1.6-1-2 รายงานสรุปผลโครงการ
จัดทําแผนกิจการนักศึกษาและแผนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2562 
มน  1 . 6 -1 -3  ร าย ง านกา รปร ะชุ ม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้ งที่ 
1/2562 วันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2562  
 

 

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
กําหนดแผนงานการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติ 5 ประการ อยางครบถวน  

มน 1.6-2-1 รายงานสรุปผลโครงการ
อบรมผูนํานักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม 
การประกันคุณภาพการศึกษา จัดทํา
และประเมินแผนกิจกรรมนักศึกษา/แผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ณ หองประชุม 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตัวอยางเชน 

1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการจัด

โครงการดานคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก  
(1) โครงการอบรมผูนํานักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม 

การประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําและประเมินแผนกิจกรรม
นักศกึษา/แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ณ หองประชุม 0935 
มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 105 คน โดยดําเนินการในวันท่ี 
10 - 11 พฤษภาคม 2562 (มน 1.6-2-1)  

( 2 )  โ คร งการ เครื อข า ยประกันนั ก ศึกษา  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง/มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม/
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ/มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 20 คน โดยดําเนินการ
ในวันท่ี 15 - 17 มกราคม 2562 (มน 1.6-2-2) 

2) ดานความรู 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการจัด

โครงการดานความรู ไดแก  
(1 )  โครงการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม  ประจํ าป

การศึกษา 2562 ณ หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง มีผูเขารวมโครงการจํานวน 367 คน โดยดําเนินการใน
วันเสารที่ 22 มิถุนายน 2562 (มน 1.6-2-3) 

( 2 )  โ คร งการ เครื อข า ยประกันนั ก ศึกษา  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง/มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม/
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ/มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 20 คน โดยดําเนินการ
ในวันท่ี 15 - 17 มกราคม 2562  

(3) โครงการสงนักศึกษาเขาอบรมคอมพิวเตอร จัดขึ้น
เดือนสิงหาคม  2562 – กุมภาพันธ 256- ณ หองอบรมศูนย
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 1.6-2-4)มี
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 530 คน และนักศึกษาไดเขารวม
ตามกําหนดการดังนี้ 

0935 วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2562 
มน 1.6-2-2 รายงานสรุปผลโครงการ
เค รื อ ข า ย ป ร ะ กั น นั ก ศึ กษ า  คณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ  6  แ ห ง  ณ 
มหาวิทยาลั ยราช ภัฏพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 15 - 17 มกราคม 
2562 
มน 1.6-2-3 รายงานสรุปผลโครงการ
ปฐมนิ เทศนั กศึ กษ า ใหม  ประจํ า ป
การศึกษา 2562 ณ หอประชุมจันทนผา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วันเสารท่ี 
22 มิถุนายน 2562  
มน 1.6-2-4 รายงานสรุปผลโครงการสง
นักศึกษาเขาอบรมคอมพิวเตอร จัดข้ึน
เดือนสิงหาคม  2562 – กุมภาพันธ 
256- ณ หองอบรมศูนยคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มน 1.6-2-5 รายงานสรุปผลโครงการ 
Beginning camp คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ณ หอประชุมจันทนผา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วันศกุรที่ 21 
มิถุนายน 2562 
มน 1.6-2-6 รายงานสรุปผล โครงการสง
นั ก ศึ ก ษ า ค ณะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร เขารวมการแขงขันกีฬา
ลําปางอุดมศึกษาสัมพันธ  ครั้ งที่  20 
ประจําปการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วันท่ี 11 - 
15 กุมภาพันธ 2563 
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หนา 48                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. วันท่ี 4 สิงหาคม 2562 
 2. วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562 
 3. วันที่ 18 สิงหาคม 2562 
 4. วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 
 5. วันที่ 14 ธันวาคม 2562 
 6. วันที่ 21 ธันวาคม 2562 
 7. วันที่ 8 มกราคม 2563 
 8. วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 
 9. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2563 
 10. วันที่ 23 กุมภาพันธ 2563 

  
3) ดานทักษะทางปญญา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดมีการจัด

โครงการดานทักษะทางปญญา ไดแก  
( 1 )  โ คร งการ เครื อข า ยประกันนั ก ศึกษา  คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง/มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม/
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ/มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 20 คน โดยดําเนินการ
ในวันท่ี 15 - 17 มกราคม 2562   

(2) โครงการสงนักศึกษาเขาอบรมคอมพิวเตอร จัดขึ้น
เดือนสิงหาคม  2562 – กุมภาพันธ 256- ณ หองอบรมศูนย
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีผูเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 530 คน และนักศึกษาไดเขารวมตามกําหนดการดังนี้ 

1. วันท่ี 4 สิงหาคม 2562 
 2. วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562 
 3. วันที่ 18 สิงหาคม 2562 
 4. วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 
 5. วันที่ 14 ธันวาคม 2562 
 6. วันที่ 21 ธันวาคม 2562 
 7. วันที่ 8 มกราคม 2563 
 8. วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 
 9. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2563 
 10. วันที่ 23 กุมภาพันธ 2563  
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรับการประเมิน)                        หนา 49 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดมีการจัด

โครงการดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ไดแก 

(1) โครงการ Beginning camp คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ณ หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มีผูเขารวมโครงการจํานวน 373 คน โดยดําเนินการในวันศุกรท่ี 
21 มิถุนายน 2562 (มน 1.6-2-5) 

(2)  โครงการส งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เขารวมการแขงขันกีฬาลําปางอุดมศึกษาสัมพันธ 
ครั้งที่ 20 ประจําปการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง มีผู เข ารวมโครงการจํานวน 290 คน โดย
ดําเนินการในวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ 2563 (มน 1.6-2-6) 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดมีการจัด
โครงการดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก (2) โครงการสงนักศึกษาเขา
อบรมคอมพิวเตอร จัดข้ึนเดือนสิงหาคม  2562 – กุมภาพันธ 
2563 ณ หองอบรมศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง นักศึกษาไดเขารวมตามกําหนดการดังนี้ 

1. วันท่ี 4 สิงหาคม 2562 
 2. วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562 
 3. วันที่ 18 สิงหาคม 2562 
 4. วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562 
 5. วันที่ 14 ธันวาคม 2562 
 6. วันที่ 21 ธันวาคม 2562 
 7. วันที่ 8 มกราคม 2563 
 8. วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 
 9. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2563 
 10. วันที่ 23 กุมภาพันธ 2563  
  มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 530 คน โดยผูเขารวม

โครงการเกิดทักษะทางปญญาและความรูทางคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมจากกระบวนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน รวมถึงไดพัฒนาทักษะความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอรที่เทาทันปจจุบันอีกดวย   
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หนา 50                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศกึษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการจัดโครงการ

และกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2562 โดยเกิดจากการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ซึ่งมีกิจกรรมใหความรู
และทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษานําไป
ประยุกตใชในการจัดโครงการหรือกิจกรรม ท้ังน้ีโครงการดังกลาว
ไดบรรยายใหความรูดานประกันคุณภาพ โดยวิทยากรมาถายทอด
ในหัวขอ "การประกันคุณภาพกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา" ดังนี้ 

 (1) โครงการอบรมผูนํานักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม การ
ประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําและประเมินแผนกิจกรรม
นักศึกษา/แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ณ หองประชุม 0935 มี
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 105 คน โดยดําเนินการในวันที่ 10 - 
11 พฤษภาคม 2562 (มน 1.6-3-1) กิจกรรมการเขียนแผน
กิจกรรมและการเขียนโครงการตามกระบวนการ PDCA  

(2) โครงการเครือขายประกันนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แหง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง/มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม/มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย/มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ/มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 20 
คน โดยดําเนินการในวันที่ 15 - 17 มกราคม 2563 (มน 1.6-3-2) 
กิจกรรมคือความรูทางดานการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับ
นักศึกษา  การแลกเปลี่ยนการดําเนินโครงการตามกระบวนการ 
PDCA และการเขียนโครงการ  

ท้ังนี้ คณะฯ ยังไดสงนักศกึษาเขาโครงการของมหาวิทยาลัย 
ไดแก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา ลําปาง โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
และเพื่ อ ใหนั ก ศึกษาฝกทักษะการ เขี ยนโครงการโดยใช
กระบวนการ PDCA จัดขึ้นเม่ือวันที่ 19 และ 22 กุมภาพันธ 2563 
ณ หอประชุมจันทนผา โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ(มน 1.6-3-3) กิจกรรมการอบรมความรูเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการเขียนโครงการ  

ม น  1 . 6 -3 -1  ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล
โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ผู นํ า นั ก ศึ ก ษ า 
คุณธรรมจริยธรรม การประกัน
คุณภา พกา รศึ กษ า  จั ดทํ า แล ะ
ประเมินแผนกิจกรรมนักศึกษา/แผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ณ หอง
ประชุม 0935 มีผูเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 105 คน โดยดําเนินการใน
วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2562 
ม น  1 . 6 -3 -2  ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล
โครงการเครือขายประกันนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แหง วันที่ 15 
- 17 มกราคม 2563 
ม น  1 . 6 -3 -3  ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ
ความรูด านการประกันคุณภาพ
การศึกษาสําหรับนักศึกษา วันที่ 19 
แล ะ  22  กุมภ า พั น ธ  2 5 63  ณ 
หอประชุมจันทนผา โดยกองพัฒนา
นักศึ กษา  มหา วิทยาลั ยราช ภัฏ
ลําปาง 
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เกณฑมาตรฐานขอ 4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังตอไป 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมสงเสริม

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

1) โครงการพัฒนาภาวะผูนําคุณธรรมจริยธรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ปการศึกษา 2562 โดยมีผลประเมินตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

 
วตัถุประสงค การประเมินผลความสําเร็จตาม

วตัถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาภาวะผูนํา สงเสรมิ 
คุณธรรมจริยธรรมแกผูนาํ
นักศึกษา 
 
 
 
 
2. เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะความรู
และเขาใจบทบาทของตนเองใน
ดานการประกันคุณภาพการศกึษา 
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 105 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. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ผู เขารวมโครงการมีความรูความ
เขาใจการอบรมอยูในระดับมาก  
3.เกิดความรู เ ก่ียวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องตนและการใชวิทยุ
สื่อสาร และนักศึกษาทราบถึงแนว
ปฏิบัติการจัด กิจกรรมตอนรับ
นักศึกษาใหมท่ีถูกตอง โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจดานความรู
ความเขาใจอยูในระดับมาก 

  

2) โครงการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาและแผนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 
2562 มีผลประเมินตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

 

วตัถุประสงค การประเมินผลความสําเร็จตาม
วตัถุประสงค 

1. เพ่ือใหมีแผนกิจการนักศึกษา
และแผนการทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรมใหครอบคลุมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

1. คณะมีแผนที่ เกิดจากการจัด
โครงการ จํานวน 2 แผน ไดแก  
แผน กิจกรรมพัฒนานักศึ กษา 
ประจําปการศึกษา 2562 และ 

มน 1.6-4-1 รายงานสรุปโครงการ
ตามแผนพัฒนานัก ศึกษา  คณะ
มนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2562 
มน  1 . 6 -4 -2  ร า ย ง าน ปร ะ เ มิ น
ความสําเร็จของแผนพัฒนานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2562 
มน 1.6-4-3 รายงานคณะกรรมการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 
2562 ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 
วันพฤหัสบดท่ีี 28 พฤษภาคม 2563   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
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
นักศึกษา 

แ ผ น ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2562 
2. คณะมีรายงานผลการประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีมีการ
ประเมินที่มีผลบรรลุ เปาหมาย 
จํานวน 1 เลม  
3. คณะมีการจัดกิจกรรมนักศึกษา
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 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2562 มีผลประเมินตามวัตถุประสงค 
ดังน้ี  

 

วตัถุประสงค การประเมินผลความสําเร็จตาม
วตัถุประสงค 

เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธที่ดี
ของนักศึกษาชั้นปที ่1 ระหวางชั้น
ป และรุนพี่ชั้นปที่ 2-4 วันศุกรที่ 
21 มถิุนายน 2562 

นั ก ศึ กษ า ท่ี เ ข า ร ว ม กิ จ ก ร รม 
จํานวน 373 คน ไดรูจักกัน และ
เกิดความความสัมพันธที่ดีระหวาง
รุน พ่ีกับ รุ นนอง รวมถึ งไดรูจัก
อาจารยในสาขาวิชาดวย   

 
4) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะมนุษยศาสตร

และสั งคมศาสตร  ป กา รศึกษา  2562 มีผลประ เมินตาม
วัตถุประสงค ดังนี้  

 

วตัถุประสงค การประเมินผลความสําเร็จตาม
วตัถุประสงค 

1. เพ่ือใหทุกสาขาในคณะ แนะนํา
แนวทางการศึกษาของสาขาวิชา
เตรยีมความพรอมในการเขารวม
กิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
2. เพื่อแนะนําแนวทางการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยหนวยงานและ

1. นักศึกษาชั้นป ท่ี  1 รหัส62 
ได รั บก าร เต รียมความพร อม
ทางดานการเรียนการทํากิจกรรม
สงเสริมความสามัคคีและสราง
ความสัมพันธที่ดี รวมถึงมีความ
เขาใจในการเตรียมตัวเพื่อใชชีวิต
ในร้ัวมหาวิทยาลัย ปรับตัวใหเขา
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ส ถ า น ที่ ต า ง ๆ ท่ี สํ า คั ญ ใ น
มหาวิทยาลัย 

กับสังคมวัฒนธรรมของคณะและ
มหาวิทยาลัย โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจตอการจัดโครงการ
อยูในระดับมาก 
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 

 
5)  โครงการส งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร เขารวมการแขงขันกีฬาลําปางอุดมศึกษาสัมพันธ 
ครั้งที่ 20 ประจําปการศึกษา 2562 มีผลประเมินตามวัตถุประสงค 
ดังน้ี 

 

วตัถุประสงค การประเมินผลความสําเร็จตาม
วตัถุประสงค 

1. เพ่ือใหความรูดานสขุภาพแก
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
2. เพ่ือสงเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาและการใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 

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

 
6) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาและพบผูประกอบการ ป

การศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2562 มีผล
ประเมินตามวัตถุประสงค ดังน้ี  

 

วตัถุประสงค การประเมินผลความสําเร็จตาม
วตัถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักศึกษาที่กําลังจะ
สําเร็จการศึกษาทราบถึงแนวทาง
ในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตอ 
2. เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึง
สภาวการณของการทํางานและมี
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสภาพการ

1.  นักศึกษาที่เขารวมโครงการ 
จํานวน 380 คน ทราบถึงแนวทาง
ในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตอและเขียนเรซูเม
อยางไรใหไดงาน และทราบแนว
ทางการหางานตอจากนิตยสาร 
สามารถนาํความรูไปปรับใชได 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทํางาน 
3. เพื่อ ใหนักศึกษามีความรูสึก
ผูกพันที่ดีตอสถาบัน 

โดยจากผลการประเมินความพึง
พอใจการนําความรูไปใชประโยชน
พบวาอยูในระดับมาก  
2. นักศึกษาทราบถึงสภาวการณ
ของการทํางานและมีความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับสภาพการทํางาน
และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนรวมกัน
โดยจากผลการประเมินความพึง
พอใจการนําความรูไปใชประโยชน
พบวาอยูในระดับมาก 
3. นักศึกษามีความรูสึกผูกพันที่ดี
ตอสถาบัน โดยจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจตอการจัด
โครงการอยูในระดับปานกลาง 

 

7 )  โ ค ร งก า ร เ ลื อ กตั้ ง น า ยกส โมสรนั กศึ กษ า คณะ
มนุษยศาสตรและ สังคมศาสตร  ประจําปการศึกษา 2562           
มีผลประเมินตามวัตถุประสงคดังนี้  

 

วตัถุประสงค การประเมินผลความสําเร็จตาม
วตัถุประสงค 

1. เพ่ือเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษา ประจําปการศกึษา 
2562 
2. เพ่ือสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย 

1. มีนายกสโมสรนักศึกษาของ
คณะ ที่ผานจากการเลือกตั้ง จาก
นักศึกษาคณะฯ ทีม่าใชสิทธ์ิ  
2. ผูที่มาใชสิทธ์ิเลอืกตั้งจํานวน 
943 คน  ไดใชสิทธ์ิในการเลือกตั้ง
นายกสโมสร ซึ่งถอืวาผูท่ีมาใชสทิธิ์
นั้นมีความตระหนักถึงการสงเสริม
การประชาธิปไตย  

 

8) โครงการเสริมสรางจิตอาสาตามอัตลักษณแกบุคลากร
และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : “HUSOC 
อาสาพัฒนาทองถ่ิน” ประจําปการศึกษา 2562 มีผลประเมินตาม
วัตถุประสงคดังนี้ 

 

วตัถุประสงค การประเมินผลความสําเร็จตาม
วตัถุประสงค 

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

1. ผูเขารวมโครงการสามารถนํา
วิธีการจัดกิจกรรม  ไปปรับใชใน
การสรางจิตอาสาหรือบําเพ็ญ
ประโยชนตอผูอื่นได  
3. คณะมีเครือขายความรวมมอื
กับชุมชนและโรงเรียนเพ่ือบําเพ็ญ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
รวมกับโรงเรียนและชุมชน ประโยชนและจัดกิจกรรมจิตอาสา  

 
9. โครงการเครือขายประกันนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏ 6 แหง ปการศึกษา 2562 
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
ตอเนื่องและยั่งยืน 

 

10) โครงการส งนักศึกษาเขาอบรมคอมพิว เตอร  ป
การศึกษา 2562 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 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
และคณะไดนําผลการประเมินสรุปผลโครงการทุกโครงการ

และนําไปจัดทําเปนรายงานประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2562 (มน 1.6-4-2) ซึ่งไดนําผล
การสรุปผลโครงการ เปนแนวทางในการดําเนินการจัดโครงการ
และกิจกรรมในปการศึกษา 2562 และเสนอตอคณะกรรมการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 (มน 1.6-4-3) 
โดยมีขอเสนอใหนําปญหา อุปสรรค ในการดําเนินโครงการและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/
กิจกรรม ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2563 ตอไป  
 

เกณฑมาตรฐานขอ 5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร  มี การประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนพัฒนานักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2562 (มน 1.6-5-1) โดยมีจํานวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ทั้งหมด 12 โครงการ ดําเนินโครงการ 9 โครงการ  คิดเปนรอยละ 
75  และมีความสําเร็จเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
        1) มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครอบคลุมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ อยางนอย 5 ดาน 
ดําเนินการไดครบทั้ง 5 ดาน  
 1.1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
          1.2) ดานความรู 
  1.3) ดานทักษะทางปญญา 
           1.4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
 1.5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        2) มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครอบคลุม 5 ประเภท 
ดําเนินการครบทั้ง 5 ประเภท 
 2.1) กิจกรรมวิชาการและสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต 
 2.2) กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสขุภาพ 
 2.3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
 2.4) กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจิรยธรรม 
 2.5) กิจรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
       3) มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัด

มน 1.6-5-1 รายงานผลการประเมิน
ความสําเร็จของแผนพัฒนานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
กิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรมตามแผนสงเสริมการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา ผลการดําเนินงาน มีโครงการทั้งสิ้น 12 
โครงการ ดําเนินงานไดจํานวน 9 โครงการ มีผลการประเมิน
กิจกรรมรอยละ 75 ถือวาไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
        4) ผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัด
กิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีมีการประเมินตองมีกิจกรรมท่ีมีผลบรรลุ
เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรมท่ีมีการประเมินผล
การดําเนินงาน รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 39 ตัวชี้วัด บรรลุ 21 คิดเปน
รอยละ 53.85 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 18 ตัวชี้วัด คิดเปน    
รอยละ 46.15  ถือวาการดําเนินการไมบรรลุปาหมายท่ีกําหนด 
        5) มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีพัฒนาใหเกิดทักษะการเรียนรู
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาเครือขายนักศึกษาผล
การดําเนินงาน ไดแก โครงการเครือขายประกันนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม , 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถและแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นในจังหวัดแพร มีผูเขารวมกิจกรรม โดยดําเนินการในวันที่ 
15-17 มกราคม 2563 และมีการดําเนินกิจกรรมความรวมมือ 
(MOU) การประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 6 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ  

 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ มีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนา

นักศึกษา ปการศึกษา 2562 เสนอตอคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษาและทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมในการประชุม คร้ังที่ 3/2563 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563  (มน 1.6-6-1) จากการรายงานผลการ
ประเมินความสําเร็จของแผน พบวา มีการดําเนินงานโครงการไม
บรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดเนื่องจากจํานวนผูเขารวมโครงการไม
เปนไปตามเปาหมาย และมีโครงการที่ไมไดดําเนินโครงการจํานวน 
2 โครง  ดังนั้น ที่ประชุม จึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1) จัดทําปฏิทินการจัดกิจกรรมโครงการและกําหนดวันที่ ท่ี
ดําเนินการใหชัดเจน และประชาสัมพันธการจัดโครงการไปยัง
กลุมเปาหมายอยางนอย 3-4 สัปดาห ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เว็บไซต
คณะฯ  เพจเฟสบุคคณะฯ  เพจสโมสรนักศึกษาคณะฯ และกลุมเฟสบุค
ของนักศึกษารหัส 57-62 เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารไดอยาง

มน 1 .6-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการส ง เ สริ มกิ จกร รม
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมในการประชุม ครั้งที่ 
3/2563 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 
มน 1.6-6-2 แผนพัฒนานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2563 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทั่วถึง  

2) ใหปรบัรูปแบบกิจกรรมโครงการตาง  ๆใหเปนไปตามมาตรการ
ของสถานการณ COVID-19 และรวมถึงใหประเมินสถานการณของ
สถานการณ COVID-19 เปนระยะ ๆ เพื่อท่ีจะไดมีการเสนอปรับแผนการ
ดําเนินงาน และไมใหกระทบตอการดําเนินโครงการ อาทิ โครงการ
ปฐมนิเทศ โดยปรับเปนการจัดทําคูมือแนะนํานักศึกษาใหม  เพ่ือ
หลกีเลี่ยงการรวมกลุม โ เปนตน  

โดยที่ประชุมใหนําขอเสนอแนะ นําปญหา อุปสรรค ดังกลาวไป
เปนแนวทาง ในการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2563 (มน 1.6-6-2) และเผยแพร
ใหกับผูเกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางการในการดําเนินงานดานการ
พัฒนานักศึกษาตอไป 
 

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 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อบริหารงานวิจัย(มน 2.1-1-1)  
และมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
นําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค 
โดยแบงประเภทการใชเปน 3 ประเภท โดยจะมีรหัส User 
และ Password(มน 2.1-1-2)  เขาใชงาน ดังนี้ 

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 

มน  2.1-1-1 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.
2563  
มน 2.1-1-2 ระบบสารสนเทศงานวิจัยและ
บริการวิชาการแบบรวมศูนย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

 
มน 2.1-1-3 ระบบบริหารงานวิจัยทุนหนวยงาน 
(DRMS)  

 
มน 2.1-1-4  ระบบขอมูลสารสนเทศงานวิจัย
และนวัตกรรมแหงชาติ (NRIIS) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามสาขาวิชา 
- สถานะการดําเนินงานโครงการวิจัย 

3) สา รสน เทศการบริหารงาน วิจั ยและงาน
สรางสรรค สําหรับเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบงาน
ดานการวิจัยและงานสรางสรรค ประกอบดวย 
- ขอมูลแผนปฏิบัติงาน 
- ขอมูลแหลงทุนโครงการวิจัย 
- ขอมูลโครงการวิจัย 
- ขอมูลการเบิกจายงบฯ โครงการวิจัย 
- ขอมูลผลงานวิจัยตีพิมพหรือเผยแพร 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดนําระบบบริหารจัดการงานวิจัย
คือระบบDepartment Research Management System : 
DRMS (มน 2.1-1-3) ซึ่งเปนระบบสําหรับการบริหารจัดการ
งานวัยและงบประมาณวิจัยเงินรายไดของหนวยงาน และระบบ
ขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (National 
Research and Innovation Information System : NRIIS) 
(มน 2.1-1-4) โดยเปนระบบที่ใชบริหารจัดการงบประมาณ
และงานวิจัยของหนวยงาน ภาครัฐ เครือขายองคกรบริหาร
งานวิจัยแหงชาติมาใชในการบริหารจัดการงานวิจัยของ
คณะฯ ตั้งแตการสงขอเสนอโครงการวิจัยทุกแหลงทุนทั้ง
ภายในและภายนอก การตรวจสอบเอกสารแนบสัญญาทุน
วิจัยกอนเบิกเงนิงวดท่ี 1 การรายงานความกาวหนากอนเบิก
เงินงวดที่ 2 การรายงานสิ้นสุดโครงการ การตรวจสอบ
ประวัตินักวิจัย การตรวจสอบความซ้ําซอนและความ
เชี่ยวชาญของนักวิจัยและการบริหารจัดการเงินทุนวิจัยของ
แตละคนที่ไดรับทุน การนําผลงานวิจัยไปตีพิมพและการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน เปนตน 

 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้ 

- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศนูยเครื่องมือหรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนบัสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค 

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ     
- กิจรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดง

งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ(visiting 
professor) 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการสนับสนุน

พันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็น การ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย ดังน้ี 

(1) งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา         
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) โครงการยกระดับศักยภาพอาจารยดานการ
จัดการศึกษาฯ “การเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ” ประจําปการศึกษา 2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน 
2562 ณ หองประชุมประสิทธิ์ศาสตร (ชั้น 3) อาคาร 52 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มน2.1-2-4) โดย
ไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ 
มาถายทอดองคความรูใหแกอาจารยเก่ียวกับหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 

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

มน 2.1-2-3 วารสารมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรปริทัศน ม.ราชภัฏลําปาง ISSN 
2350-9392 (TCI กลุม 2)  

 
 

มน 2.1-2-4 รายงานสรุปผลโครงการ
ยกระดับศักยภาพอาจารยด านการจัด
การศึกษาฯ “การเตรียมความพรอมเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ” ประจําปการศึกษา 
2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ หอง
ประชุมประสิทธ์ิศาสตร (ชั้น 3) อาคาร 52 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มน 2.1-2-5 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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หนา 62                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
2560 เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อเตรียมความพรอม
เขาสูตําแหนงที่สูงข้ึนและเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ
เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น โดยกําหนด
กลุมเปาหมายที่เปนอาจารย จํานวน 60 คน มีผูเขารับการ
อบรม จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 83.33 ของ
กลุมเปาหมายที่กําหนด  

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

6.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“โครงการ
พัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ”
เพื่อส งเสริมสนับสนุนการเพิ่ มขีดความสามารถและ
ศักยภาพของอาจารย นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลํ าปา งในการ เ ขียนผลงานวิจัย เพื่อ เสนอตีพิ มพ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ” เมื่อวันท่ี 17–18 
พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร
อาลัมพาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จัดโดยสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

6.2 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพิจารณา
ขอเสนอโครงการวิจัยภายใตวิธีดําเนินการมาตรฐาน SOPs 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง : SOPs Training วันที 9 สิงหาคม พ.ศ.
2562 ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคาร
โอฬารโรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

6.3 โครงการ“เวทีการพัฒนาโจทยวิจัยเพื่อการ
พัฒนาสังคม ชุมชน ทองถ่ิน”ภายใตโครงการสงเสริมและ
พัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ วันศุกรที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ 
หองประชุมโอฬารรัตน ชั้น 1 อาคารโอฬารโรจนหิรัญ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่ ใหเปน
นักวิจัยเชิงพ้ืนที่และมืออาชีพ รวมถึงเพื่อสงเสริมการมีสวน
รวมของภาคสวนตางๆในการกําหนดประเด็นหัวขอวิจัยที่
ตอบสนองความตองการของพื้นท่ีสามารถนําผลการวิจัยสู
การใชประโยชนอยา งแทจริ ง  รวมทั้ ง  เ พ่ือกําหนด
กระบวนการทํางานเชิงบูรณาการ อันจะกอเกิดความคุมคา
และประโยชนสูงสุดตอประชาชน โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

6.4 โครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรับการประเมิน)                        หนา 63 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
โดยไดรับเกียรติจาก อาจารยสุนันทา สมพงษ ผูทรงคุณวุฒิ 
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (ว.ช.) ณ หองประชุมโอฬาร
รัตน อาคารโอฬารโรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
วันเสารที่ 20 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

6.5 โครงการอบรม เรื่อง การคุมครองสิทธ์ิ และ
ทรัพยสินทางปญญา เพื่อใหอาจารยและนักวิจัย สามารถ
นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคสามารถ ย่ืนจด/แจง
ทรัพยสินทางปญญาไดภายในงาน วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 
2562 ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคาร
โอฬารโรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ.2563 

เพื่อเปนทุนสนับสนุนวิจั ยหรืองานสรางสรรค ให กับคณะ 
แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 (2.1-3-1) โดยเปนเงินสนับสนุนการ
วิจัยซึ่งเปนงบรายได จํานวนท้ังสิ้น 700,000 บาท  โดยมี
อาจารยที่ไดรับทุนวิจัย จํานวน 45 คน ตามรายละเอียดขอมูล
อาจารยที่ไดรับทุน (มน 2.1-3-2) 

 
 
  

มน 2.1-3-1 แผนปฏิบัติการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

 
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.
2563 จํานวน 28 ทุน  
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หนา 64                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

เกณฑมาตรฐานขอ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพมิพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการจัดสรร

งบประมาณเพื่อสนับสมุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุม วิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี ้

1) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสมุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม วิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  งบประมาณ
ดําเนินการ จํานวน 20,000 บาท ตามประเด็นกลยุทธที่ 4 ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (มน 2.1-4-1)  

2) สนับสนุนการจัดทําวารสารมนุษยศาสตรสังคม 
ศาสตรปริทัศน ซึ่งวารสารดังกลาวไดรับการจัดใหอยูในฐาน TCI 
กลุม 2 ซึ่งอาจารยที่มีผลงานวิจัยสามารถจัดสงบทความเพื่อ
เผยแพรได (มน 2.1-4-2) งบประมาณดําเนินการ จํานวน 
24,000 บาท 

3)  สนับสนุนการจัดการดําเนินงนวิจัยและการ
โครงการดานการวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 60,800  บาท (มน 2.1-4-3) 

มน  2.1-4-1  แ ผน ปฏิ บั ติ ก า ร  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 
มน  2.1-4 -2 วารสารมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรปริทัศน  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 

 
ปที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 

 
มน 2.1-4-3  รายงานสรุปผลโครงการ
ยกระดับศักยภาพอาจารยดานการจัด
การศึกษาฯ “การเตรียมความพรอมเขา
สู ตํ าแหนงทางวิช าการ”  ประจํ าป
การศึกษา 2562 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 
2562 ณ หองประชุมประสิทธ์ิศาสตร 
(ชั้น 3) อาคาร 52 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  

 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจน
ยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร มีการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2563 ตามประเด็นกลยุทธที่ 4 โดย
ไดกําหนดกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและ
นักวิจัย รวมถึงการสรางสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
ดังน้ี 

1) จัดโครงการยกระดับศักยภาพอาจารยดานการ

มน 2.1-5-1 รายงานสรุปผลโครงการ
ยกระดับศักยภาพอาจารยดานการจัด
การศึกษาฯ “การเตรียมความพรอมเขา
สู ตํ าแหน งทา ง วิชาการ” ประจํ า ป
การศึกษา 2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน 
2562 ณ หองประชุมประสิทธิ์ศาสตร 
(ชั้น 3) อาคาร 52 คณะมนุษยศาสตร
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรับการประเมิน)                        หนา 65 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
จัดการศึกษาฯ “การเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ” ประจําปการศึกษา 2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน 
2562 ณ หองประชุมประสิทธิ์ศาสตร (ชั้น 3) อาคาร 52 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (มน 2.1-5-1)   

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

2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการ”เพื่อสงเสริมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถและ
ศักยภาพของอาจารย นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ” เมื่อวันท่ี 17–18 พฤศจิกายน 2562 ณ หอง
ประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารอาลัมพาง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  

2.2 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยภายใตวิธีดําเนินการมาตรฐาน 
SOPs คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง : SOPs Training วันที 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 
ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารโอฬาร
โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

2.3 โครงการ“เวทีการพัฒนาโจทยวิจัยเพื่อ
การพัฒนาสังคม ชุมชน ทองถ่ิน”ภายใตโครงการสงเสริมและ
พัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ วันศุกรที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอง
ประชุมโอฬารรัตน ชั้น 1 อาคารโอฬารโรจนหิรัญ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่ ใหเปน
นักวิจัยเชิงพื้นที่และมืออาชีพ รวมถึงเพื่อสงเสริมการมีสวน
รวมของภาคสวนตางๆในการกําหนดประเด็นหัวขอวิจัยท่ี
ตอบสนองความตองการของพื้นที่สามารถนําผลการวิจัยสูการ
ใชประโยชนอยางแทจริง รวมทั้ง เพื่อกําหนดกระบวนการ
ทํางานเชิงบูรณาการ อันจะกอเกิดความคุมคาและประโยชน
สูงสุดตอประชาชน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  

2.4 โครงการสงเสริมและพัฒนานักวิจัยเชิง
พื้ น ท่ี  โดยได รับ เ กียรติจาก  อาจารยสุนันทา  สมพงษ 
ผูทรงคณุวุฒิ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (ว.ช.) ณ หองประชุม

และสังคมศาสตร 
มน 2.1-5-2 ใบลงทะเบียนเขารวม
โครงการสถาบันวิจั ย มหาวิ ทยาลั ย       
ราชภัฏบลําปาง 

 
มน 2.1-5-3 ประกาศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการใหรางวัล
สําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและ
ผลงานสรางสรรค พ.ศ.2559 และฉบับท่ี 
2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
มน 2.1-5-4 สําเนาเอกสารการขอเงิน
รางวัล คณะมนุษยศาสตรและ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป
การศึกษา 2562  
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หนา 66                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
โอฬารรัตน อาคารโอฬารโรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง วันเสารที่ 20 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

2.5 โครงการอบรม เรื่อง การคุมครองสิทธิ์ 
และทรัพยสินทางปญญา เพื่อใหอาจารยและนักวิจัย สามารถ
นําผลงานวิ จัยหรืองานสรางสรรคสามารถ ย่ืนจด/แจง
ทรัพยสินทางปญญาไดภายในงาน วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 
2562 ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคาร
โอฬารโรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

3 )  สํ า ห รั บ ก า ร ย ก ย 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 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 (มน 
2.1-5-3)  ซึ่งในปการศึกษา 2562 มีอาจารยประจําคณะฯ 
ไดรับรางวัลที่เปนคาตอบแทน จํานวน 15 เรื่อง (มน 2.1-5-4)  
โดยระดับคณะฯ ไดมีการจัดทําปายประชาสัมพันธและแสดง
ความยินดินผานทางเว็บไซตของคณะฯ เพื่อเปนการยกยอง
อาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นเปนขวัญและ
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

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 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
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  

http://www.rsc.lpru.ac.th/newweb/ 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปการศึกษา 2562 
 

หนา 68                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

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 2563 

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

 
700,000 

1,718,900 

รวมเงินสนับสนุนภายใน 2,418,900 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย (บาท) 
1. แหลงทนุในประเทศ เชน (สกว./สสส./ลูกไก/สกสว.) 
2. แหลงทนุตางประเทศ 
3. หนวยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต. เทศบาล อบจ.สถาบันพระปกเกลา 
4. หนวยงานภาคเอกชน 
5. แหลงอื่นๆ [สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หนวยบูรณาการวิจัยและ
ความรวมมือเชิงพ้ืนท่ี (ABC Unit)] 
6. กองทุนไฟฟาแมเมาะ  

 

669,743.35 
- 
- 
- 
- 
 

420,000 

รวมเงินสนับสนนุภายนอก 1,089,743.35 

รวมเงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังหมด 3,508,643.35 
จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับลาศึกษาตอ) 99 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับลาศึกษาตอ) - 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริงท้ังหมด(ไมนับลาศึกษาตอ) 99 
จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ - 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ - 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 35,440.84 
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ตารางที่ 2.2-1 แสดงงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ 2563 จําแนก
ตามหลักสูตร/สาขาวิชา 

หลักสตูร 

จํานวนอาจารย จํานวนเงินสนับสนนุ จํานวนเงิน
สนบัสนุน

ภายนอกสถาบัน 
(บาท) 

รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ท่ีไดรับทุน ภายใน 

ภายใน 
(คน) 

ภายนอก 
(คน) 

แผนดิน 
(บาท) 

รายได 
(บาท) 

1) สาขาวิชาวิชาดนตรี 3 0 0 57,000 0 57,000 

2) สาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ 

8 0 608,000 144,000 0 752,000 

3) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

10 0 559,000 48,500 0 607,500 

4) สาขาวิชาภาษาจีน 
(ศศ.บ.) 

5 0 35,000 96,000 0 131,000 

5) สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร 

1 0 84,000 4,500 0 4,500 

6) สาขาวิชานิติศาสตร 5 0 0 47,500 0 47,500 
7) สาขาวิชาการพัฒนา
ชมุชน 

4 2 0 32,000 603,076.67 617,076.67 

8)สาขาวิชาภาษาไทย 0 3 0 - 50,000.01 50,000.01 

9)สาขาวิชาภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสารสําหรับ
ชาวตางประเทศ 

4 0 140,900 30,000 0 170,900 

10) สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

7 0 0 122,500 0 122,500 

11) สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน    

6 0 276,666.67 30,000 0 306,666.67 

12) สาขาวิชาการเมือง
และการปกครอง 

4 1 0 44,500 420,000 464,500 

13) สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและ
ชนบท 

0 0 0 0 0 0 

14) สาขาวิชาภาษาไทย 
(ปร.ด) 

1 0 0 35,500 0 35,500 

15) หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

2 0 32,000 8,000.00 0 40,000 

รวมระดับคณะ 60 6 
1,718,900 700,000 1,089,743.35 3,508.643.35 

2,418,900 1,089,743.35 3,508.643.35 
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ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 99 คน ไมมีอาจารยประจํา
ที่ลาศึกษาตอ และไมมีบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย 
 ปงบประมาณ 2563  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค รวม 39 ทุน โดยไดจากแหลงทุนภายใน จํานวน 36 ทุน เปนเงิน 2,418,900 บาท และจากแหลง
ทุนทุนภายนอก จํานวน 3 ทุน เปนเงิน 1,089,743.35 บาท รวมเปนเงนิทั้งหมด 3,508,643.35 บาท คิดเฉลี่ย
ตออาจารยและนักวิจัย เปนเงิน 35,440.84 บาทตอคน (มน 2.2-1-1) และ (มน 2.2-1-2) เมื่อเทียบกับ
คะแนนเต็ม 5 ได 5 คะแนน 
 
ตารางที่ 2.2-2  โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
สถาบัน (บาท) ในปงบประมาณ 2563 จํานวน 36 ทุน 

 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค 

จํานวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนบัสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปที่
เร่ิม -วัน/เดือน/

ปที่สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

1 แผนงานวจิัย :กลไก
การบริหารจัดการ
พื้นท่ีอยางมีสวนรวม
ของชมุชนตาํบลเสริม
ขวา อําเภอเสริมงาม 
จังหวัดลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ.พฤกษา  
เครือแสง 
นักวิจัยรวม 
อ.มณีรัตน  จันทรหนิ้ว 

10,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่ 
มน

001_2563 

2 โครงการวิจัยยอยท่ี 1 
:รูปแบบการบริการ
จัดการพ้ืนที่สาธารณะ
อยางมสีวนรวมของ
ชุมชนตาํบลเสริมขวา 
อําเภอเสรมิงาม 
จังหวัดลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ.อัมฤตา  สารธิวงค 
นักวิจัยรวม 
อ.ธนุพงษ  ลมออน 
อ.วิธธวัชร  ปนทะสาย 
 

30,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่ 
มน

001(1)_2563 

3 โครงการวิจัยยอยท่ี 2 
:แนวทางการจัดทํา
ธรรมนูญชุมชนใน
ตําบลเสริมขวา อําเภอ
เสรมิงาม จังหวัด
ลําปาง เพื่อการใช
ประโยชนรวมกันจาก
ที่ดินในเขตปาชมุชน 

หัวหนาโครงการวิจัย 
อ.ณัฐพงษ  คันธรส 
นักวิจัยรวม 
อ.เกียรติสุดา  โสดามรรค 
 

30,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่ 
มน

001(2)_2563 

4 โครงการวิจัยยอยท่ี 3 
:แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
แรงงานนอกระบบ

หัวหนาโครงการวิจัย 
อ.ฐาปน ี ชมุพลวงศนกั 
วิจัยรวม 
อ.นรศิรา  ภาษติวิไลธรรม 

30,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่ 
มน

001(3)_2563 
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ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค 

จํานวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนบัสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปที่
เร่ิม -วัน/เดือน/

ปที่สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

ภาคการเกษตรในเขต
ชุมชนตาํบลเสริมขวา 
อําเภอเสรมิงาม 
จังหวัดลําปาง 

อ.กิ่งแกว  ทิศตงึ 
 

5 แผนงานวจิัย :การ
เพ่ิมมูลคางาน
สรางสรรคเซรามิค
ผานสือ่สารสนเทศของ
ผูประกอบการเซรามิค
ขนาดเล็ก อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
อ.ปยรัตน วงศจุมมะล ิ
นักวิจัยรวม 
ผศ.อัญธิชา  รุงแสง 
อ.ประภาพร  แสงบุญเรือง 
อ.เสาวรยี  บญุสา 
 

10,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่  
มน

002_2563 

6 โครงการวิจัยยอยท่ี 1 
: การสรางสรรค
ผลงานหัตถศิลปบน
จานเซรามิค ผาน
แนวความคิดลวดลาย
ธรรมชาติ พ้ืนที่ตําบล
ชมพ ูอําเภอเมอืง 
จังหวัดลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
อ.เจษฎา  ทองสุข 
 

30,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่  
มน

002(1)_2563 

7 โครงการวิจัยยอยท่ี 2 
:การสรางสรรคผลงาน
เคร่ือง 
ประดับเซรามิค โดยใช
กระบวนการกราฟกใน
การออกแบบ ตําบล
ชมพ ูอําเภอเมอืง 
จังหวัดลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
อ.ชลาพันธ  อปุกิจ 
 

30,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่  
มน

002(2)_2563 

8 โครงการวิจัยยอยท่ี 3 
: การสรางสื่อ
สารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธโรงงาน
เซรามิค ตําบลชมพู 
อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ.ชยัเนตร ชนกคณุ 
 

30,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่  
มน

002(3)_2563 

9 แผนงานวจิัย : การ
ขับเคลือ่นเมือง
อัจฉริยะ : กลไกการ
จัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาลเมือง

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ.อัญธิชา  รุงแสง 
นักวิจัยรวม 
อ.วารินทร  วงษวรรณ 

10,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่  
มน

003_2563 



 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปการศึกษา 2562 
 

หนา 72                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค 

จํานวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนบัสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปที่
เร่ิม -วัน/เดือน/

ปที่สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

ลําพูน 
10 โครงการวิจัยยอยท่ี1 

: การพัฒนาฐานขอมลู
สุขภาพประชาชนใน
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ในเขต
เทศบาลเมืองลําพูน 

หัวหนาโครงการวิจัย 
อ.วารินทร  วงษวรรณ 
 

30,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่  
มน

003(1)_2563 

11 โครงการวิจัยยอยท่ี 2 
: แนวทางการเขาถึง
สวัสดิการสังคมของ
ประชนชนในเขต
เทศบาลเมืองลําพูน 

หัวหนาโครงการวิจัย 
อ.อมาพร  ปวงรังสี 
นักวิจัยรวม 
อ.เจษฎา  ทองสุข 
 

30,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่ 
มน

003(2)_2563 

12 โครงการวิจัยยอยท่ี 3 
: การจัดการเรียนรู
ภาษาจีนบนฐาน
วัฒนธรรมทองถิ่น 
สําหรับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองลําพูน 

หัวหนาโครงการวิจัย 
อ.ธีวรา  จันทรสุรีย 
นักวิจัยรวม 
อ.กิตตญิา  ตุยคํา 
อ.อภชิาต  เลิศพินิจอมรกุล 
อ.บณัศิกาญจ  ตั้งภากรณ 
 

30,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่ 
มน

003(3)_2563 

13 แผนงานวจิัย : การ
พัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อการ
แกปญหาหมอกควัน
เชิงบูรณาการอยาง
ยั่งยืน ในพ้ืนที่อําเภอ
แมเมาะ จังหวัดลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ.วิพัฒน หมั่นการ 
 

40,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
–30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่  
มน

004_2563 

14 โครงการวิจัยยอยท่ี1 
: สมัฤทธิผลในการนํา
นโยบายการแกปญหา
หมอกควันไปปฏิบัตใิน
พื้นท่ีอําเภอแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ.วิเชิด  ทวีกุล 
นักวิจัยรวม 
อ.รพีพรรณ  จักรสาน 
 

20,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่  
มน

004(1)_2563 

15 โครงการวิจัยยอยท่ี2 
: การวิเคราะหสภาพ
ปญหาและนโยบาย
การแกปญหาหมอก
ควันในพื้นที่อําเภอแม
เมาะ จังหวัดลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ.รัชฎาภรณ ทองแปน 
นักวิจัยรวม 
อ.ชนมธนัส  สุวรรณ 

20,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่  
มน

004(2)_2563 

16 โครงการวิจัยยอยท่ี3 หัวหนาโครงการวิจัย 20,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 สัญญาเลขท่ี 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปการศึกษา 2562 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรับการประเมิน)                        หนา 73 

 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค 

จํานวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนบัสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปที่
เร่ิม -วัน/เดือน/

ปที่สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

: การพัฒนารูปแบบ
นโยบายสาธารณะเพ่ือ
การแกปญหาหมอก
ควันเชิงบูรณาการ
อยางย่ังยืน 

ผศ.อํานาจ สงวนกลาง 
นักวิจัยรวม 
ผศ.ณัฐดนัย ประเทือง
บริบูรณ 

– 30 ก.ย. 
63 

มน
004(3)_2563 

17 แผนงานวจิัย : การ
เสรมิสรางสุนทรียภาพ
เพ่ือสรางคุณคาในตน
ของผูสงูอาย ุ

หัวหนาโครงการวิจัย 
รศ.พรสวรรค มณีทอง 
นักวิจัยรวม 
ผศ.ฤทัย  พานชิ 

10,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่  
มน

005_2563 

18 โครงการวิจัยยอยท่ี1 
: การเสริมสรางเพ่ือ
พัฒนาสุนทรีย 
ภาพของผูสูงอายุ 

หัวหนาโครงการวิจัย 
อ.ทยากร  สุวรรณภูม ิ
นักวิจัยรวม 
รศ.พรสวรรค มณีทอง 
อ.พงษวิกรานต  มหิทธิพงศ 

30,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่ 
มน

005(1)_2563 

19 โครงการวิจัยยอยท่ี 2 
: การสรางกลุมอาชีพ
ของผูสูงอายผุานงาน
ศิลปะเพ่ือสรางรายได
เสรมิ 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ.ศริิกร  อิ่นคาํ 
นักวิจัยรวม 
อ.ธงชัย  ปนสขุ 

30,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่  
มน

005(2)_2563 

20 โครงการวิจัยยอยท่ี 3 
: การสรางหลักสตูร
ภาษาอังกฤษสาํหรบั
ผูสูงอายุเพื่อใชใน
ชีวิตประจําวัน 

หัวหนาโครงการวิจัย 
อ.อัจฉรยิา  ครุธาโรจน 
นักวิจัยรวม 
ผศ.ฤทัย  พานชิ 
Mr.Richard Lawrence 
Mann 

30,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่ 
มน

005(3)_2563 

21 แผนงานวจิัย :การ
พัฒนาสมรรถนะและ
นวัตกรรมการสื่อสาร
ภาษาจีนเพ่ือสงเสรมิ
การทองเท่ียวเชิง
สุขภาพและวฒันธรรม
ในจังหวัดลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
อ.เพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุเวท 
นักวิจัยรวม 
ผศ.วรญา  รอดวินิจ 
อ.วราภรณ  ภูมล ี
 

10,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่ 
มน

006_2563 

22 โครงการวิจัยยอยท่ี1 
:การพัฒนาทักษะ
ภาษาจีนเพ่ือการ
ทํางานสําหรับ
พนักงานนวดแผนไทย 

หัวหนาโครงการวิจัย 
อ.สิริรัตน  วาวแวว 
 

30,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่  
มน

006(1)_2563 

23 โครงการวิจัยยอยท่ี 2 
:ปญหาและแนวทางใน

หวัหนาโครงการวิจัย 
อ.สุกัญญา  แซโก 

30,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

สัญญาเลขที่ 
มน



 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปการศึกษา 2562 
 

หนา 74                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค 

จํานวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนบัสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปที่
เร่ิม -วัน/เดือน/

ปที่สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

การพัฒนาคูมอืลาม
ทางการแพทยขั้น
พื้นฐาน เพื่อชวยเหลือ
ผูปวยนักทองเท่ียวชาว
จีน 

  63 006(2)_2563 

24 โครงการวิจัยยอยท่ี 3 
:นวัตกรรมการ
ประชาสัมพันธ
ภาษาจีนผานระบบ 
QR Code เพื่อการ
ทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ในอําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
อ.นชิธาวัลย  ฟูคํา 
นักวิจัยรวม 
อ.เพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุเวท 
 

30,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่ 
มน

006(3)_2563 

25 แผนงานวจิัย : การ
พัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑชมุชนบาน
ทุงขามตําบลใหม
พัฒนา อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ.ศริิกร  อิ่นคาํ 
 

10,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่  
มน

007_2563 

26 โครงการวิจัยยอยท่ี1 
: การศึกษาและ
รวบรวมขอมลู
ผลิตภัณฑชมุชนบาน
ทุงขามตําบลใหม
พัฒนา อําเภอ 
เกาะคา จังหวัดลําปาง 
 

หัวหนาโครงการวิจัย 
ผศ.ฤทัย  พานชิ 
นักวิจัยรวม 
อ.รชันวีรรณ  มาวงศ 
 

30,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่  
มน

007(1)_2563 

27 โครงการวิจัยยอยท่ี 2 
:การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑจากไมไผ
บานทุงขาม ตําบลใหม
พัฒนา อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง 

หัวหนาโครงการวิจัย 
อ.ธงชัย  ปนสขุ 
นักวิจัยรวม 
อ.รชันวีรรณ  มาวงศ 
 

30,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่ 
มน

007(2)_2563 

28 โครงการวิจัยยอยท่ี 3 
:การออกแบบ
ผลิตภัณฑของที่ระลึก
ดอยฮาง บานทุงขาม 
ตําบลใหมพัฒนา 
อําเภอเกาะคา จังหวัด

หัวหนาโครงการวิจัย 
รศ.พรสวรรค มณีทอง 
นักวิจัยรวม 
ผศ.ศริิกร  อิ่นคาํ 
 

30,000 งบรายได 8 พ.ย. 62 
– 30 ก.ย. 

63 

สัญญาเลขที่  
มน

007(3)_2563 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปการศึกษา 2562 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรับการประเมิน)                        หนา 75 

 

ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค 

จํานวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนบัสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปที่
เร่ิม -วัน/เดือน/

ปที่สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

ลําปาง 
29 โครงการวิจัยยอย ที่ 3 

เรื่อง การพัฒนา
ขอกําหนดเฉพาะการ
จัดการธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเซรามิก
จังหวัดลําปาง 

ผศ.ณัฎฐดนัย ประเทือง
สมบูรณ 

32,000 งบแผนดนิ 18 มี.ค.-
30 ก.ย.63 

งปม.001(3) 
/2563 

30 แผนงานวิจัย เรื่อง สวน
ยางพาราแบบเกษตร
ผสมผสานเพื่ อ เสริ ม
รายไดและการแปรรูป
สิ นค ายางพาราของ
วิ สาหกิ จชุ มชนกลุ ม
เกษตรกรปลูกยางพารา 
อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง  

ผศ.ชัยเนตร ชนกคณุ 13,300 งบแผนดนิ 18 ม.ีค.-
30 ก.ย.63 

งปม.002 (1)/ 
2563 

31 โครงการยอยที่ 1 เรื่อง 
การปลูกพืชแซมในสวน
ยางพาราเพื่อเสริมรายได
ของวิสาหกิจชุมชนกลุม
เกษตรกรปลูกยางพารา
ตํ า บล สั นด อน แก ว 
อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง   

ผศ.ชัยเนตร ชนกคณุ 34,200 งบแผนดนิ 18 ม.ีค.-
30 ก.ย.63 

งปม.002 (2)/ 
2563 

32 โครงการยอยที่ 2 เรื่อง 
ก า ร แ ป ร รู ป สิ น ค า
ยางพาราของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมเกษตรกร
ปลูกยางพาราตําบลสัน
ดอนแกว อําเภอแมทะ 
จังหวัดลําปาง  

ผศ.ชัยเนตร ชนกคณุ 58,400 งบแผนดนิ 18 ม.ีค.-
30 ก.ย.63 

งปม.002 (3)/ 
2563 

33 แผ น งาน วิ จั ย เ รื่ อ ง 
นวัตกรรมทางภาษาและ
ศิลปะเพ่ือสงเสริมการ
ทองเที่ยวในเขตเทศบาล
ลําปาง: ตามรอยเสนทาง
รถมา 

ผศ.นันทิยา สมสรวย 
อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม 
ผศ.วราภรณ ภูมล ี
อ.เหนือขวั ญ บัวเผื่อน 

200,000 งบแผนดนิ 18 มี.ค.-
30 ก.ย.63 

งปม.
003/2563 

34 โครงการยอยที่ 1 เรื่อง 
การพัฒนาแอพพิเคชั่น 

อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม 
อ.วิธธวัช ปนทะสาย 

525,000 งบแผนดนิ 18 มี.ค.-
30 ก.ย.63 

งปม.003(1)/ 
2563 
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ลําดับ ช่ืองานวิจัย/งานสรางสรรค ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค 

จํานวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 
(บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนบัสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ปที่
เร่ิม -วัน/เดือน/

ปที่สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

3  ภ า ษ า  สํ า ห รั บ
นักทองเท่ียวเพื่อแนะนํา
สถานท่ีทองเที่ยวตาม
เส นทางรถม า (สาย
วัฒนธรรม) อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

อ.สิริรัตน วาวแวว 
อ.สิริญญา สุขสวัสดิ ์
 
 

35 โครงการยอยที่ 2 เรื่อง 
กา รพั ฒนาหนั ง สื อ
อิ เ ล็ กทรอ นิ กส  (e-
Book ) เรื่องการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ตามเสนทางรถมาสํา
หับนักทองเที่ยวที่ ใช
ภาษาจีน  

อ.เหนือขวัญ บัวเผื่อน 240,00 0  งบแผนดนิ 18 มี.ค.-
30 ก.ย.63 

งปม.003(2)/ 
2563 

36 โครงการยอยที่ 3 เรื่อง 
การพัฒนาของที่ระลึก 
“สมุดปอบอัพสถานที่
ทองเที่ยวตามเสนทาง
รถมายานเมืองเกาเข
ลางค นคร” จั งหวั ด
ลําปาง  

ผศ.วราภรณ ภูมล ี
ผศ.นันทยา สมสรวย 
อ.ศจีรัตน วุฒิสิงหชัย 
ผศ.รัชดาพร หวลอารมณ 
 

616,000 งบแผนดนิ 18 มี.ค.-
30 ก.ย.63 

งปม.003(3)/ 
2563 

รวมงบประมาณภายในทั้งสิ้น 2,418,900  

 
ตารางที่ 2.2-3 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอก
สถาบัน (บาท) ในปงบประมาณ 2563 จํานวน 3 ทุน เปนเงนิ 1,089,743.35 บาท ดังรายละเอียดตอไปนี้  

ลําดับ ช่ืองานวิจยั/งานสรางสรรค ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค 
จํานวน 

เงินสนับสนุนวิจัยจาก
ภายใน (บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนบัสนุนเงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 

(วัน/เดือน/ปที่เร่ิม -
วัน/เดือน/ปที่สิ้นสุด) 

1 บทบาทผูคารายยอยชาติ
พันธุตอพฒันาเศรษฐกิจ
ชายแดนกรณศีึกษา จุดผอน
ปรนคาชายแดน ต.ชนแดน 
อ.สองแคว จ.นาน  

อ.กิ่งแกว ทิศตึง 586,410 อว. RDG 
6210046 

2 ประเมนิผลโครงการชุมชน
ในดานการพัฒนาชมุชน 
กองทุนไฟฟาแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง  

ผศ.อัญธิชา  รุงแสง 
 

420,000 กองทุนพัฒนา
โรงไฟฟา 
แมเมาะ  
จ.ลําปาง 

042/2563 

3 การสรางอัตลักษณนว
ผลิตภัณฑของผืนผากลุม 5 

ผศ.สุภาวดี  ยาดี 
รศ.วิไลลักษณ พรมเสน 

83,3333.35 สกสว. RDG62N0028 
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ลําดับ ช่ืองานวิจยั/งานสรางสรรค ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค 
จํานวน 

เงินสนับสนุนวิจัยจาก
ภายใน (บาท) 

หนวยงานที่ให 
การสนบัสนุนเงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการดําเนินการ 

(วัน/เดือน/ปที่เร่ิม -
วัน/เดือน/ปที่สิ้นสุด) 

ชาติพันธุบานวังใหม ตําบล
รองเคาะ อําเภอวังเหนือ 
จังหวัดลําปาง 

อ.ดร.บณัศิกาญจ ตั้งภากรณ 
อ.ณัฐนรินทร เมธีวุฒินันทน 
ภาณุภัทรธนวัฒน 
อ.วิไลวรรณ เขมขัน 

(งบทั้งส้ิน 200,000 บาท  
นักวิจัย 12 คน)  

 รวมงบประมาณภายนอกทั้งสิ้น 1,089,743.35   
 
การคํานวณ  
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

3,508,643.35 
= 35,440.84 บาท/คน 

99 
 
2. แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

35,440.84 
x 5 = 5.00    คะแนน 

25,000 
 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

25,000 บาท/คน เงินสนับสนุนงานวิจัย 35,440.84 บาท/คน 5 คะแนน (7.09) บรรลุ 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 2.2-1-1 

 

สัญญาทุนวิจัยภายใน ประจําปงบประมาณ 2563/ประกาศทุน ประจําป
งบประมาณ 2563 (จํานวน 36 ทุน)  

มน 2.2-1-2 

 

สัญญาทุนวิจัยภายนอก ประจําปงบประมาณ 2563 ประจําปงบประมาณ 
2563 (จํานวน 3 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 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ 
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

21 4.20 

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 

1 
 
 
 

0.40 
 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสทิธิบัตร 0 0 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
27 16.20 

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

16 12.80 
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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 

1 1 

0.20 - งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

- - 

0.40 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - - 
0.60 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 7 4.20 
0.80 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
- - 

1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซยีน/นานาชาติ 

- - 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 99  

จํานวนผลงานวิชาการทั้งหมด 68  
จํานวนผลงานสรางสรรคทั้งหมด 7  

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา 36.60  
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คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพ 
จํานวน 
ผลงาน 

ผลรวม 
ถวงน้ําหนัก 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจํา 4.20  
ผลรวมถวงนําหนกัของผลงานทั้งหมดของอาจารยประจํา 40.80  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวชิาการของอาจารยประจํา 35.97  
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจํา 4.24  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทั้งหมดของอาจารยประจาํ 40.21  
คะแนนที่ได 5 (10.30)  

 
ผลการดําเนินงาน  
  ในการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงและ ลา
ศึกษาตอ จํานวน 99 คน โดยมีผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําตามปปฏิทิน พ.ศ.2562 แยกไดดังนี้ 

1) ผลงานวิชาการที่ตีพิมพหรือเผยแพรของอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 68 ผลงาน โดย
จําแนกเปนผลงานวิชาการที่มีคาน้ําหนักดังนี้  

  คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน  21  ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  4.20 
  คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน  1 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  0.40 
  คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน  27 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  16.20 
  คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน  16 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  12.80 
  คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน  3 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  3 
  ผลรวมคาถวงน้ําหนกัของผลงานวิชาการของอาจารยประจําเทากับ  36.60 

2) ผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 7 ผลงาน โดยจําแนกเปนผลงาน
สรางสรรคที่มีคาน้ําหนักดังนี้ 

 คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน 0 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  0 
 คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 0 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  0 
 คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 7 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  4.20 
 คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน 0 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  0 
 คาน้ําหนัก 1.00 จํานวน 0 ผลงาน รวมผลคาน้ําหนัก  0 
 ผลรวมคาถวงน้ําหนกัของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําเทากับ 4.20 

 ดังนั้น ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา ทั้งหมด 41.21 คิดเปน 
รอยละ 40.80  เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ไดเทากับ 5 คะแนน รายละเอียดดังนี้ 
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รายละเอียดผลงานวิชาการของอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน .......75..... ผลงานดังนี้ 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ(คาน้ําหนัก 0.20) จํานวน .....21.......ผลงาน (มน 2.3-1) 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 อ.ตลุาภรณ แสนปรน ร อ ย เ รี ย ง ใ บ ล า น  สื บ ส า น

วัฒนธรรมทองถิ่น : ภูมิปญญา
ในการสรางและการอนุ รักษ
คัมภีรใบลานวัดนากวาง ตําบล
ปาตัน อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง 

2562 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมศึกษา” ครั้ง
ที่ 2 วันท่ี 23 สิงหาคม 
2562 ณ สถาบันวิจัยศลิปะ
และวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

2 อ.พงษวิกรานต มหิทธิพงศ ดนตรีสมัยนยิม : ปรากฏการณ
ดนตรีในสังคมเมืองเชียงใหม 

2562 รายงานการประชุมวิชาการ
ราชภัฏรัฐศาสตร และรัฐ
ประศาสนศาสตรแหงชาต ิ
ครั้งท่ี 2: 21-22 มีนาคม 
2562: ณ หอประชุมรัชกาล
ที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย: 121-127 

3 ผศ.ณัฐพงษ คันธรส  
ผศ.อัญธิชา รุงแสง และ  
ผศ.อัมฤตา สารธิวงค. 

“ระบบราชการไทยใน 
ยุคไทยแลนด 4.0: ทิศทางและ
แนวโนม”. 

2562 รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการราชภัฏรัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตร 
ครั้งท่ี 2 วันที ่21-22 
มีนาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงราย. 27-43. 

4 พรชุตา ทามา,  
ผศ.อัญธิชา รุงแสง,  
ผศ.ณัฐพงษ คันธรส และ 
ผศ.อัมฤตา สารธิวงค. 

ความเปนพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักศึกษา
สาขารฐัประศาสนศาสตร  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 

2562 รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิ ช าการราชภั ฏ  
 รัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร ครั้งที่ 2 "การเมือง 
การบริหาร และสังคมในยุค 
 ดิ จิ ทั ล กั บ กา รพัฒ นาที่
ยั่งยืน" วันท่ี 21-22 มีนาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย. 560-574 

5 ณิฐิภัณฑ พรมมาแบน,  
ผศ.อัญธิชา รุงแสง,  
ผศ.ณัฐพงษ คันธรส และ 
ผศ.อัมฤตา สารธิวงค.  
  

ทัศนคตทิางการเมืองของ
ประชาชนตอการรัฐประหาร
ของคณะรกัษาความสงบ
แหงชาต ิกรณีศกึษาประชาชน
ในตําบลบานเรือน อําเภอปา

2562 รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการราชภัฏรัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตร 
ครั้งท่ี 2 "การเมือง การ
บริหาร และสังคมในยุค
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
 ซาง จังหวัดลําพูน ดิจิทัลกับการพัฒนาที่

ยั่งยืน" วันที่ 21-22 มีนาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย หนา 698-
711. 

6 อ.อรทัย สุขจะ ภู มิ ป ญ ญ า ก า ร อ ยู ไ ฟ  :
กรณีศึกษาในหมูบานหลายใหม 
ตําบลออย อําเภอปง จังหวัด
พะเยา 

2562 รายงานสืบเนื่องจากการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
สถาบันวิจัยศลิปะและ
วัฒนธรรมอีสาน  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ครั้งท่ี 2 “เวทีวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมศึกษา”  
วันที่ 23 สิงหาคมพ.ศ. 
2562 ณ สถาบันวิจัยศลิปะ
และวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
436 – 444. 

7 ปวีณา ขัติปญญา และ 
อ.อรทัย สขุจะ 

การศึกษาการสรางคาํสแลงใน
แฟนเพจอีจัน.  

2562 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  
 สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ครั้งท่ี 2  “เวทีวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมศึกษา” วันที่ 
23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ  
สถาบันวิจัยศลิปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
445– 451. 

8 อ.ภาณุวัฒน สกุลสืบ และ 
เกษณี ตั๋นตุย 

บทบาทของนทิานพ้ืนบาน ปกา
เกอะญอ หมูบานสันโปง ตําบล
เสรมิกลาง อําเภอเสรมิงาม 
จังหวัดลําปาง. 

2562 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 3 นครนาน :  นคร
พระพุทธศาสนา มรดก
ธรรมสูมรดกโลก ณ 
วิทยาลัยสงฆนครนาน 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ 
พระเทพ รตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี. 281-
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
289. 

9 อ.ภาณุวัฒน สกุลสืบ และ
คณะ 

พิธีเปลี่ยนสภาวะ : กรณีศึกษา
จากงานแตงงานของชาวปกา
เกอะญอ หมูบานสันโปง ตําบล
เสรมิกลาง อําเภอเสรมิ 
 งาม จังหวัดลําปาง. 

2562 รายงานงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการ 
 ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 นคร
นาน : นครพระพุทธ 
ศาสนา มรดกธรรมสูมรดก
โลก 15 พฤษภาคม  2562. 
ณ วิทยาลัยสงฆนครนาน 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี. 290-300. 

10 ธาราทิพย สมจันทรตา,  
พิมวิภา มลอา,  
อ.ตุลาภรณ แสนปรน 

กัญชงกับความเชื่อของชาวมง
หมูบานแมสาใหม ตําบลโปง
แย ง  อํ า เ ภอแม ริ ม  จั งห วัด
เชียงใหม 

2562 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 3“นครนาน : นคร
พระพุทธศาสนา มรดก
ธรรม สูมรดกโลก” วันที ่
15 พฤษภาคม 2562 ณ 
วิทยาลัยสงฆนครนาน 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี.216-220. 

11 พรนิดา   อินตะคํา,  
วราพร  รกัสุขสําราญ,  
อ.ตุลาภรณ แสนปรน 

เชกอ  เชวา  เชซู: การสืบทอด
บนลายผาทอกะเหรี่ยงในชุมชน
บ าน โป งน อย  ตํ า บลแม วิ น 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

2562 รายงานสืบเนื่องจากการ 
 ประชุมวิชาการระดับชาต ิ
ครั้งท่ี 3“นครนาน : นคร
พระพุทธศาสนามรดก 
ธรรม สูมรดกโลก” วันที ่
15 พฤษภาคม 2562 ณ 
วิทยาลัยสงฆนครนาน 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี.223-229 

12 ศิริพร  เวียงเงนิ,  
อริสรา  ศรมีาลา,  
อ.ตุลาภรณ แสนปรน 

ผาทอไทลื้อ : ภูมิปญญาบนลาย
ผาของชุมชนบานปาปตําบล
บานธิ  อํ า เภอบานธิ จั งหวัด

2562 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 3“นครนาน : นคร
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
ลําพูน. พระพุทธศาสนา มรดก

ธรรม สูมรดกโลก” วันที ่
15 พฤษภาคม 2562 ณ 
วิทยาลัยสงฆนครนาน 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี.230-236. 

13 วราพร  ดวงแกว,  
รวินทนิภา ยาวิละ,  
อ.ตุลาภรณ แสนปรน 

การศึกษาองคประกอบพิธีกรรม
หวงผา หมูบานนาสาร ตําบล
บานปนอําเภอลอง จังหวัดแพร. 

2562 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 3“นครนาน : นคร
พระพุทธศาสนา มรดก
ธรรม สูมรดกโลก” วันที ่
15พฤษภาคม 2562 ณ 
วิทยาลัยสงฆนครนาน 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี.237-242. 

14 อ.ตุลาภรณ แสนปรน รอยเรียงใบลาน สืบสาน
วัฒนธรรมทองถิ่น : ภูมิปญญา
ในการสรางและการอนุรักษ
คัมภีรใบลาน วัดนากวาว ตําบล
ปาตัน อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง 

2562 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมศึกษา” ครั้ง
ที่ 2 วันท่ี 23 สิงหาคม 
2562  ณ สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาสิทยาลัย
มหาสารคาม.347-353. 

15 ผศ.ดร.ณัฐดนัย ประเทือง
บริบูรณ 

เจตคติที่มีตอการเปนสมาชิก
ประชาคมอาเซียนของกํานัน
ผูใหญบาน จ.ลําพูน  

2562 รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการราชภัฏ
รัฐศาสตรและรฐัประศาสน
ศาสตร คร้ังท่ี 2 "การเมือง 
การบริหาร และสังคมในยุค
ดิจิทัลกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน" วันที่ 21-22 มีนาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย. 67-87. 

16 ผศ.ธนพร  หมูคํา และอ.ดวง การสรางบทอานเสรมิความ 2562 รายงานการวิจัยในการ
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
จันทร เดี่ยววิไล ฉลาดรูเรื่องการอานสําหรับ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-
6 ดวยเครือ 
ขายหนุนเสรมิการเรียนรู 

ประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายวิจัยสถาบัน 
อุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้ง
ที่ 13 “ขับเคลือ่นพลัง
เครือขายการวิจัย และ
นวัตกรรม อยางสรางสรรค 
เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 
ใหยั่งยืน”. จังหวัด
เชียงใหม:  ศูนยประชุม
นานาชาติเชยีงใหมแกรนด
วิว. 597-606. 

17 ผศ. นันทิยา สมสรวย แนวทางการพัฒนาผลิตภณัฑ
ของท่ีระลึกทางการทองเที่ยว 
"รถมาจําลอง" ชุมชนบาน
นากวม อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง,   

2562 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหกรรม
งานวิจัยแหงชาต ิ2562 
"Thailand Research 
Expo 2019" เซน็ทรัลเวิลด 
ราชประสงค กรงุเทพฯ 

18 ผศ. วราภรณ  ภูมลี วัดพระธาตุลําปางหลวง:
จิตรกรรมสีน้ําและขอมูล  

2562 7-10 เมษายน 2562 /
มหกรรมงานวิจัยแหงชาต ิ
2562(Thailand 
Research Expo: 
Symposium 2019) หนา 
326-338 

19 YANG WENXING  
อ.ภาณุวัฒน สกุลสืบ 
และอ.ทัตพิชา  สกุลสืบ 
 

เย่ียหัว: การผจญภัยของวีรบุรษุ
ในนวนิยายจีนแปล เร่ือง สาม
ชาต ิสามภพ ปาทอสบิหลี่. 

2562 รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พหุวิทยาการ
แหงภาษา วรรณกรรมและ
คติชน วิถีไทย วิถอีาเซียน 
ครั้งท่ี 1 วันที่ 20 ธันวาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏลําปางหนา 364-
378 

20 อ.ทัตพิชา  สกุลสืบ 
อ.สิริญญา  สขุสวัสดิ ์และ 
ผศ.ชยัเนตร  ชนกคณุ 

การประกอบสรางอัตลักษณ
นักศึกษาและภาพแทน
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปางจาก
บทเพลงของสถาบัน.  

2562 รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พหุวิทยาการ
แหงภาษา วรรณกรรมและ
คติชน วิถีไทย วิถอีาเซียน 
ครั้งท่ี 1 วันที่ 20 ธันวาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏลําปาง หนา 379-
393 

21 ผศ.ดร.อนันต อุปสอด สุชาดาอธิษฐาน: ผลแหงกรรม 2562 รายงานสืบเนื่องจากการ
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
 “คําสาป” จากบรรพบุรุษสู

ลูกหลาน   
 
 
 

ประชุมวิชาการวิชาการ
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี  10  
และระดับชาติ  ครั้งที่ 3 
(The  10th  
International  and the  
3rd National 
Conference  2019  (INC 
2019 : MCU Nan) ภายใต
หัวขอเรื่อง  “นครนาน : 
นครระพุทธศาสนา สูมรดก
ธรรม มรดกโลก”  หนา 
1554-1567 

คาน้ําหนัก 0.20*21 
ผลรวมถวงน้ําหนัก 4.20 

 

- 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  1 ผลงาน (มน 2.3-2)  
 
 

ที ่ ชื่อเจาของบทความ ชื่อบทความวจิัย  
วัน/ 

เดือน/ป
ที่ตีพมิพ 

ชื่อการประชุมวชิาการ/
วารสาร 

1 ผศ.ดร.วิศท เศรษฐกร Nuamcharoen, S., Sattakorn, 
W. (2019). Key Success of 
Water Management to 
Sustainability: The Case Study 
of Phrae Local Government, 
Thailand.  

2562 The 2nd multidisciplinary 
International Conference 
on Humanities (ICH 2019). 
Malaysia 

คาน้ําหนัก 0.40*1 
ผลรวมถวงน้ําหนัก 0.40 
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
(คาน้ําหนกั 0.60) จํานวน 27 ผลงาน (มน 2.3-3)  

 
 

 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 ผศ.ดร.ฤทยั พานิช,  

ผศ.นิตยา มูลปนใจ และ  
อ.นรศิรา ภาษิตวิไลธรรม  

อักษรโรมันที่ปรากฏบนปาย
บอกทาง: กรณีศกึษาเขต
เทศบาลนครลําปาง.  

2562 วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ปที ่38 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม –กุมภาพันธ 
2562 .หนา 54-62. 

2 รศ.ดร.ภญิญพันธุ พจนะ
ลาวัณย 

ก า ร แ ป ล ง ฐ า น ที่ มั่ น พ ร รค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทยให
เปนแหลงทองเที่ยว: การเมือง
เชิงพ้ืนที่ในทศวรรษ 2520 

2562 วารสารสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยันเรศวร –
JSSUN ปที่ 15 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม –ธันวาคม, 
2562).85-111 

3 อ.ชนมธนัช สุวรรณ, 
ผศ.ดร.รัชฎาภรณ ทองแปน 

การจัดทําฐานขอมูลประชากร
ผูสูงอายุดวยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร: กรณีเทศบาลตําบล
น้ํ า โ จ อํ า เภอแมทะ  จั งห วัด
ลําปาง. 

2562 วารสารบัณฑิตวิจัย 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงใหม. ปที ่10 ฉบับ ที ่
1 ป พ.ศ.2562. 219-234. 

4 อ.รพีพรรณ จักรสาน 
และรศ.ดร.ภิญญพันธุ  พจนะ
ลาวัณย 

“งานแข งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนท่ีสงผลตอการเรียน 
การสอน กรณีศึกษากลุมสาระ
สังคมศกึษา” 

2562 วารสาร International 
Journal of East Asian 
Studies (UEAS) สถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  
ปที่ 23 ฉบับ ท่ี 1 ป พ.ศ.
2562. 230-255. 

5 อ.อัจฉรา  กวงไหม, 
อ.ศจีรัตน วุฒิสิงห, 
อ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงค 

การแปลคํานามประสมจาก
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
ในนวนิยายเรื่องแฮรี่พอตเตอร
กับนักโทษแหงอัชคาบัน. 

2562 วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ สุ ร า ษ ฎ ร ธ า นี . 
11(2),79– 101. 

6 อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ,  
ผศ.ณัฐพงษ  คันธรส,  
ผศ.อัมฤตา สารธิวงค และ 
อ.ฐาปนี ชุมพลวงศ. 

การเมืองและการปกครอง
ทองถิ่นไทยในยุคเปลี่ยนผาน: 
ทิศทางแนวโนม   

2562 วารสารวิชาการคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรปริทัศน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 
7(2): 2-14.  

7 อ.จิตรลดา มลูมา Emerging Instructional 
Technology Enhancing 
Collaborative Writing in the 
Digital Era (เทคโนโลยีการสอน
เพ่ือสงเสริมการเขียนแบบ
รวมมือในยุคดจิิทัล) 

2562 วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสุราษฎรธานี ปที่ 
11 ฉบับที ่3.232-258 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
8 อ.กิตติญา ตุยคํา  

อ.อภชิาต ิเลศิพินิจอมรกุล 
และ อ.ธีวรา จันทรสุรีย 

การใชวิธีการสอนแบบรวมมอื
โดยใชกรณศึีกษาในการ
พัฒนาการอานออกเสียง
ภาษาจีนในรายวิชาสัทศาสตร. 

2562 วารสารวิชาการคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรปริทัศน 
มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 
7(1): 45-68.                 

9 อ.ดร.รชันีวรรณ  มาวงศ  "ความเขาใจระหวางวัฒนธรรม" 
ในการสอนภาษาฝรั่งเศสใน
ฐานะภาษาตางประเทศ         
("Intercultural 
Understanding" in Teaching 
French as Foreign 
Language. ) 

2562 วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยั
พะเยา ปที่ 7 ฉบับที ่1 
มกราคม –มิถุนายน 2562 
.หนา 49-71. 

10 อาจารยกิ่งแกว ทิศตึง “ชุมชนบานปงกับการจัดการ
ความมั่นคงดานอาหาร” 

2562 ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ส ห
วิทยาการ ปท่ี 16 ฉบับที่ 1 
(ตุลาคม 2561 -มีนาคม 
2562) : 63-89. 

11 อาจารยธนุพงษ ลมออน “การเรี ยนรู ของชุมชนผาน
กระบวนการผลิตขาวนาโยน 
ของเกษตรกร ในเขตเทศบาล
ตําบลปาตันนาครัว อําเภอแม
ทะ จังหวัดลําปาง”  

2562 ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ส ห
วิทยาการ ปท่ี 16 ฉบับที่ 1 
(ตุลาคม 2561 -มีนาคม 
2562): 25-62. 
 

12 Yang Yani, สุประวีณ แสง
อรุณเฉลิมสขุ, แคทรียา อัง
ทองกําเนิด และ Truong 
Thi Hang 

เทศกาลสําคัญของชาวจีนยูน
นานที่หมูบานอรุโณทัย ตําบล
เมืองนะ อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม. 

2562 วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎรธานี.  11  
(1): 41-60. 

13 ผศ.Truong Thi Hang กําเนิดพรหมจารี: กรณีศึกษา
นิทานเวียดนามเรื่อง “เสาะเสื่อ” 
และนิทานไทยเรื่อง “ทาวเตา” 

2562 วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎรธานี. 11  
(1): 139-164. 
 

14 ผศ.ขนิษฐา ใจมโน การสังเคราะหและแนวโนมการ
ทํางานวิจัยดานภาษาศาสตร
สังคม 

2562 วารสารมังรายสาร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงราย. ปท่ี 7 (1):  67 – 
86. 

15 สุณัฐชา กันทา, จิราภรณ 
นอยฉิ่ม และผศ.ดร.ขนิษฐา 
ใจมโน 

ศึกษาคําเรียกชื่อผักพื้นบานใน
ภาษาไทใหญ บานเมอืงปอน 
ตําบลเมืองปอน อําเภอขุนยวม 
จังหวัดแมฮองสอน 

2562 วารสารมังรายสาร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงราย. ปท่ี 7 (1):  87 – 
102. 

16 อ.เสาวรีย บญุสา การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลกอ อําเภอลี ้

2562 วารสารมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรปริทัศน ปที่ 7 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
จังหวัดลําพูน (2):  83-88  

17 ผศ.ดร.รัชฎาภรณ ทองแปน รูปแบบการจัดการทองเท่ียว
ชุมชนตนแบบ จังหวัดลําปาง 

2562 วารสารมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรปที่ 7 (2):  
46-57 

18 อ.เอือ้มพร ฟูเต็มวงศ การพัฒนาศักยภาพในการ
สื่อสารของกลุมเยาวชนเพ่ือ
รองรบัการทองเที่ยวของบาน
ศาลาบัวบก ตําบลทาผา อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง 

2562 วารสารมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรปริทัศน ปที่ 7 
(1): 106-126. 

19 ผศ.นิตยา มูลปนใจ 
อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์ 

ประเพณีสรางสรรค : การสรง
น้ําพระบรมธาตุศรีจอมทอง 

2562 วารสารมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรปริทัศน ปท่ี 7 
(1): 9-32.  

20 ผศ. นันทิยา สมสรวย แนวทางการออกแบบลวดลาย
บนผลติภัณฑเซรามิกจากลาย
ดั้งเดิมของโคมลานนา จังหวัด
ลําปาง  

2562 วารสาร Rajabhat 
Journal Of Sciences, 
Humanities & Social 
Sciences. ปที่ 20 ฉบับที่ 
1 มกราคม - มถิุนายน 
2562: 59-69. 

21 อ.ภาณุวฒัน สกุลสืบ ตํารับรักฉบับวัยรุน : การ
วิเคราะหแบบเรื่องจากหนังสือ
รวมเร่ืองสั้นชดุ “ความรูสึกดี...
ที่เรียกวารัก” 

2562 วารสารมังรายสาร สถาบัน
ภาษาและวัฒนธรรม
นานาชาต ิมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ปที่ 7 
ฉบับที่ 2 หนาที่ 45-60 

22 ผศ.สุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข การสรางคาํศัพทเก่ียวกับสัตวใน
พจนานุกรมคําใหม ฉบับราช
บัณฑิตสถาน  

2562 วารสารราชภัฏเพชรบูรณ 
ปที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 
– ธันวาคม 2562 :79-86. 

23 รศ.ดร.ธนวิทย บุตรอุดม 
และผศ.ดร.วิศท เศรษฐกร 

แนวทางการจัดทําแผนชุมชน
เพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสูงอายุ
ในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ 
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

2562 วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรสังคมศาสตร
ปริทัศน ปที่ 7 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม - ธันวาคม 
2562) : 72-82. 

24 กนกรัชน เกาศิร ิและผศ.ดร.
อนันต อุปสอด 
 

การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร
เชิงนาฏการในการเผยแผพุทธ
พจน  
 

2562 วารสารวิทยาลยัสงฆนคร
ลําปางTCI ฐาน 2 ปที ่8 
ฉบับที่  1 (มกราคม-
เมษายน 2562): 168-178 

25 ลัดดาวัลย กันธรรม และผศ.
ดร.อนันต อุปสอด (รวมกับ
นิสิต ป.โท) 
 

การบริหารจัดการกลุมอาชีพ
ชุมชนของเทศบาลตําบลทากาศ
เหนือ  อําเภอแมทา จังหวัด
ลําพูน  
 

2562 วารสารวิทยาลยัสงฆนคร
ลําปาง วารสารวิชาการ 
TCI ฐาน 2 ปที่ 8 ฉบับที ่2  
(พฤษภาคม-สิงหาคม 
2562) :60-74. 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
26 สุวมิล  มธุรส, กิตต ิรตันราษี 

และผศ.ดร.อนนัต อุปสอด 
 

การศึกษาไทย 4.0 ในบรบิท
ของผูบริหารสถานศกึษา  
 

2562 วารสารวิทยาลยัสงฆนคร
ลําปาง วารสารวิชาการ 
TCI ฐาน 2   ปที ่8 ฉบับที ่
2  (พฤษภาคม-สิงหาคม 
2562) :266-278 

27 ผศ.ดร.อนันต อุปสอด และ 
ศิลาวฒัน ชัยวงศ 
 

คัมภีรโบราณนครลําปาง: หลัก
ปฏิบัติและกระบวนการขัดเกลา
เชิงวัฒนธรรม  
 

2562 วารสารวิทยาลัยสงฆนคร
ลําปาง ปที่ 8 ฉบับที่ 3 
(กันยายน-ธันวาคม 2562) 
:19-34. 

คาถวงน้ําหนกั 0.60*27 
ผลรวมถวงน้ําหนัก 16.20 

 

- 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 ....16....ผลงาน (มน 2.3-4) 
 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท 

และ อ.มณันญา ศรีหิรัญ 
ชือ่สถานท่ีทองเท่ียวลําปาง : 
กลวิธีและขอผิดพลาดที่พบใน
การแปลภาษาไทยเปนภาษาจีน 

2562 วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากรปที่ 39 ฉบับท่ี 5 
(กันยายน-ตุลาคม 2562). 
22-41.  

2 อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ การสรางสื่อภาพนูนอักษรจีน
เพื่อเสริมจินตภาพในทักษะการ
สื่ อ ส า รภ า ษ า จี น เ บ้ื อ ง ต น 
สําหรับนัก เรียนผู พิการทาง
สายตา 

2562 วารสารครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Volume 47 issue 2 
(April – June 2019)  
:137-154. 

3 ผศ.นันทิยา  สมสรวย และ  
ปณณธร สมสรวย  

การใชองคความรูทองถิ่นเร่ือง
รถมาลําปางในการจัดการเรียน
การสอนศลิปะ.  

2562 วารสารครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ปที่ 47 ฉบับที่ 2 (เมษายน 
–มิถุนายน 2562) :103-
121. 

4 อ.ภาณุวัฒน ชัยชนะ  คุณคาของพิธีกรรมเล้ียงผีเจา
พอขุนตานกับการแกไขปญหา
ของชมุชนผูใชน้ําแมตานใน
จังหวัดลําปาง 

2562 วารสารวิจิตรศิลป Journal 
of Fine Arts ปที่ 10 ฉบับ
ที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562). : 59-70. 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
5 รศ.ดร.Truong Thi Hang พลังแหงกาละและเทศะ: 

กรณีศึกษาความสําเร็จของ
ประธานาธิบดีโฮจิมินห 

2562 วารสารปาริชาต 
มหาวิทยาลยัทักษิณ. 32 
(2): 139-193. 
 

6 ผศ.พฤกษา เครือแสง,  
อ.วรญาจตุพัฒนรังส ีและ 
รศ.พรสวรรค มณีทอง. 

การศึกษาความรูความเขาใจ
เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาการ
บุกรุกท่ีสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

2562 วารสารผูตรวจการแผนดิน
ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 
–มิถุนายน 2562. : 22-45. 

7 ผศ.ธนพร  หมูคาํ การประกอบสรางภาพแทนสตรี
ในวรรณกรรมอาเซียนกับ
บทบาททางการเมือง 

2562 วารสารวิชาการคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค. 
6(2):116-128. 

8 พระศรีรัตนมุนี (ขวัญรัก 
เกษรบัว), รศ.ดร.บุญเหลือ 
ใจมโน, และรศ.ดร.สนม 
ครฑุเมือง 

ภูมินามวัดในประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว : 
การเปรียบเทียบการตั้งชื่อ. 

2562 วารสารบัณฑิตศึกษามหา
จุฬาขอนแกนปที ่6 ฉบับที ่
4: 621–638. 

9 ผศ.อัญธิชา  รุงแสง และ 
อ.วรญา จตุพฒันรังส ี

โมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของผูสงูอายใุนชุมชนอยางมี
สวนรวมของเทศบาลตําบลหาร
แกว อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม 

2562 วารสาร Veridian E-
Journal, Silipakorn 
University ฉบับภาษาไทย 
สาขามนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร และศิลปะ 
12.5 (กันยายน – ตุลาคม)
2562: 1299-1315. 

10 วาที่ ร.ต. ดร.เกรยีงไกร กอง
เส็ง และ ผูชวยศาสตราจารย
สุภาวด ียาด ี

แผนภูมสิวรรค" (天干地

支) กับการถายทอด
อุดมการณผานคําทํานาย 

(“Sexagenary cycle (天干

地支)” and propagation 
of ideologies through its 
prophecies) 

2562 วารสาร "มนุษยศาสตรสาร" 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ปที่ 
20 ฉบับที่ 3 เดอืน 
กันยายน-ธันวาคม 2562 
:11– 45. 

11 
 

อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท
และมณันญา ศรหีิรัญ 

ชือ่สถานท่ีทองเท่ียวลําปาง : 
กลวิธีและขอผิดพลาดที่พบใน
การแปลภาษาไทยเปนภาษาจีน 

2562 วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากรปที่ 39 ฉบับที ่5 
(กันยายน-ตุลาคม) 2562 
:22 – 41. 

12 ผศ.อํานาจ สงวนกลาง “การวิเคราะหคําสอนเร่ือง
อัตถะประโยชนในพุทธศาสนา
เถรวาท” 

2562 วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย. 
14: 50 (ตลุาคม – 
ธันวาคม) :63 – 74. 

13 รศ.ดร.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย “การสรางความหมายใหมใน 2562 วารสารการบริหารทองถ่ิน 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ 

 
ปที่ตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
เขตปาเขาในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย: 
กรณีศึกษามณฑลพายัพของ
สยาม” 

มหาวิทยาลยัขอนแกน, 12 
: 1 (มกราคม – มีนาคม 
2562) : 145- 160. 

14 รศ.ดร.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย “การพัฒนาและอัตลักษณ
จังหวัดยุครอยตอสงครามเย็นใน
ไทย” 

2562 วารสารการบริหารทองถิ่น 
มหาวิทยาลยัขอนแกน, 12 
: 3 (กรกฎาคม – กันยายน 
2562) : 497-515 

15 รศ.ดร.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย “การแปลงฐานที่มั่นพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทยให
เปน แหลงทองเท่ียว : การเมือง
เชิงพ้ืนที่ในทศวรรษ 2520” 

2562 วารสารสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยันเรศวร, 15 : 
2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 
2562) : 85-111. 

16 สมจันทร ศรปีรัชยานนท
พระมหาภาณุวัฒน ปฏิภาณ
เมธี และผศ.ดร.อนันต      
อุปสอด 
 

กระบวนการสรางนิสิตตนแบบ
ตามนวลักษณนิสิตของ
มหาวิทยาลัย 
 

2562 วารสารพุทธศาสตรศึกษา 
(Journal of Buddhist 
Studies) TCI ฐาน 1 ปที่ 
10 ฉบับที่ 2 l กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2562: 346-360. 

คาน้ําหนัก 0.8*16 
ผลรวมถวงน้ําหนัก 12.80 

 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว(คาน้ําหนัก 

1.00) จํานวน ...-....ผลงาน 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
- - - - - 

 

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

ผลงาน 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 

- - - - - 
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- ตําราหรือหนังสือที่ไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว (คาน้ําหนัก 1.00)  

จํานวน 2 ผลงาน (มน 2.3-5) 
 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อตํารา 
วัน/เดือน/ป 

ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพมิพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 รศ.ดร.นรัินดร ภักดี การวิจัยดนตร ี 2562 ตําราหรอืหนังสือที่ไดรับการ

ประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว  

2 รศ.วิไลลักษณ  พรมเสน ตําราเร่ืองชุมชนศึกษา 2560 ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการ
ประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว  

คาน้ําหนัก 1.00*2 

ผลรวมคาถวงน้ําหนกั 2.00 

 

- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามา

ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (คาน้ําหนัก 1.00) (มน 2.3-6)   จํานวน 1 เรื่อง 
 

ท่ี ชื่อเจาของบทความ ชื่อบทความวจิัย  
ปที่

ตีพิมพ 
ชื่อวารสาร 

1 รศ.ดร.ภิญญพันธุ พจนะ
ลาวัณย 

ไทยปฎก ประวัติศาสตรการเมือง
สังคมรวมสมยัของพุทธศาสนาไทย 

2562 กรุงเทพฯ: อลิลมูิเนชั่นสเอดิชั่นส 

 คาน้ําหนัก 1.00*1 

 ผลรวมคาถวงน้ําหนัก 1 
 

รายละเอียดผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน........7.......ผลงานดังนี้ 
 

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

ท่ี 
ชื่อเจาของผลงาน

สรางสรรค 
ชื่องานสรางสรรค 

ปที่
ตีพิมพ 

ลักษณะการ
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 

1 ผศ.ดร.ศิรกิร  อิ่นคํา  
 

จิตรกรรมสีอะครลิคิ ชุด “ศิลปะไทย
รวมสมัย” การปฏิบัติการ KMUTNB 
6thInternational Art and Design 
Workshop 2019 ภายใตงานชือ่ 
“ศิลปะไทยรวมสมัย”ณ ม. 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ   

2562 จัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน และ
รูปเลมสูจิบัตร  

เกียรติบัตรและ
รูปเลมสูจิบัตร 
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ท่ี 
ชื่อเจาของผลงาน

สรางสรรค 
ชื่องานสรางสรรค 

ปที่
ตีพิมพ 

ลักษณะการ
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 

2 ผศ.ดร.ศิรกิร  อิ่นคํา  
 
 

ผลงานสรางสรรคจิตรกรรมสีน้ํามัน 
ชุด “กองทัพไทย นอมใจภักดิ ์พิทกัษ
ราชบัลลังค”เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกใน
โครงการประกวดวาดภาพเฉลิมพระ
เกียรติ จัดโดยกองบัญชาการกองทัพ
ไทย10-25 กันยายน 2562ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

2562 จัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน และ
รูปเลมสูจิบัตร   

เกียรติบัตรและ
รูปเลมสูจิบัตร 

3 ผศ.ดร.ศิรกิร  อิ่นคํา  
 

ผลงานสรางสรรคจิตรกรรมสีน้ํามัน 
ชุด “จิตมั่นสามทัพพอง มั่นแมนทพั
เดียว”ในโครงการประกวดวาดภาพ
โดยกองบัญชาการกองทพัไทย19-29
พฤศจิกายน 2562ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

2562 จัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน และ
รูปเลมสูจิบัตร   

เกียรติบัตรและ
รูปเลมสูจิบัตร 

4 อ. ธงชัย  ปนสุข จิตรกรรมสีอะครลิคิ ชุด “ศิลปะไทย
รวมสมัย” การปฏิบัติการ KMUTNB 
6thInternational Art and Design 
Workshop 2019 ภายใตงานชือ่ 
“ศิลปะไทยรวมสมัย”ณ ม. 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ   

2562 จัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน และ
รูปเลมสูจิบัตร  

เกียรติบัตรและ
รูปเลมสูจิบัตร 

5 อ. ธงชัย  ปนสุข ผลงานสรางสรรคจิตรกรรมสีน้ํามัน 
ชุด “กองทัพไทย นอมใจภักดิ ์พิทกัษ
ราชบัลลังค”เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกใน
โครงการประกวดวาดภาพเฉลิมพระ
เกียรติ จัดโดยกองบัญชาการกองทัพ
ไทย10-25 กันยายน 2562ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

2562 จัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน และ
รูปเลมสูจิบัตร   

เกียรติบัตรและ
รูปเลมสูจิบัตร 

6 อ. ธงชัย  ปนสุข ผลงานสรางสรรคจิตรกรรมสีน้ํามัน 
ชุด “จิตมั่นสามทัพพอง มั่นแมนทพั
เดียว”ในโครงการประกวดวาดภาพ
โดยกองบัญชาการกองทัพไทย19-29
พฤศจิกายน 2562ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

2562 จัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน และ
รูปเลมสูจิบัตร   

เกียรติบัตรและ
รูปเลมสูจิบัตร 

7 อ. เจษฎา  ทองสุข โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป 
และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTI 
International Art Workshop and 

2562 จัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน และ
รูปเลมสูจิบัตร   

เกียรติบัตรและ
รูปเลมสูจิบัตร 
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ท่ี 
ชื่อเจาของผลงาน

สรางสรรค 
ชื่องานสรางสรรค 

ปที่
ตีพิมพ 

ลักษณะการ
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 

Exhibition 2019” 

คาน้ําหนัก 0.60*7 

ผลรวมคาถวงน้ําหนกั 4.2 
 

การคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัยตามสูตร 
40.80 

x 100 = รอยละ 41.21 
99 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
41.21 

x 5 = 5 (10.30 คะแนน) 
20 

  
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 25  
ของผลถวงน้ําหนัก 

รอยละ 41.21 x5 5 คะแนน 
(10.30) 

บรรลเุปาหมาย 
20 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 2.3-1 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที ่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.20) จํานวน 21 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 1 
ผลงาน 

มน 2.3-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมท่ี 2 (คาน้ําหนัก 0.60) จํานวน 27 ผลงาน 

มน 2.3-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน 
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หนา 96                                   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

หมายเลข รายการหลักฐาน 
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 16 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 1 ผลงาน 

มน 2.3-7 งานสรางสรรคที่รับการเผยแพรในระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.60) จํานวน 7 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 
ตามแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

พ.ศ. 2560–2564 (ทบทวนปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 
2562) ประเด็นกลยุทธที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อสรางความ
เขมแข็ง ย่ัง ยืนแกชุมชนทอง ถ่ิน  ไดนํามาสู แนวทางการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2563 – 
2565 (มน 3.1-1-1) ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 3 พลิกฟนแผนดินดวยวิชาการกอใหเกิดการ
ดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมใหบริการทางวิชาการตางๆ 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภายใตศักยภาพที่มี
อยูของคณะทั้งทางดานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลสิ่ ง
อํานวยความสะดวกและหองปฏิบัติการตางๆ เปนตน 
สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพทาง
การศึกษาภายใน โดยการเชื่อมโยงระหวางแผนกลยุทธการ
พัฒนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กับแผน
ยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประเด็นการ
ใหบริการทางวิชาการ ดังนี้  

 
แผนกลยุทธการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
พ.ศ. 2560 – 2564 
(ทบทวนปรับปรุง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

แผนยุทธศาสตรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2563 - 

2565 

ประ เด็ น กล ยุทธ ที่  3 ก า ร
บริการวิชาการเพื่อสรางความ
เขมแข็งย่ังยืนแกชุมชนทองถิ่น 

ยุทธศาสตรท่ี 3พลิกฟนแผนดิน
ดวยวิชาการ 

มน  3.1-1-1 แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร คณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  2563-
2565 (ฉบับปรับปรุง)   

 
 
มน  3.1-1-2 แ ผ น ปฏิ บั ติ ก า ร  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

 
มน 3.1-1-3  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ท่ี 2670/2562 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการแก
สั ง คม     คณะ มนุ ษย ศาส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2562 
มน 3.1-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
กลยุทธ 
- สรางและพัฒนาความรวมมือ
กับผูวาราชการจังหวัดในการ
วางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และ
ดําเนินโครงการตามพันธกิจ
และศักยภาพของมหาวิทยาลัย
โ ด ย กํ าห นด เป า หมา ย เ ชิ ง
ปริมาณและคุณภาพ ระยะเวลา
ในการดําเนินการอย างเปน
รูปธรรม 
     - บูรณาการความรวมมือใน
มหา วิทยาลัยและภายนอก
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ( ภ า ค รั ฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) 
ในการดําเนินโครงการพัฒนาให
บรรลุตามเปาหมายอย างมี
นัยสําคัญ 
     - บูรณาการจัดการเรียน
การสอน การวิจัยของนักศึกษา 
และอาจารย กับการพัฒนา
ทองถิ่น 
     - มุงพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพของบุคลากรที่สนใจ
งานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
     - จัดทําฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่
ที่บริการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
(Spacial Data) 

กลยุทธ/แนวทาง 
- ยกระดับความสัมพันธการ
พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม 
สิ่งแวดลอมตามความตองการ
ขอ งท อ งถิ่ น เป าหม ายอย า ง
ตอเนื่องรวมกับภาคีเครือขาย
ความรวมมือ 
- สรางระบบฐานขอมูลกลางเพื่อ
เชื่ อมโยงขอมูล พ้ืนฐาน/องค
ความรูการบริการวิชาการ 
- ริเริ่มสรางหลักสูตรการ
ฝกอบรม/การศึกษาตอเน่ืองตาม
ความตองการในการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชี วิ ตและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

 
และมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการ

แกสั งคม ตามแผนปฏิบัติการ  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (มน 3.1-1-2) ไว
อยางชัดเจน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการวาง
แนวทาง ขั้นตอนและหลักเกณฑการใหบริการวิชาการตางๆ ท่ี
สัมพันธกับภารกิจหลัก โดยมีการดําเนินการ ดังนี้  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการ และไดดําเนินการตามระบบที่วางไว โดย
เริ่มจากการกําหนดแนวทางการใหบริการตามนโยบายของ
คณะและสํารวจความตองการของชุมชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน แลวนําไปจัดทําแผนบริการทางวิชาการ เพื่อ
จัดสรรงบประมาณ โดยในสวนของคณะก็มีการบูรณาการงาน

แกสังคม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2562 ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 11 กันยายน 2562 
มน 3.1-1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2562 
วันที่ 27 กันยายน 2562  

 
 
มน 3.1-1-6 แผนบรกิารวิชาการแกสังคม  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
บริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
การปฏิบัติงานประจําดานอื่นๆ ของอาจารยและบุคลากร เชน 
การนํานักศึกษาไปรวมจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก
ชุมชน นอกจากนั้นแลวยังมีการบูรณาการการบริการวิชาการ
แกสังคมกับการวิจัย เชน การนําผลการวิจัยไปสูการใช
ประโยชนจริง ตลอดจนนําความรู  ประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาพัฒนา ตอยอดไปสูการทําวิจัยเพื่อใหได
องคความรู ใหม  เปนตน ตอจากนั้นคณะไดจัดใหมีการ
ประเมินผลความสําเร็จของการบริการวิชาการ และมีการนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการการบริการวิชาการ
แกสังคมกับการเรยีนการสอนและการวิจัย โดยคณะกรรมการ
บริการวิชาการแกสังคม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ที่ 2670/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
แกสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 
2562 (มน 3.1-1-3) ไดมีการพิจารณาประเด็นตาง ๆ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 
1/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 (มน 3.1-1-4) และ
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกรอบแผนการบริการวิชาการแก
สังคม ปการศึกษา 2562 และเสนอ ราง แผนบริการวิชาการ
แกสังคมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 
2562 เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่ 
5/2562 วันท่ี 27 กันยายน 2562 (มน 3.1-1-5) โดยที่ประชุมมี
มติเห็นชอบ แผนบริการวิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปการศึกษา 2562  (มน 3.1-1-6)   
 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจาก
การบริการวิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดทําแผน

ดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคม ประจําป
การศึกษา 2562 โดยไดแผนการใชประโยชนจากการ
บริการวิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน หรือสังคม ดังนี้   

1) การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการ

มน 3.1-2-1 แผนบริการวิชาการแกสังคม  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานประจําดานอ่ืน ๆ ของ
อาจารยและบุคลากร เชน   

- การจัดทํา มคอ.3 ซึ่งมีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน เชน การกําหนดให
นักศึกษานําความรูจากโครงการบริการวิชาการไปจัดทําเปน
โครงการหรือกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน โดยระบุ
อางอิงชื่อโครงการบริการวิชาการ  

- การจัดทํา มคอ.5 โดยรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับ มคอ.3 

2) การบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัย   
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยอยาง

เปนระบบ เชน   
- มีการนําผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนจริงที่

ตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับและหรือ  
- นําความรู ประสบการณ จากการใหบริการกลับมา

พั ฒนาต อยอดไปสู การพัฒนาองค ความรู ใหม ผ าน
กระบวนการวิจัย 

3. การบูรณาการบริการวิชาการกับชุมชนหรือสังคม   
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก เพื่อเปน

ประโยชนแกชุมชนหรือสังคมในเขตพื้นที่ใหบริการตามบริบท
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เชน  

-  มีการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการประกอบ
อาชีพตามความตองการของชุมชนท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางรับผิดชอบ  

- การนําความรูที่ไดจากการเรียนการสอน การวิจัย 
เพื่อเปนชองทางบริการวิชาการในการ เผยแพรขอมูลงานวิจัย
ใหแกชุมชนหรือสังคมไดรับรู 

 
โดยสามารถแยกตามแผนการนําไปใชประโยชนดังนี้  
 

โครงการ/กจิกรรม 

การใชประโยชนจากการบรกิาร
วิชาการ 

ผูรับผิดชอบหลกั 
การ
เรียน
การ
สอน 

การ
วจิัย 

ชุมชน
หรือ
สังคม 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายดใหกับ
คนในชุมชนฐานราก 

   1. ผูชวยคณบดี
ฝายบริการ
วิชาการและ
ยุทธศาสตร 
2. อาจารยอมา
พร ปวงรังษี 

2. โครงการสงเสริมความรัก    1. ผูชวยคณบดี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปการศึกษา 2562 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรับการประเมิน)                        หนา 
101 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สามัคคี เขาใจสิทธิหนาท่ีของ
ตนเองและผูอ่ืนภายใต
พ้ืนฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

ฝายบริการ
วิชาการและ
ยุทธศาสตร 
2. คณาจารยและ
เจาหนาที่คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

3. โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลตําบลในจังหวัด 

   1. ผูชวยคณบดี
ฝายบริการ
วิชาการและ
ยุทธศาสตร 
2. ผูชวยคณบดี
ฝายประกัน
คุณภาพ
การศกึษาและ
กิจการพิเศษ 

4. โครงการบูรณาการบริการ
วิชาการกับภารกิจดานอ่ืน 

   1. ประธาน
สาขาวชิาดนตร ี
2. ประธาน
สาขาวชิาสังคม
ศึกษา 
3. ประธาน
สาขาวชิาการสอน
ภาษาจีน 
4. ประธาน
สาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร 
5.ประธาน
สาขาวชิาภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสาร
สําหรับชาว
ตางประเทศ 

5. โครงการบริการวิชาการแก
ชุมชน “อบรมหลักสูตรระยะ
สั้นภาษาไทยสําหรับชาว
ตางประเทศ รุนท่ี 14” 

   อาจารยสิริญญา 
สุขสวัสดิ ์

6. โครงการพัฒนาคุณภาพ
แหลงเรียนรู 

   ผูชวยคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ
การศกึษาและ
กิจการพิเศษ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการ 
แบบใหเปลา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือ

การพัฒนาทองถิ่น และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ไดกําหนดปรัชญาและวิสัยทัศนที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย
เพ่ือใหเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง โดย

มน 3.1-3-1 แบบเสนอโครงการและรายงาน
ความกาวหนาผลการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการแกสั งคม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําการศึกษา 2562 จํานวน 5 
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หนา 102                                   คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ไดกําหนดปรัชญา “สหวิทยาการเพ่ือทองถิ่น” และกําหนด
วิสัยทัศน “เปนศูนยการเรียนรูและบูรณาการความรูดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูทองถิ่น” ดังนั้น ในการ
จัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 
2562 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จึงเปน
โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บริการแบบใหเปลา 
จํานวน 4 โครงการ (มน 3.1-3-1)จากทั้งหมด  6 โครงการท่ี
กําหนดไวในแผน  และแตละโครงการจะมีการนําองคความรู 
ประสบการณ และการดําเนินการวิจัยที่ เกี่ยวของ ของ
อาจารยในคณะไปถายทอดใหกับสังคม ชุมชน และรวมถึง
การสงอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา เขาไปมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่กอใหเกิดประโยชนทั้งทางตรง
และทางออมแกชุมชน สังคม หรือกลุมเปาหมายที่เขารวม
โครงการตามความเหมาะสม 

โครงการ  
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ  แกสังคม
ในขอ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะ ม นุษ ยศ า สต ร แ ล ะสั ง ค มศ า ส ต ร  โ ดย

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการแกสังคมของคณะฯ ได
มีการจัดทํา รายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผน
ดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2562  
(มน 3.1-4-1) โดยนําหารือผานการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริห ารงานวิ ช าการแก สั งคมคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2562 เพื่อ
พิจารณาและวิเคราะหสภาพปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น 
และนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ในการ คร้ังท่ี 6/2563 วันท่ี 23 กันยายน 
2563 โดยท่ีประชุมใหขอเสนอเก่ียวกับการ โครงการที่ไม
สามารถดําเนินโครงการได เนื่องจากติดสถานการณไวรัส 
COVID-19 ซึ่งเปนสถานการณที่เกิดขึ้นทั่วโลก และ
ประเทศไทยได กําหนดมาตรการไวอยาง ชัดเจน จึง
เสนอแนะใหคณะมีการวางแผนรองรับในการดําเนิน
โครงการดานการบริการวิชาการที่จะตองดําเนินการในป
ตอไปเนื่องจากสถานการณไวรัส COVID-19 ยังคงมีอยาง
ตอเนื่อง 

มน 3.1-4-1 รายงานผลการประเมินความ 
สําเร็จของแผนดําเนินงานดานบริการวิชาการ
แกสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ปการศกึษา 2562 
มน 3.1-4-1 รายงานการคณะกรรมการ
บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร แ ก สั ง ค ม ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 
2562 
มน 3.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรม 
ก า ร ป ร ะ จํ า ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สั ง คมศา สตร  ครั้ งที่  6/2563  วั นที่  23 
กันยายน 2563 
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เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปการศึกษา 2562 (มน 3.1-5-1)  เพ่ือ
รวมกันพิจารณาแนวทางและวิเคราะหปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินโครงการบริการวิชาการในปการศึกษา 2562 
เพ่ือนํามาเปนกรอบการบริการวิชาการแกสังคม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรปการศึกษา 2563 และเสนอ
ตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรม การประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 23 
กันยายน 2563 โดยไดมีการปรับรูปแบบกิจกรรมบาง
กิจกรรมเพ่ือรองรับในการดําเนินโครงการดานการบริการ
วิชาการที่จะตองดําเนินการเนื่องจากสถานการณไวรัส 
COVID-19 ไดแก โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นรุนที่ 11 
ที่จะมีการปรับการจัดอบรมเปนรูปแบบออนไลน และ
โครงการที่ลงพ้ืนที่ชุมชน ใหประสานงานกับหนวยงานท่ีได
ทําความรวมมือเปนระยะ เพ่ือรวมกันในวางแผนการดําเนิน
โครงการไดอยางตอเนื่องและไมกระทบกับผูเกี่ยวของ 

มน 3.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 
มน 3.1-5-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งท่ี 6/2563วันที่ 23 กันยายน 
2563     
มน 3.1-5-3  กรอบแผนการบริการวิชาการแก
สังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     
ปการศึกษา 2563  /แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการ

บริการวิชาการท่ีมีแผนทํารวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ภายใตแผนงานงานโครงยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น โดยคณะฯ รับการจัดสรร
งบประมาณดําเนินโครงการ ไดแก “โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับใหกับคนในชุมชนฐานราก” 
โดยมีพื้นท่ีดําเนินการ : เทศบาลตําบลวังเหนือ  องคการ
บริหารสวนตําบลเสริมขวา  และเทศบาลตําบลทุงหัวชาง 
และกลุมเปาหมาย : พื้นที่ละ 35 ครัวเรือน รวม 105 
ครัวเรือน โดยมีอาจารยประจําคณะเขารวมโครงการ
ดังกลาว จํานวน 31 คน (มน 3.1-6-1)    

มน 3.1-6-1 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับใหกับคนในชุมชน
ฐานราก ปการศึกษา 2563/คําสั่งไปราชการ 

 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได 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 มีการดําเนินกิจกรรม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามนโยบายและแผน
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2562 โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้  

1) มีรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ ปฏิบัติการ
แทนคณบดีในงานกิจการนักศึกษา ตามคําสั่งคณะฯ ที่    
793/2562 เรื่อง มอบอํานาจใหรองคณบดี ผูชวยคณบดี 
และหัวหนาสํานักงานคณบดี ปฏิบัติราชการแทนคณบดี (มน 
4.1-1-1) 

2)  มีการแตงตั้ งคณะกรรมการสง เสริมกิจการ
นักศึกษาและทํานําบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะฯ ปการศึกษา 
2562 ตามคําสั่งคณะฯ ที่ 569/2562 ลงวันที่ 4 กันยายน 
2562  (มน 4.1-1-2) และมีการจัดการประชุมคณะกรรมการ
ดังกลาวอยางตอเนื่อง (มน 4.1-1-3)  เพื่อรวมกําหนด
นโยบายวางแผนการดําเนินงานโครงการ และติดตามการ
ดําเนินงานโครงการ  

3 )  ใ น ส ว น ข อ งนั ก ศึ ก ษ า คณ ะ ไ ด กํ า หน ด ใ ห
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะ ตามคําสั่งคณะฯ ที่ 
737/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 ลง
วันท่ี 22 พฤศจิกายน  2562 (มน 4.1-1-4) โดยมีหนาที่ใน
การรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม
ของนักศึกษารวมกับคณะ และเปนผูประสานงานและ
ประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดานการทํานุบํารงุ
ศลิปะและวัฒนธรรม  

มน 4.1-1-1 คําสั่งคณะ ที่ 793/2562 
เรื่อง มอบอํานาจใหรองคณบดี ผูชวย
คณบดี  และหัวหนาสํานักงานคณบดี 
ปฏิบัติราชการแทนคณบดี ลงวันที่  27 
พฤศจิกายน 2562 
มน 4.1-1-2 คําสั่งคณะฯ ท่ี 569/2562 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
นักศึกษาและทํานําบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะฯ ปการศึกษา  2562 ลงวันที่  4 
กันยายน 2562 
ม น  4 . 1 -1 -3  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสงเสริมกิจการนักศึกษา
และทํานําบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะฯ ป
การศกึษา 2562 
มน 4.1-1-4 คําสั่งคณะฯ ท่ี 737/2562 
เ รื่ อ ง  แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสโมสร
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562  
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน  2562 
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เกณฑมาตรฐานขอ 2 จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการ

จัดทําแผนดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 2562 (มน 4.1-2-1) โดยเกิดจากการมี
สวนรวมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2562 และตัวแทนสาขาวิชาผานโครงการจัดแผน
กิจการนักศึกษาและแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําป
การศึกษา 2562 โดยไดกําหนดโครงการและกิจกรรม 
งบประมาณ ตัวชี้วัด และผูรับผิดชอบโครงการไวอยางชัดเจน 
และแผนดังกลาวไดผานการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใน
การประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2562 
(มน 4.1-2-2) เพื่อพิจารณาและมีมติ เห็นขอบ ในการ
ดําเนินงานโครงการและกิจกรรม ที่รับผิดชอบดําเนินการโดย
สโมสรนักศึกษา 

มน 4.1-2-1 แผนดําเนินงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจาํป
การศึกษา 2562 
มน 4.1-2-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม ครั้งที่ 
1/2562 วันศุกรท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกํากับและ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานกิจกรรมดานทํานุบํารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยรองคณบดีปฏิบัติการแทนคณบดี 
และมีนักวิชาการศึกษา สวนงานบริการการศึกษาและพัฒนา
นักศึกษาทําหนาที่ เปนผู กํา กับติดตามใหนักศึกษาและ
ผูรับผิดชอบโครงการ จัดโครงการและกิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนไปตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562 ตามนโยบายและ
ประเด็นกลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ 
และมีการจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (มน 4.1-3-1)  เพื่อสรปุผลการ
จัดการโครงการและพิจารณารูปแบบหรือวางแผนการ
ดําเนินงานโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (มน 
4.1-3.2 ถึง 4.1-3.5) 

มน 4.1-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําป
การศกึษา 2562 
มน 4.1-3.2 รายงานสรุปผลโครงการ     
ไหวครแูละผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย
กับอาจารย วันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎาคม 
พ.ศ.2562 ณ หอประชุมจันทนผา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
มน 4.1-3.3  รายงานสรุปผลโครงการสาน
ศิลปสานศาสตรบูรณาการศาสตรสู
ทองถ่ิน วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ 
บริเวณลานหนาหอประชุมใหญ   
มน 4.1-3.4  รายงานสรุปผลโครงการแห
เทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร วันศุกรที่ 15 กรกฎาคม 
2562 ณ วัดบานกาศเมฆ จังหวัดลําปาง  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มน 4.1-3.5 รายงานสรุปผลโครงการ
อนุรักษและสืบสานประเพณลีอยกระทง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วัน
พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณ
ลานหนาหอประชุมใหญ   

 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการประเมิน

ความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2562  (มน 4.1-4-1)  ดังนี้ 

1. เพื่อส ง เสริมพันธกิจดานทํานุบํ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ผลการดําเนินงาน ไดแก  

1.1 โครงการไหวครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใย
ศิษยกับอาจารย จัดขึ้นจัดข้ึนวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 654 คน 

1.2 โครงการสานศิลปสานศาสตรบูรณาการ
ศาสตรสูทองถิ่น จัดขึ้นวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ 
บริเวณลานหนาหอประชุมใหญ ในงานประเพณีย่ีเปง ณ 
หนองหัวหงอก ครั้งที่ 10 มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 543 
คน 

1.3 โครงการรดน้ําดําหัวคณาจารย ยกเลิกการ
จัดโครงการ เนื่องดวยการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019 (COVID 19) ทวีความรุนแรงและ
กระจายตัวอยางรวดเร็วในวงกวางทั่วทุกภูมิภาคและทั่วโลก 
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและไมสงผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยของบุคลากรและนักศึกษา จึงไดมีการงดการจัด
กิจกรรมดังกลาว  

1.4 โครงการแหเทียนพรรษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร จัดขึ้นวันศุกรที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัด
บานกาศเมฆ จังหวัดลําปาง มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 26 
คน 

1.5 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีลอย

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 2562   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
กระทง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดขึ้นจัดขึ้นวัน
พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานหนาหอประชุม
ใหญ ในงานประเพณีย่ีเปง ณ หนองหัวหงอก ครั้งที่ 10 มี
ผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 543 คน 

2. เพื่อใหมีแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการงานดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ผลการ
ดําเนินงาน  โดยคณะมีแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562 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 2562 และเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ โดยมีมติเห็นชอบแผนดังกลาว 

3. จํานวนโครงการที่สงเสริม เอกลักษณของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยางนอย 1 โครงการ ผลการ
ดําเนินงาน ไดแก  โครงการสานศิลปสานศาสตรบูรณาการ
ศาสตรสูทองถิ่น จัดขึ้นวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ 
บริเวณลานหนาหอประชุมใหญ ในงานประเพณีย่ีเปง ณ 
หนองหัวหงอก ครั้งที่ 10 มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 543 
คน 

4. มีโครงการที่สงตัวแทนบุคลากรและตัวแทนนักศึกษา
เขารวมกิจกรรม ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย อยางนอยรอยละ 20 ของโครงการที่เขารวม 
ผลการดําเนินงาน ไดแก   

4 .1  มีการส งตัวแทนบุคลากรร วม กิจกรรม 
โครงการอบรมการอนุรักษคัมภีรใบลายวัดนากวาว ระหวาง
วันท่ี 17 - 28 มิถุนายน 2562 ณ วัดนากวาว ตําลบปาตัน 
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

4.2 มีการสงตัวแทนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 
โครงการถวายเทียนจํานําพรรษา ประจําป 2562 วันพุธที่ 10 
กรกฎาคม 2562 ณ วัดโทกหัวชาง ต.พระบาท อ.เมือง จ.
ลําปาง 

4.3 มีการสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม โครงการ
สนับสนุนชมรมฮีตฮอยคนเมือง กิจกรรม “พิธีกินออผญา” 
(ออปญญา)ใหกับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
วันจันทรที่  22 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ 
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หนา 108                                   คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

4.4 มีการสงตัวแทนบุคลากรและนักศึกษาเขารวม
กิจกรรม รวมพิธีทําบุญทักษิณานุปทาน ในวันพฤหัสบดีที่ 17  
ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย 
สวนสามสอ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

4.5  มีการสงตัวแทนบุคลากรและนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมโครงการประเพณีย่ีเปง ณ หนองหัวหงอก ครั้งท่ี 
10 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  ณ ลานหนาหอประชุม
ใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และสงกิจกรรมเขารวม
ภายในงานอาทิเชน การประกวดการตีกลองปูจา การสาธิต
การจุดบอกไฟดอก การสาธิตประดิษฐโคมไฟจีน การสาธิต
การทําสะเปาเล็ก การแสดงทําโคมไฟประดับ 

4.6 มีการสงตัวแทนบุคลากรและนักศึกษาเขารวม
พิธีทําบุญตักบาตร และกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดีดวย
หัวใจ เพื่อถวายเปนพระกุศลแดพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เนื่องในวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม ณ ศาลาพระพุทธพิทยา
จารย อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏลําปาง 

4.7 มีการสงตัวแทนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ภูมิปญญาผามัดยอมคราม" ภายใต
โครงการสนับสนุนชมรมฮีตฮอยคนเมือง วันศุกรที่  17  
มกราคม  2563 เวลา  13.00 น. เปนตนไป ณ ลาน
วัฒนธรรม สวนสามสอ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

4.8 มีการสงตัวแทนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ภูมิปญญาผามัดยอมคราม" ภายใต
โครงการสนับสนุนชมรมฮีตฮอยคนเมือง เมื่อศุกรที่ 17 
มกราคม 2563 ณ ลานวัฒนธรรม สวนสามสอ สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

4.9 มีการสงตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ในลักษณะของการบูรณาการ กับการเรียนการสอน
ในรายวิชาวิวัฒนาการอักษรไทย และรายวิชาวัฒนธรรมไทย
เขากับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขารวมกิจกรรมโครงการ
ประเพณีตั้งธรรมหลวง (เทศนมหาชาติ) รวมมือกับสํานัก
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยจัด
ตกแตงขบวนแหกัณฑเทศนแบบลานนาเขารวมและเปน
เจาภาพกัณฑเทศนมหาชาติ ในกัณฑอานิสงสมหาเวสสันดร
ชาดก ในวันท่ี 23 มกราคม 2563 ณ มณฑลพิธี ลานมณฑป
หลวงพอเกษม เขมโก (ใกลศาลหลักเมืองจังหวัดลําปาง) 
ตําบลหัวเวียง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการ
ประเมินความสําเร็จตามโครงการ ที่กําหนดไวตามแผน
กิจกรรมสงเสริมทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประจําปการศึกษา 2562 มี
การกําหนดโครงการไวท้ังหมด 5 โครงการ ตัวชี้วัดทั้งหมด 
จํานวน 13 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายได 
จํานวน 8 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 61.54 ผลการดําเนินการ
ดังสรุปตอไปนี้ 

1) โครงการที่ดําเนินการตามกรอบระยะเวลา มี
การดําเนินงานโครงการตามกรอบระยะเวลา ทั้งหมด 4 
โครงการ รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการ
ใหบรรลุตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 72.72 ไมบรรลุ
จํานวน 3 ตัวชี้วัด  

2 )  ไมมี กา รจัดดํา เนิน โครงการตามกรอบ
ระยะเวลา จํานวน 1 โครงการ ตัวชี้วัดทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด ไม
บรรลุจํานวน 2 ตัวชี้วัด    
 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการนํารายงาน

ประเมินความสํา เร็จตามตัวบงชี้ที่ วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป
การศึกษา 2562 เสนอตอคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการประชุม ครั้งที่ 
1/2563 วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 (มน 4.1-5-1)  

จากการรายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผน 
พบวา มีการดําเนินงานโครงการไมบรรลุเปาหมายตาม
ตัวชี้วัดเนื่องจากจํานวนผูเขารวมโครงการไมเปนไปตาม
เปาหมาย และมีโครงการที่ไมไดดําเนินโครงการจํานวน 1 
โครง  ดังนั้น ที่ประชุม จึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

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 3  วั น ที่  2 8
พฤษภาคม 2563 
มน 4.1-5-2  แผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2563 
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หนา 110                                   คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1) จัดทําปฏิทินการจัดกิจกรรมโครงการและกําหนดวันที่

ที่ดําเนินการใหชัดเจน และประชาสัมพันธการจัดโครงการไปยัง
กลุมเปาหมายอยางนอย 3-4 สัปดาห ผานชองทางตาง ๆ อาทิ 
เว็บไซตคณะฯ  เพจเฟสบุคคณะฯ  เพจสโมสรนักศึกษาคณะฯ 
และกลุมเฟสบุคของนักศึกษารหัส 57-62 เพื่อเปนการเผยแพร
ขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึง  

2) ใหปรับรูปแบบกิจกรรมโครงการตาง ๆ ใหเปนไปตาม
มาตรการของสถานการณ COVID-19 และรวมถึงใหประเมิน
สถานการณของสถานการณ COVID-19 เปนระยะ ๆ เพื่อที่จะได
มีการเสนอปรับแผนการดําเนินงาน และไมใหกระทบตอการ
ดําเนินโครงการ อาทิ การปรับลดกิจกรรมการประกวด โครงการ
สานศิลปถิ่นมนุษยครั้งท่ี 10 และกลุมเปาหมายของโครงการ 
หรือผูเขารวมรวมโครงการเฉพาะประชาชนและโรงเรยีนในจงัหวัด
ลําปาง เปนตน  

โดยใหนําขอเสนอแนะดังกลาวไปเปนแนวทาง ในการ
จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร  ปการศึกษา 2563 (มน 1.6-6-2)   
 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการเผยแพร

กิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตอสาธารณชน ผานทางเว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 4.1-6-1)   
และมีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน ผานการจัดโครงการ 
ไดแก โครงการสานศิลปสานศาสตรบูรณาการศาสตรสู
ทองถ่ิน จัดข้ึนวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลาน
หนาหอประชุมใหญ ในงานประเพณียี่เปง ณ หนองหัวหงอก 
ครัง้ที่ 10 มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 543 คน (มน 4.1-6-2) 
โดยมีกิจกรรมการประกวดดานการสงเสริมดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น และของไทย ไดแก การ
ประกวดกลองปูจา โดยมีประชาชนและชุมชนเขารวม
โครงการจํานวน 5 ทีม 57 คน ซึ่งถือวาเปนการเผยแพร
กิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตอสาธารณชน   

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
ศิลปสานศาสตร บู รณาการศาสตรสู
ท อ ง ถิ่ น  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร วันพุธที่  20 พฤศจิกายน 
2562 ณ บริเวณลานหนาหอประชุมใหญ 
ในงานประเพณียี่เปง   
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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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หนา 112                                   คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

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 
 แผนยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2563-2565 (5.1-1-1) ไดผานความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้ งที่ 
5/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 (5.1-1-2) ที่มีความ
เชื่อมโยงสอดรับกับแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ตั้งแตวิสัยทัศน เปาประสงคและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ ในรูปแบบ
ของการถายทอดคาเปาหมายและตัวชี้วัดผลงานจากบนลงลาง 
(Goal Cascading Method) จากมหาวิทยาลัยผานคํารับรอง
การปฏิบัติราช (5.1-1-3) การนํามาสูกระบวนการทบทวนและ
วางแผนเชิงกลยุทธ จากการระดมสมองของบุคลากรทุกระดับ
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 
2562 ทําการวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) 
ภายใตสถานการณปจจุบันและแนวโนมทิศทางในอนาคต เพื่อ
วางแนวทางปรับปรุงระบบและกลไกการดําเนินงาน โดย
กํ า หน ด ผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย ทั้ ง ภ า ย ใ น แล ะภา ย นอ ก 
(Stakeholders) ความคาดหวังหรือความตองการ และ
แนวทางตอบสนองความตองการไวอยางชัดเจนจากขอมูล
พื้นฐานที่จําเปน เชน ขอมูลแผนยุทธศาสตรชาติ ขอมูลแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ขอมูลกรอบแผนอุดมศึกษา ขอมูลแผนพัฒนา
ภาค/กลุมจังหวัด/จังหวัด ขอมูลแผนยุทธศาสตรการวิจัย 
ขอมูลแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

มน 5.1-1-1 3 แผนยุทธศาสตรคณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 2563-2565 
(ฉบับปรับปรุง)   

 
 
มน  5 .1 -1 -2  ร าย งานกา รป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกา รประจํ าคณะ ครั้ ง ท่ี 
5/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 
มน 5.1-1-3 คํารับรองการปฏิบัติ ราช 
ระหวางคณบดีและอธิการบดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 
มน 5.1-1-4 แผนกลยุทธทางการเงนิ  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
พ.ศ.2563-2565  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทองถิ่น ขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรคณะ
มนุ ษ ยศ าส ต ร แ ล ะสั ง คม ศา สต ร  ข อ มู ลภ า ย ใน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนตน และนํามาจัดลําดับ
ความสําคัญของสภาวะแวดลอมจากทรัพยากรที่เอื้อตอการ
บรรลุเปาประสงคและคุมคาแกการพัฒนา คือ (1) กําหนด
เกณฑเพื่อประเมินลําดับความสําคัญของสภาวะแวดลอมโดย
วิเคราะหจากอิทธิพลของแตละปรากฏการ (2) เปรียบเทียบ
สภาวะแวดลอมทุกดานเพื่อจัดความสําคัญทั้งจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และภาวะคุกคาม (3) จัดลําดับความสําคัญให
สอดคลองกับขอมูลทางสถิติ และ (4) จัดทําแผนที่สถานการณ
ตามลําดับความสําคัญ (ผัง SWOT) 
 การกําหนดเปาประสงคหลัก (Goals) ไดนําปจจัย
สําคัญที่ไดจากแผนที่สถานการณตามลําดับความสําคัญ (ผัง 
SWOT) โดยแปลงจากวิสัยทัศน “เปนศูนยการเรียนรูและ
บูรณาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูทองถิ่น” มี
การมุงเนนวัดและประเมินผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงานเปนสําคัญ มีความเปนไปได มีชวงระยะเวลาชัดเจน 
สามารถวัดและประเมินผลความสําเร็จได มีความสอดคลองซึ่ง
กันและกัน และสามารถดําเนินการไดจริงอยางเปนรูปธรรมใน
แตละยุทธศาสตร 
 การกําหนดกลยุทธมุงเนนสนองทั้งปจจัยภายนอกและ
เนนการแขงขันตามสถานการณตาง ๆ (TOWS Matrix) 
ภายใตบริบทของคณะ มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษา
เชิงยุทธศาสตร กลุม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นท่ี (Area-
Based and Community) สอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย 
การพัฒนา กฎขอบังคับ ระ เบียบ ฯลฯ ของกระทรวง
อุดมศึกษาฯ เนนการบูรณาการเชิงพื้นที่และความทาทาย
เชิงกลยุทธ ที่แตกตางออกไปจากกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
เพื่อสรางคุณคาความโดดเดนและจุดเนนตามบริบทเฉพาะของ
คณะ (Value Innovation) ที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงใน
การแขงขัน (Disruptive Innovation) ภายใตสถานการณตาง 
ๆ เชน กลยุทธสรางความประทับใจของนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย (customer relationship & key partnership) 
และกลยุทธสรางเสริมคุณคาและความเชื่อมั่นของนักศึกษา
และผูมีสวนไดสวนเสียสูการตลาดเชิงรุก (Brand value 
proposition & Customer segment & Channels) เปนตน 
และพัฒนาแผนกล ยุทธทา งการเ งิน  พ .ศ .  2563-2565       

มน 5.1-1-5 แผ นป ฏิบั ติ ก า ร  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

 
มน  5 .1 -1 -6  ร า ยง านกา รปร ะชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 31 มกราคม 2563 
มน  5 .1 -1 -7  ร า ยง านกา รปร ะชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะในการประชุม 
ครั้งที่ 3/2562 19 มกราคม 2563  
มน  5 .1 -1 -8  ร า ยง านกา รปร ะชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะในการประชุม 
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 6 สิงหาคม  2563  
มน  5 .1 -1 -9  ร า ยง านกา รปร ะชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะในการประชุม 
ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 23 กันยายน  2563 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
(5.1-1-4) โดยกําหนดแนวทางการบริหารจัดการทางดาน
การเงินและงบประมาณใหเหมาะสม เพียงพอ ตามความ
จําเปนตอการดําเนินงานดานตาง ๆ ครอบคลุมการจัดหา
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การใชจายงบประมาณ 
การติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่อง จากทุกแหลง
งบประมาณ ใหสามารถผลักดันการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

การถายทอดเปาหมายและทิศทางใหแกบุคลากรได
เกิดแรงบันดาลใจ มีจุดมุงหมายรวมกัน มีการแบงงานกันทํา มี
ผูนําและกําหนดสถานะ มีความรวมมือกัน มีการสื่อสารกัน
ภายในและภายนอกไปยังบุคลากร นักศึกษาและผูมีสวนได
สวนเสีย อยางตรงไปตรงมา แบบทางเดียวและแบบสองทาง
ทั้งที่เปนทางการ กึ่งทางการ และไมเปนทางการ เพื่อใหมีหลัก
แนวคิดที่ถูกตอง แนวปฏิบัติ ขอกําหนดรวม และเปนแนวทาง
ใหแกสมาชิกในคณะปฏิบัติและมีพฤติกรรมไปในทิศทาง
เดียวกันผูบริหารระดับสูงของคณะไดดําเนินการผานคานิยม
รวม(Core Value)“HUSOC” และชองทางการสื่อสารที่
หลากหลาย เชน จัดประชุม จัดโครงการ/กิจกรรม จัดทํา
เว็บไซต โซเชียลมีเดีย ปรกึษาหารอื เปนตน 

และแปลงแผนยุทธศาสตรลงสู แผนปฏิบัติการ
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 (5.1-1-5) ซึ่งเปนแผนปฏิบัติ
การรายปอยางเปนรูปธรรม มีระบบและกลไกในการติดตาม
ประเมินผลทั้งกอนปฏิบัติงาน (Pre-Evaluation) ระหวาง
ปฏิบัติงาน (Ongoing Evaluation) และหลังสิ้นสุดการ
ดํา เนินงาน (Post-Evaluation)และเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงาน (Benchmarking) ทั้งภายในองคกรและกลุม
สถาบันหลักผานตัวชี้วัดที่เหมาะสม เพื่อ (1) พัฒนาองคกร
โดยรวมไปขางหนา (2) กระตุนใหเกิดการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกระดับจากการเชื่อมโยงตัวชี้วัดระดับองคกรสูระดับ
บุคคล  (3) มุงเนนคุณภาพ (4) คนหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 
(5) เพิ่มศักยภาพการแขงขัน เปนตน นํารายงานผลการ
ดําเนินงานเขาที่ประชุมคณะกรรมการระดับตางๆ เพื่อ
ปรึกษาหารือใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ นํามาพิจารณา
ทบทวนปรับปรงุแนวทางการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จและ
เปนไปตามเปาหมายอยางตอเนื่อง และปงบประมาณ พ.ศ.
2563  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
และคณะไดมีการรายงานผลการดํา เนินงานตอ

คณะกรรมการประจําคณะ เปนรายไตรมาส (5.1-1-6 ถึง 5.1-
1-9) ดังนี ้

1 )  แ ผ น ยุ ท ธ ศ าส ตร คณะ ม นุ ษ ย ศา สต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2563-2565 ประกอบดวย 
5 ยุทธศาสตร 10 เปาประสงค 23 ตัวชี้วัด และ 14 กลยุทธ/
แนวทาง ผลการติดตามการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด ณ 
สิ้นสุดไตรมาส 4 พบวา มีตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย 8 ตัวชี้วัด 
คิดเปนรอยละ 34.78 ตัวชี้วัดที่อยูระหวางดําเนินการ 13 
ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 56.52 และตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 
2 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 8.70 

2)  แผนปฏิบัติ งานประจําป  พ .ศ . 2563 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย 170 กิจกรรม/
โครงการ ผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ณ 
สิ้นไตรมาส 4 พบวา มีกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการแลว
เสร็จ 60 กิจกรรม/โครงการ คิดเปนรอยละ 35.29 มีกิจกรรม/
โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 84 กิจกรรม/โครงการ คิด
เปนรอยละ 49.41 และกิจกรรม/โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ 
26 คิดเปนรอยละ 15.29 โดยรายงานตอคณะกรรมการประจํา
คณะเปนรายไตรมาส) ดังนี้  

ไตรมาส 1 ไดรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะใน
การประชุม ครั้งท่ี 1/2563 วันที่ 31 มกราคม 2563 

ไตรมาสที่ 2 ไดรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ
ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2562 19 มกราคม 2563  

ไตรมาสที่ 3 ไดรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ
ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2563 วันที่ 6 สิงหาคม  2563  

ไตรมาสที่ 4 รายงานตอคณะกรรมการประจําคณะใน
การประชุม ครั้งท่ี 6/2563 วันที่ 23 กันยายน  2563 

3) การดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณ คณะมี
การจัดทําแผนงบประมาณรายจายปะจําป  พ.ศ. 2563 
งบประมาณรายจายประจําปพ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ไดรับการจัดสรร/โอน/เปลี่ยนแปลงแลว
ทั้ งสิ้น  17,303,730.00 บาท เปนงบประมาณแผนดิน 
12,214,230.00 บาท คิดเปนรอยละ 70.59 และงบประมาณ
รายได 5,089,500.00 บาท คิดเปนรอยละ 29.41 การเบิกจาย
งบประมาณท้ังสิ้น ณ สิ้นสุดไตรมาส 3 เปนจํานวนเงิน 
11,653,378.40 คิดเปนรอยละ 67.35 เมื่อเปรียบเทียบกับ
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หนา 116                                   คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เปาหมายการเบิกจายของสํานักงบประมาณ ณ สิ้นสุดไตรมาส 
3 แลวพบวา ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 9.65 และมีการรายงาน
ตอคณะกรรมการประจําคณะ เปนรายไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาส 1 ไดรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะใน
การประชุม ครั้งท่ี 1/2563 วันที่ 31 มกราคม 2563 

ไตรมาสที่ 2 ไดรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ
ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2562 19 มกราคม 2563  

ไตรมาสที่ 3 ไดรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ
ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2563 วันที่ 6 สิงหาคม  2563  

ไตรมาสที่ 4 รายงานตอคณะกรรมการประจําคณะใน
การประชุม ครั้งท่ี 6/2563 วันที่ 23 กันยายน  2563 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพฒันานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง 
เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแขงขัน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
จากผลการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุน
ตอหนวยผลผลิตในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อวิเคราะหความคุมคาของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตระดับปรญิญาตรี และโอกาสในการแขงขัน สรุปผลดังนี้ 
 1.ตนทุนรวมในการผลิตบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562จํานวนท้ังสิ้น 
164,382,890.01 บาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอยละ 2.66สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของตนทุนเนื่องจาก
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทนตําแหนงทางบริหาร ตําแหนง
ทางวิชาการ คาเสื่อมราคา และคาใชจายของหนวยงานที่ทํา
หนาท่ีสนับสนุนเพิ่มสูงข้ึน 
 แหลงที่มาของตนทุนมาจากงบประมาณรายไดของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,546,594.19 บาท (รอย
ละ4.45) งบประมาณแผนดิน 52,936,043.16 บาท (รอยละ
92.48) คาเสื่อมราคา 1,756,624.63 บาท(รอยละ 3.07) โดย
แบงเปนตนทุนทางตรง 57,239,261.98 บาท(รอยละ 34.82) 
และตนทุนทางออม 107,143,628.03 บาท (รอยละ65.18) 
 หลักสูตรที่มีตนทุนรวมในการผลิตบัณฑิตมากกวาสิบ

มน 5.1-2-1 รายงานสรุปคา FTES ภาค
เรียนท่ี 2/2561 และภาคเรียนท่ี 1/2562 
แยกตามสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มน 5.1-2-2 รายงานการวิเคราะหการ
คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ลานบาท ไดแก สาขาวิชาดนตรี(ศศ.บ.)10,107,135.66บาท 
สาขา วิ ชาภาษา อังกฤษ  (ศศ .บ . )  25,564 ,439.66บาท 
สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.) 15,722,601.00 บาท สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร (รป.บ.) 17,826,244.42 บาท สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 12,419,913.51 บาท สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (ค .บ.)  17,514,332.74 บาท สาขาวิชาภาษาไทย 
(ศศ.บ.) 11,093,189.69 บาท และสาขาวิชาการเมืองและการ
ปกครอง (ร.บ.) 11,409,314.65 บาท 
 2. ผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตพบวา
หลักสูตรท่ีมีตนทุนมากที่สุด 5 อันดับ คือ สาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ (ศล.บ. )  104,601 .63บาท รองลงมาคือ 
สาขาวิชาดนตรี (ศศ.บ.) 88,991.16บาท สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(ค.บ.) 71,439.50 บาท สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 
70,761.30 บาท และสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 64,056.61 
บาท ตามลําดับ 
 3. ผลการวิเคราะหความคุมคาของหลักสูตร 
 มิติดานประสิทธิภาพ การบริหารหลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 12 
หลักสูตร มีความคุมคา 4หลักสูตร (รอยละ33.33) ไดแก 1) 
สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.) 2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(รป.บ.) 3) สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 4) สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ และไมคุมคา 8
หลักสูตร (รอยละ66.67)ไดแก 1) สาขาวิชาดนตรี (ศศ.บ.) 2) 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (ศล.บ.) 3) สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน (ค.บ.) 4) สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)  5) 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 6) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
(ศศ.บ.) 7) สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) 8) สาขาวิชาการเมือง
และการปกครอง (ร.บ.) 
 มิติดานประสิทธิผล ปการศึกษา 2561บัณฑิตคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา
เปนระยะเวลา 1 ป รอยละ 78.63สาขาวิชาท่ีบัณฑิตมีงานทํา
มากที่สุด 5 อันดับ คือ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สําหรับชาวตางประเทศ(ศศ.บ.) รอยละ 94.12รองลงมาคือ 
สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) รอยละ 90.91สาขาวิชาสังคม
ศึกษา(ค.บ.) รอยละ 88.10สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(รป.บ.) รอยละ 85.29 สาขาวิชาภาษาจีน(ศศ.บ.) รอยละ 
79.31 ตามลําดับ 
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หนา 118                                   คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 มิ ติ ด า น ผ ลก ร ะ ทบ  คณ ะ ม นุ ษ ย ศา ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร ดําเนินงานตามภารกิจหลักดานการผลิตบัณฑิต
เพื่อรับใชสังคมมาหลายรุน มีศิษยเกาและศิษยปจจุบันไดรับ
รางวัลในระดับทองถิ่นและระดับชาติ สรางชื่อเสียงใหกับคณะ
และมหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก จึงทําใหมีผูสนใจเขามา
ศึกษาตอในสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อยางตอเนื่อง ถึงแมจะประสบกับภาวะจํานวนประชากรวัย
เรี ยนลดลงซึ่ งส งผลกระทบกับมหาวิทยาลัย เกื อบทุก
มหาวิทยาลัย 
 มิติดานโอกาสในการแขงขัน ประเด็นที่เปนโอกาสใน
การแขงขันของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก 1) มี
หลักสูตรที่มีคุณภาพตอบสนองกลุมผูเรียนที่หลากหลาย และ
สามารถบูรณาการขามศาสตรเพื่อจัดกิจกรรมเชิงสัมพันธใน
การพัฒนาตอยอดองคความรูรวมกับชุมชนใหสามารถจัดการ
ตนเองไดอยางยั่งยืน เปนไปในทิศทางเดียวกันกับการจัดกลุม
สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร กลุม 3 การพัฒนาชุมชนเชิง
พื้นที่ (Area-Based and Community)2) คาใชจายใน
การศึกษาและการดาํรงชีวิตระหวางการศึกษาไมสูงมากนัก 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงดังตอไปนี้ 
1) คณะมีการกําหนดการบริหารความเสี่ยงไว 2 ระดับ

ดังน้ี 
1 . 1  คณะกรรมการด านคว ามเ สี่ ย ง ของคณะ 

ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาสํานักงาน 
และหัวหนางาน  

1.2 คณะกรรมการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยง
ของคณะประกอบดวยคณบดีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนประธาน
ผูแทนคณะ โดยมีรองคณบดีเปนกรรมการและเลขานุการ 
ดําเนินการภายใตนโยบายและการกํากับของคณะกรรมการดาน
ความเสี่ยง  

2) ระดับหนวยงาน รับผิดชอบ โดย 
2.1 คณะทํางานดานความเสี่ยง ประกอบดวย ตัวแทน

มน 5.1-3-1 คําสั่ง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ที่ 568/2562 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการงานควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยงคณะฯ    
มน 5.1-3-2  แผนบริหารความเสี่ยง คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563    
มน 5.1-3.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 
มน 5.1-3.4 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจําคณะ ประจําปการศึกษา 
2562 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
จากหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดคณะประกอบไปดวย หัวหนาสวน
คณะ ประธานสาขาวิชาหรือตัวแทนสาขาวิชา โดยมีคณบดีเปน
ประธาน ตามคําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 568 
/2562 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการงานควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงคณะฯ (5.1-3-1)  

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงของคณะ 
ประกอบดวยคณบดีและหัวหนาสํานักงานคณบดีเปนเลขานุการ
คณะ ดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของคณบดีและรองคณบดี 

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ไดจัดประชุมเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยหาเหตุการณท่ีเสี่ยง รวมทั้งหาสาเหตุท่ีทําใหเกิด
เหตุการณ โดยการประชุมระดมสมองการใชขอมูลจากผลการ
ดําเนินงานความเสี่ยงในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมถึงการ
วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา
คณะและผูมีสวนได สวนเสียมาประกอบการจัดทําแผน  หลังจาก
นั้น ไดนํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (มน 5.1-
3-2) เสนอในการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (5.1-3-3) เพ่ือให
คณะกรรมการพิจารณาและใหขอมูลยอนกลับ โดย รองคณบดี
ฝายบริหารและแผน ผูชวยคณบดีฝายบริหาร และ หัวหนา
สํานักงานคณบดี พิจารณากลั่นกรองตามขอมูลเบื้องตนและ
นําเสนอคณบดี เพ่ือพิจารณา กรอบแผนการจัดการความเสี่ยง 
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 และ ไดนํา ราง แผนการจัดการความ
เสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอตอคณะกรรมการ
ประจําคณะ ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 
2563 (มน 5.1-3-4) หลังจากนั้น ไดสงแผนดังกลาวไปให
คณะกรรมการและผูรับผิดชอบดําเนินการกิจกรรม เพ่ือนําไปเปน
แนวทางการดําเนินงานจัดการความเสี่ยง  (มน 5.1-3-5) 

 3) คณะโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการ
ดําเนินการการบริหารความเสี่ยงและการจัดการวางระบบควบคุม
ภายในใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย เพื่อใหการบริหารความเสี่ยง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง สอดคลองกับนโยบายการ
บริหารงานเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และรวบรวม
ขอมูลจากหนวยงานภายในของคณะ และวิเคราะหโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง และไดวิเคราะหและระบุความเสี่ยง 
และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้  

 
มน  5 . 1 -3 -5   บั นทึ กข อ คว ามแ ละ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการงาน
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
คณะฯ    
มน 5.1-3-6 รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
  
 



 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปการศึกษา 2562 
 

หนา 120                                   คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
(1) ระดับโอกาสท่ีเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) 

 
ระดับโอกาสที่เกดิเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด ความถี่ 
1 นอยมาก 5 ป ตอครั้ง(หรือคาดวา ไมนาจะ

เกิดขึ้น) 
2 นอย 2-3 ป ตอครั้ง (หรือคาดวามีโอกาส

เกิดขึ้นคอนขางนอย) 
3 ปานกลาง 1 ป ตอครั้ง(ไมแนใจวาจะเกิดขึ้น) 
4 สงู เกิดขึ้นเดือนละครั้ง (หรือคาดวา 

นาจะเกิดขึ้น) 
5 สูงมาก เกิดขึ้นตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน 

(หรือคาดวาเกิดขึ้นแนนอน) 
 
หรอื 

ระดับโอกาสที่เกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด ความถี่ 

1 นอยมาก เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจากปจจัย
ภายในองคกร และมีกลยุทธในการ
ควบคุมภายในท่ีปองกันไวแลว 
อยางมีประสิทธิภาพ 

2 นอย เปนเหตุการณเชิงลบที่เกิดขึ้นจาก
ปจจัยภายนอกองคกร แตองคกรมี 
กลยุทธในการควบคุมภายในที่
ปองกันไวอยางมีประสิทธิภาพ 

3 ปานกลาง เปนเหตุการณเชิงลบที่เกิดขั้นจาก
ปจจัยภายนอกองคกร ควบคุม
ไมได แตองคการไมแนใจใน
ประสิทธิภาพในการปองกันของกล
ยุทธในการควบคุมภายใน 

4 สงู เปนเหตุการณเชิงลบที่เกิดขั้นจาก
ปจจัยภายนอกองคกร ควบคุม
ไมได ในขณะท่ีองคกรมีกลยุทธใน
การควบคุมภายใน แตมี
ประสิทธิภาพยังไมเพียงพอท่ีจะ
รองรับผลกระทบเชิงลบที่มีตอการ
ดําเนินงานขององคกร 

5 สูงมาก เปนเหตุการณเชิงลบที่เกิดขั้นจาก
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ปจจัยภายนอกองคกร ควบคุม
ไมได ในขณะท่ีองคกรไมมีกลยุทธ
ในการควบคุมภายใน ในการ
ปองกันเหตกุารณเชิงลบนั้น และ
คาดวาเหตุการณขางตนเกิดขึ้นใน
อนาคตแนนอน 

 
(2) ประเภทความเส่ียงดานการดําเนินงาน  

โดยคณะฯไดใชขอมูลจากผลการดําเนินงานความเสี่ยงในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมถึงการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะและผูมีสวนไดสวน
เสียมาประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ดังนี้  
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย ไดแก  

1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการจัดการ
เรยีนรูของนักศึกษา  

กอน บริหารความเสี่ยง ระดับปานกลาง คาระดับความ
เสี่ยงเทากับ 1(L) X 4(I) =4  

หลัง การบริหารความเสี่ยงเทากับระดับต่ํา คาระดับความ
เสี่ยงเทากับ (L1) x 3 (I) =3))  

2) จํานวนนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทักษะทางภาษาตางประเทศ
ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน   

กอน บริหารความเสี่ยง ระดับสูงมาก คาระดับความเสี่ยง
เทากับ 5(L) X 5(I) =5  

หลัง การบริหารความเสี่ยงเทากับระดับสูง คาระดับความ
เสี่ยงเทากับ (L3) x 4(I) =12))  

3) จํ านวนนักศึกษามีทั กษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศตํ่ากวามาตรฐาน  

กอน บริหารความเสี่ยง ระดับสูงมาก คาระดับความเสี่ยง
เทากับ 5(L) X 5(I) =5  

หลัง การบริหารความเสี่ยงเทากับระดับสูง คาระดับความ
เสี่ยงเทากับ (L3) x 4(I) =12))  
ยุทธศาสตรท่ี 2 คืนงานวิจัยสูทองถิ่น 

1) จํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค งานนวัตกรรม งาน
วิชาการที่นําไปใชประโยชนกับทองถ่ินไดจริงมีจํานวนนอย  

กอน บริหารความเสี่ยง ระดับสูงมาก คาระดับความเสี่ยง
เทากับ 5(L) X 5(I) =5  

หลัง การบริหารความเสี่ยงเทากับระดับสูง คาระดับความ



 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปการศึกษา 2562 
 

หนา 122                                   คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เสี่ยงเทากับ (L3) x 4(I) =12))  

2) ผลงานทางวิชาการลดลง   
กอน บริหารความเสี่ยง ระดับสูงมาก คาระดับความเสี่ยง

เทากับ 5(L) X 5(I) =5  
หลัง การบริหารความเสี่ยงเทากับระดับสูง คาระดับความ

เสี่ยงเทากับ (L3) x 4(I) =12))  
ยุทธศาสตรท่ี 3 พลิกฟนแผนดินดวยวิชาการ 

1) งานบริการวิชาการมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
ไมครบทุกหลักสูตร   

กอน บริหารความเสี่ยง ระดับสูงมาก คาระดับความเสี่ยง
เทากับ 5(L) X 5(I) =5  

หลัง การบริหารความเสี่ยงเทากับระดับสูง คาระดับความ
เสี่ยงเทากับ (L3) x 4(I) =12))  
ยุทธศาสตรท่ี 5 กาวลํ้าบริหารจัดบริหารจัดการ 

1) งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร เพื่อการดําเนินงานตาม
ภารกิจมีแนวโนมจะลดลง  

กอน บริหารความเสี่ยง ระดับสูงมาก คาระดับความเสี่ยง
เทากับ 5(L) X 5(I) =5  

หลัง การบริหารความเสี่ยงเทากับระดับสูง คาระดับความ
เสี่ยงเทากับ (L3) x 4(I) =12))  

2) ความรับผิดชอบตอการทํา พรบ. ขอมูลขาวสาร   
กอน บริหารความเสี่ยง ระดับสูงมาก คาระดับความเสี่ยง

เทากับ 5(L) X 5(I) =5  
หลัง การบริหารความเสี่ยงเทากับระดับสูง คาระดับความ

เสี่ยงเทากับ (L3) x 4(I) =12))  
3) จํานวนของนักศึกษาลดลงทุกปมีแนวโนมวาหลักสูตรจะ

ถูกงดรับนักศึกษาเนื่องจากไมเปนตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  

กอน บริหารความเสี่ยง ระดับสูงมาก คาระดับความเสี่ยง
เทากับ 5(L) X 5(I) =5  

หลัง การบริหารความเสี่ยงเทากับระดับสูง คาระดับความ
เสี่ยงเทากับ (L3) x 4(I) =12))  
(3) การติดตามระหวางปงบประมาณ เพื่อประเมินผลการ
ควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง (มน 5.1-3-4) และผล
การติดตามการบริหารความเส่ียง โดยภาพรวม พบวา 
 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย ไดแก  

ลํา ดับที่  1 จํานวนนักศึกษาที่ มีพื้นฐานทักษะทาง
ภาษาตางประเทศตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลัง การบริหารความเสี่ยงเทากับระดับสูง ความเสี่ยงยังมี

อยู คือ จํานวนนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทักษะทางภาษาตางประเทศ
ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน   

 
ลํ า ดับ ท่ี  2 จํ านวนนักศึ กษามีทั กษะพื้ นฐานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศตํ่ากวามาตรฐาน 
หลัง การบริหารความเสี่ยงเทากับระดับสูง ความเสี่ยงยังมี

อยู คือ จํานวนนักศึกษามีทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่ํากวามาตรฐาน 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 คืนงานวิจัยสูทองถิ่น 

1) จํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค งานนวัตกรรม งาน
วิชาการที่นําไปใชประโยชนกับทองถ่ินไดจริงมีจํานวนนอย  

หลัง การบริหารความเสี่ยง พบวายังอยูในระดับต่ํา 
2) ผลงานทางวิชาการลดลง   
หลัง การบริหารความเสี่ยง พบวายังอยูในระดบัต่ํา 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พลิกฟนแผนดินดวยวิชาการ 
1) งานบริการวิชาการมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน

ไมครบทุกหลักสูตร   
หลัง การบริหารความเสี่ยง พบวายังอยูในระดับปานกลาง 

ยุทธศาสตรท่ี 5 กาวลํ้าบริหารจัดบริหารจัดการ 
   1) งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร เพ่ือการดําเนินงานตาม

ภารกิจมีแนวโนมจะลดลง  
หลัง การบริหารความเสี่ยงพบวายังอยูในระดบัสงู   

   2) ความรับผิดชอบตอการทํา พรบ. ขอมูลขาวสาร   
หลัง การบริหารความเสี่ยงพบวายังอยูในระดบัสงู 

   3) จํานวนของนักศึกษาลดลงทกุปมีแนวโนมวาหลักสูตรจะ
ถูกงดรับนักศึกษาเนื่องจากไมเปนตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  

หลัง การบริหารความเสี่ยงเทากับระดับสูง  
 
(4) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  

       คณะฯไดรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 
2563 เสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณาการ
ดําเนินงานการจัดการความเสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตอไป 
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เกณฑมาตรฐานขอ 4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบาย      
การดําเนินงานอยางชัดเจน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผูบริหารของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       ยึด

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการของคณะอยางครบถวนทั้ง 
10 ประการ โดยมีหลักการ กลไก/กระบวนการ และตัวอยางผล
การดําเนินการ ดังนี้ 

(1) หลักประสิทธิผล มีการกําหนดกลยุทธ เปาหมายการ
ปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติงานอยางชัดเจน (มน 5.1-4-1) และมี
การบริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายใน (มน5.1-4-2) 

(2) หลักประสิทธิภาพ มีระบบงานและกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน โดยใชเทคนิคเครื่องมือการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม สามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงาน 
และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว เชน มีการดูแล กําหนดนโยบายและกํากับติดตามใหมี
การดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดไว (มน 5.1-4-3) และมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ กํากับดูแลใหการปฏิบัติงานดาน
ตางๆ เปนไปตามแผน (มน 5.1-4-4) 

(3) หลักการตอบสนอง มีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสราง
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เปนกําลังหลักของสังคม (มน 5.1-4-5) มีการ
ใหบริการทางวิชาการและวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของ
สังคม(มน 5.1-4-6) มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการขั้นตอน
ปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอบสนองตอความตองการ
ของผูรับบรกิาร (มน 5.1-4-7)  

(4) หลักภาระรับผิดชอบ มีการกํากับติดตามใหเนินงาน
ตามภาระรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต การใหบริการทาง
วิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มุงเนนใหมี
ผลการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไวและตอบสนองตอ
ความคาดหวังของสาธารณชน (มน 5.1-4-8) อีกทั้งคณาจารย
และบุคลากรมีภาระหนาท่ีตามเกณฑ ขอบังคับท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด (มน 5.1-4-9) 

(5) หลักความโปรงใส มีการบริหารงานที่ยึดมั่นในความ
ถูกตอง เปนไปตามกฎ ระเบียบและขอบังคับ รวมถึงมีการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบ (มน 5.1-4-10) และมีการ
เผยแพรขาวสารผานเว็บไซตและ Facebook ของคณะมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีประชาชนสามารถเขาถึงขาวสารของ
คณะฯ (มน 5.1-4-11) มีกลไกคณะกรรมการตรวจสอบ (มน 
5.1-4-12) 

(6) หลักการมีสวนรวม การบริหารงานของคณะเนนการ

มน 5.1-4-1 แผนยุทธศาสตรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับ
ปรับปรงุ) พ.ศ. 2563-2565 และ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
มน 5.1-4-2 แผนบริหารความเสี่ยง คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มน 5.1-4-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ/รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ/
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  
มน 5.1-4-4 สําเนาคําสั่ง แตงตั้ง
คณะกรรมการดาํเนินงาน เชน 
คณะกรรมการบริหารคณะฯ / 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะฯ/คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย
คณะ /คณะกรรมการสงเสริมงานบริการ
วิชาการแกสังคม /คณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการคณะฯ  
มน 5.1-4-5 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
พ.ศ.2562 /รายงานประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต ปการศึกษา 2562  
มน 5.1-4-6 รายงานสรุปผลโครงการดาน
การบริการวิชาการแกสังคม   
มน 5.1-4-7 คูมือปฏิบัตงิานหลัก/คูมอื 
มน 5.1-4-8 รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 
มน 5.1-4-9 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง วาดวยการกําหนดภาระงาน
ของอาจารยและผูบริหาร พ.ศ.2559 
มน 5.1-4-10 เลมรวบรวม กฎ ระเบียบ
และขอบังคับ  
มน 5.1-4-11 เว็บไซตคณะมนุษยศาสตร
และสงัคมศาสตร และ Facebook คณะ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มีสวนรวมของคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา
ตลอดจนองคกรภายนอก เชน ใหมีสวนรวมในการรับรูและมีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆ มีการประชุม การรับฟงขอคิดเห็นเพื่อ
รวมกันกําหนดแผน การดําเนินงานตลอดจนการแกปญหาตางๆ 
รวมกัน (มน 5.1-4-13) 

(7) หลักการกระจายอํานาจ มีการมอบอํานาจการ
ปฏิบัติงานใหรองคณบดีดําเนินการแทน รวมถึงการตัดสินใจ
ดําเนินการแทน โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการ
ใหบ ริการตอผู รับบริการและผู มีสวนได เสียการปรับปรุง
กระบวนการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ (มน 5.1-4-14) 

(8) หลักนิติธรรม การบริหารงานของคณะมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (มน 5.1-4-15) ดวยความเปน
ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดเสีย มี
การพิจารณาใหความเปนธรรมตอผูถูกฟองรองกลาวโทษโดย
คณะกรรมการอุทธรณรองทุกข   

(9) หลักความเสมอภาค มุงเนนใหเกิดความเทาเทียมกัน
ในดานการไดรับการปฏิบัติและการไดรับบริการไมมีการแบงแยก
ดานเพศ ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ ใชนโยบาย
กระจายโอกาสทางการศึกษา  

(10) หลักมุงเนนฉันทามติ การบริหารจัดการงานตางๆ มี
การแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ซึ่งจะมีการประชุมเพ่ือรวมกัน
หาทางแกไขปญหาตางๆและหาขอยุติใหกับทุกฝาย 

อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดกําหนดใหมี
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจะมีการ
ประเมินดังกลาวอยางตอเน่ืองทุกปงบประมาณ  เพื่อเปนการ
ติดตามผลการดําเนินงานของคณบดี โดยไดมีการจัดทํา
แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานของคณบดี โดยขอคําถาม
ไดกําหนดถึงการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลไวอยางชัดเจน 
และมีการสัมภาษณกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของการบริหารงาน
ของคณบดี ไดแก ผูนําชุมชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา นักศึกษา 
ประธานสาขาวิชา ตัวแทนอาจารย และตัวแทนบุคลากรสาย
สนับสนุนเปนตน  (มน 5.1-4-16) 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มน 5.1-4-12 เอกสารรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน ประจําป 2562 
มน 5.1-4-13 รายงานการประชุม
คณาจารย/รายงานการประชุมบุคลากร
สายสนับสนุน 
มน 5.1-4-14 คําสั่งมอบอํานาจรอง
คณบดี /ผูชวยคณบดี/หัวหนาสํานักงาน 
มน 5.1-4-15 ระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มน 5.1-4-16 รายงานผลการดําเนินงาน 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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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) สายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1.1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ประจําป

การศึกษา 2562 ตามคําสั่งคณะ ที่ 654/2562  เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management) 
(สายวิชาการ) ประจําปการศึกษา 2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 
2562 (มน 5.1-5-1) เพื่อทําหนาที่ในการจัดการความรูตาม
ประเด็นความรูที่ตองการของกลุมเปาหมาย    

1.2) จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูและ
อาจารยผูเขารวม (มน 5.1-5-2) โดยพิจารณากําหนดประเด็น
ความรูและเปาหมายของการจัดการความรู  ดานการผลิต
บัณฑิต และดานการวิจัย ดังการดาํเนินงานตอไปนี้ 

1.2.1 มีการศึกษาเปาประสงคตามประเด็น
ยุทธศาสตรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 2 
ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย  

1.2.2 คณะกรรมการการจัดการความรูของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการประชุมเพื่อกําหนดแผนใน
การจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2562 (มน 5.1-5-3) โดย
มีแผนการจัดการความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร พ.ศ.2563-2565  ทั้งหมด 2 ประเด็น ไดแก  การ
ผลิตบัณฑิต : การบูรณาการดานการบริการวิชาการเขากับการ
เรียนการสอน และดานการวิจัย: การพัฒนาโจทยวิจัย 

1.2.3 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนา
ความรูและทักษะตามแผนความรูที่กําหนดในขอ 1 คือ อาจารย
ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       

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

1.4) คณะกรรมการจัดการความรู  ไดจัดทําเอกสาร

มน 5.1-5-1 คําสั่งคณะ ท่ี654/2562  
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู 
(Knowledge Management) (สาย
วิชาการ) ประจําปการศึกษา 2562   
มน  5 .1 -5 -2  ร า ย ง านกา รปร ะชุ ม
คณะกรรมการการจัดการความรู สาย
วิ ช า ก า ร  คณะม นุ ษ ย ศา ส ตร แ ล ะ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 
มน 5.1-5-3 แผนการจัดการความรู (สาย
วิ ช ากา ร )  คณะมนุษ ยศาสตร และ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 

 
มน 5.1-5-4 เอกสารเผยแพรจากผลการ
จัดการความรู  (สายวิชาการ) คณะ
มนุษยศาสตร และ สั งคมศาสตร  ป
การศึกษา 2562 

  
การพัฒนาโจทยวิจัย การบูรณาการดานการบริการ

วิชาการเขากับ 
การเรียนการสอน 

 
 
มน 5.1-5-5 เว็บไซตคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง   
มน 5.1-5-6 แผนการจัดการความรู (สาย
สนับสนุน )  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2562  
มน 5.1-5-7 รายงานผลการจัดการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เผยแพรแนวปฏิบัติที่ที่ ไดจากการแลเปลี่ยนเรียนรูทั้ง 2 
ประเด็น (มน 5.1-5-4)  และจัดประชุมเพื่อคืนขอมูลใหกับกลุม
อาจารยที่ ร วม กันแลกเปลี่ ยนความรู  ผ านการประชุ ม
คณะกรรมการการจัดการความรู  เพื่อใหเกิดการนําไปใช
ประโยชนตอการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนที่เก่ียวของ 

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

2) สายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ในสวนของสายสนับสนุน คณะฯ ไดมีการจัดการความรู

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในประเด็นการวิเคราะหเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนางาน ตามกระบวนการจัดการความรูซึ่งได
ทบทวนจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในปการศึกษา 2561 ที่
ผานมาที่เห็นวาควรดําเนินการตอเน่ืองเพื่อคนหาวิธีการหรือ
ขั้นตอนที่ฝงอยูในตัวบุคคล โดยมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง (มน 5.1-5-6) และในปการศึกษา 
2562 ไดกําหนดประเด็นการจัดการความรูสายสนับสนุน
ประเด็น ตามแผนการจัดการความรูสายสนับสนุน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2562 (มน 5.1-5-
7) คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน : มุงผลสัมฤทธิ์  
และมีการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี (มน 5.1-5-8) และนําไป
เผยแพรใหผูเกี่ยวของไดทดลองในการใชงานผานทางเว็บไซต
ของคณะ  และทําบันทึกขอความสงใหกับหนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของ
ตอไป  

 

ความรู สายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 
2562 

 
มน 5.1-5-8 เอกสารเผยแพรผลจากการ
จัดการความรู  (สายสนับสนุน) คณะ
มนุษยศาสตร และ สั งคมศาสตร  ป
การศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทําแผนบริหาร

และพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(2560-2564) ฉบับทบทวน พ.ศ.2561 (มน 5.1-6-1) ซึ่งแผน

มน 5.1-6-1 แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (2560-2564) ฉบับทบทวน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ดังกลาวไดกําหนดวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
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 รวมท้ังขอมูลการเกษียณอายุราชการในอนาคตอยาง
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
ของบุคลากรที่จะใหเกิดขึ้นในระยะ 5 ปขางหนา 
                 2.5 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดาน
ทรัพยากรมนุษย เพื่อการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาบุคลากร 
ตามแนวความตองการและความคาดหวังของผูปฏิบัติงานจาก
แบบสอบถามและมติที่ประชุมในการจัดการพัฒนา  

(3) คณะมีการนําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(2561-2564) ฉบับทบทวน พ.ศ.
2561 เสนอคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2561 วันท่ี 25 
ตุลาคม 2561 (มน 5.1-6-3) และปการศึกษา 2561 คณะได
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยแบงออกเปน จํานวน 2 แผน 
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของคณะไดอยาง
เหมาะสมตรงตามความตองการที่จะพัฒนาตนเองตามสายงาน 
ไดแก แผนพัฒนาอาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

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 
2562 

 
มน 5.1-6-5 แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 
มน 5.1-6-6 รายงานสรุปผลโครงการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ปการศึกษา 2562 
มน 5.1-6-7 รายงานผลการดาํเนินงาน
ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
(2561-2564) ประจําปการศกึษา 2562
และรายงานผลตามแผนพัฒนาอาจารย 
ปการศึกษา  2562  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประจําปการศึกษา 2562 (มน 5.1-6-4) แผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2562 (มน 5.1-6-5) และแผนดังกลาวไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 7/2562 วันที่ 
24 ธันวาคม 2562  

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

5) เมื่อสิ้นสุดปการศึกษาคณะฯ ไดจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการตามแผน โดยติดตามผลจากผูรับผิดชอบโครงการ
และจัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานตามแผน (มน 5.1-6-7) 
เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 5/2563 วันที่ 23 
กันยายน 2563 (มน 5.1-6-8) เพื่อพิจารณาใหความเห็นเพื่อนํา
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในปการศึกษา 
2563 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) 

มน 5.1-6-8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
5/2563 วันที่ 23 กันยายน 2563 
มน 5.1-6-9 รายงานผลการไปราชการ 
เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพในตําแหนง
และหนาที่ ประจําปการศกึษา 2562 

 

เกณฑมาตรฐานขอ 7 ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก             
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับ ใหการดําเนินงานดาน การประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนินงานดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ี
มน 5.1-7-1 แผนงานดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา(Action Plan) คณะ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ และพัฒนาการของคณะที่ได
ปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของ
การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยมีการ
ดําเนินการดังนี้ 

1) การควบคุมคุณภาพ คณะฯ มีการวางแผนโดยกําหนด
วัตถุประสงคและขอบเขตของงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ โดยมีการจัดทําแผนงาน
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา(Action Plan) ปการศึกษา 
2562 (มน 5.1-7-1) โดยมีวัตถุประสงค ขอบเขตการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะท่ีครอบคลุม
ทุกพันธกิจ โดยแผนดังกลาวไดกําหนดกิจกรรมโครงการให
สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2562 (มน 5.1-7-2) มีการจัดทําแตงตั้งคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการบริหารหลักสูตร 
ประจํ าปการศึกษา 2562 คําสั่ งคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ที่ 514/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในคระและการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 
2562 (มน 5.1-7-3) เพื่อกํากับดูแลและดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ และระดับหลักสูตร ซึ่งมี
การดําเนินงานแบบมีสวนรวมของบุคลากรในคณะฯประกอบดวย
ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร ผูใชบัณฑิต และนักศึกษา และมี
การแตงตั้งคณะกรรมกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานตาม
องคประกอบ  ใหสามารถดําเนินการเปนไปตามเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีกําหนด และมีการจัดประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อรวมกัน
กําหนดตัวชี้วัด เปาหมาย และวิเคราะหสภาพการณของการ
ดําเนินงาน  เพื่อนํามาวางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และจัดทํา ราง แผนดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 กอนที่จะนําเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อใหความเห็นชอบ  

2) การตรวจสอบคุณภาพ คณะฯ มีการปฏิบัติตามแผน 
โดยไดมี จัดทําคู มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป
การศึกษา 2562 
มน 5.1-7-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2562 
เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2562   
มน 5.1-7-3 คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ที่ 514/2562 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมกา รกา รประ กันคุณภา พ
การศึกษาภายในคระและการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  ป
การศึกษา 2562 
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 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปการ
การศึกษา 2562 
มน 5.1-7-7 รายงานสรุปผลตาม
องคประกอบคุณภาพและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2562 
มน 5.1-7-8 รายงานการคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้ งที่  1/2563 วันท่ี 19 
มกราคม 2563  และครั้งที่ 3/2563 วันที่ 
6 สิงหาคม 2563 
มน 5.1-7-9 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ที่  1336/2563 เรื่อง แตงตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  ปการศกึษา 2562 
มน 5.1-7-10 รายงานผลการประเมนิ
คุณภาพระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) (มน 
5.1-7-4) และคูมือประกันคุณภาพการการศึกษา ระดับหลักสูตร 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) (มน 5.1-7-5) เพื่อเปนเครื่องมือในการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของทั้งระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ และไดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน พ.ศ.2558 และอาจารยประจํา
หลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐาน พ.ศ.2548 เพื่อชี้แจงและสราง
ความเขาใจการรายงานผลการดําเนินงานตามองคประกอบ
คุณภาพและตัวชี้วัดระดับหลักสูตร และระดับคณะในการประชุม
คณะกรรมการ      ประกันฯ และไดสงอาจารยประจําหลักสูตร 
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวม โครงการอบรมสราง
ความรูมุงสูความเขาใจ QA better together วันที่ 24 
พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุมโอฬารรัตน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง โดยไดเชิญวิทยากรที่มีประสบการณมาถายทอดใหความรู
ในประเด็นที่เก่ียวของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อเปนการกระตุนใหอาจารยและผูเก่ียวของในการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับสถาบัน   

 คณะฯ มีการตรวจสอบ โดยการติดตามผลการดําเนินงาน
คุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยใหมี
การจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2562 (มน 5.1-7-6)  เพ่ือรวมกันในการกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงานดานการประกันคณุภาพการศึกษาของหลักสูตร
และคณะ โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและติดตามผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
และกําหนดใหหลักสูตรรายงานการดําเนินงานตามองคประกอบ
คุณภาพและตัวชี้วัดทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะเปนระยะ ๆ 
ดังน้ี  

(1) ในการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวชี้วัดระดับ
คณะไดมีการรายงานผลการติดตามตอมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1.1 รายงานการติดตามการดํ าเนินงานตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับคณะ ประจําป
การศึกษา 2562 รอบ 3 เดือน   

1.2 รายงานการติดตามการดํ าเนินงานตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับคณะ ประจําป
การศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.3 รายงานการติดตามการดํ าเนินงานตาม

องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับคณะ ประจําป
การศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน   

1.4 รายงานการติดตามการดํ าเนินงานตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับคณะ ประจําป
การศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน  

(2) ในการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวชี้วัดระดับ
หลักสูตรไดมีการรายงานผลการติดตามตอมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

2.1 รายงานการติดตามการดํ าเนินงานตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2562 รอบ 3 เดือน   

2.2 รายงานการติดตามการดํ าเนินงานตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน   

2.3 รายงานการติดตามการดํ าเนินงานตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน   

ระดับหลักสูตร คณะไดนําขอมูลของหลักสูตรมาวิเคราะห
และสรุปเปนภาคการศึกษา  (มน 5.1-7-7) และเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ (มน 5.1-7-8) โดยรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร ดังนี้ 

(1) รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร ภาคเรียนที่ 
1/2562 ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2563 
วันที่ 19 มกราคม 2563 

(2) รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร ภาคเรียนที่ 
2/2562 ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2563 
วันที่ 6 สิงหาคม 2563   

ระดับคณะ ไดนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรและสวน
งานที่เกี่ยวของจัดทําเปนรายงานผลการดําเนินตามองคประกอบ
คุณภาพและตัวช้ีวัดของหลักสูตร เสนอตอคณะกรรมการประจํา
คณะ ดังนี ้

(1) รายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานคุณภาพ
ระดับคณะ รอบ 6 เดือน เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะใน
การประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562  

(2) รายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานคุณภาพ
ระดับคณะ ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 
3/2563 วันท่ี 19 มกราคม 2563     
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
3) การประเมินคุณภาพ  ปการศึกษา 2562 คณะฯ มีการ

กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ ตามรายละเอียดดังนี ้

3.1 ระดับหลักสูตร จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร (มคอ.7) โดยผานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อรวมกันหาแนวทางปฏิบัติตาม
องคประกอบคุณภาพของหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร
กรอกขอมูลรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ
ฐานขอมูล CHE QA Online ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยปการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดมีการแตงตงคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ 
1336/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ปการศึกษา 2562  (มน 5.1-1-7-9) เพื่อประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2562 
ระหวางวันที่ 14 กรกฎาคม – วันที่ 4 สิงหาคม 2563 จํานวน 14 
หลักสูตร ดังนี ้

1) ระดับปริญญาตรี ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 จํานวน 10 
หลักสูตร  ไดแก  

1.1 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  

1.2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  

1.3 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)   

1.4 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)   

1.5 วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2560)   

1.6 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
การศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)   

1.7 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2560)   

1.8 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)   

1.9 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)   

1.10 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ วันที่  31 
กรกฎาคม 2563 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)   

2) ระดับปริญญาตรี ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 จํานวน 2 
หลักสูตร ไดแก  

2.1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
และการปกครอง (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558)   

2.2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)   

3) ระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 จํานวน 2 
หลักสูตร ไดแก  

3.1 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ.2559)   

3.2 วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง (หลักสูตรใหม 
พ.ศ.2554)   

3.2 ระดับคณะ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจําปการศึกษา 2562 โดยผานกระบวนการวิพากษจากผูมี
สวนเก่ียวของ ไดแก ผูบริหารคณะ ประธานสาขาวิชา เลขานุการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สาขาวิชา  หัวหนาสํานักงาน  หัวหนาสวนงาน และเจาหนาที่ท่ี
เก่ียวของกับขอมูลในการรายงานผลตามองคประกอบคุณภาพ 
และนําผลการประเมินตนเอง (SAR) เสนอตอคณะกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 
2562 เพื่อใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานของคณะ  ทั้งนี้ 
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาท่ีงานประกันกันคุณภาพการศึกษากรอก
ขอมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบฐานขอมูล CHE 
QA Online ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เพื่อเปนการรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ และระดั บหลั กสู ตร ต อสํ านั กงาน
คณะกรรมการการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และมีการกําหนดใหมี
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนผูที่ข้ึนทะเบียนตามเกณฑ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ประจําป
การศึกษา 2562 เพื่อตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ จากคณะกรรมประเมินคุณภาพ
ภายในเปนประจําทกุปอยางตอเนื่อง 

3.3 ระดับมหาวิทยาลัย มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ เสนอตอมหาวิทยาลัย เพื่อเปนขอมูลในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มีขอ
ปฏิบัติที่เปนในทิศทางเดียวกัน 
 นอกจากนั้น คณะฯ ไดมีการปรับปรุงการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการนําผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปการศึกษา 2561 มาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ป
การศึกษา 2562 (มน 5.1-7-10) โดยแผนดังกลาวเปนแผนที่เกิด
จาการนําขอเสนอแนะจากการประเมินในแตละองคประกอบ  แต
ละตัวบงชี้คุณภาพ ในประเด็นตาง ๆ เพื่อใหเกิดคุณภาพการ
บริหารงานตามพันธกิจของคณะฯ และแผนดังกลาวไดผานความ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
5/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 (มน 5.1-7-11) และมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนเพื่อใหเกิดคุณภาพอยางแทจรงิ  

4) การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามามีสวน
รวม ดังนี้ 

คณะฯ ไดมีการดําเนินงานดานตาง ๆ ของคณะที่เปด
โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะผูใชบัณฑิต ศิษยเกา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
นักศึกษา และผูรับบริการ เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของ
คณะ ดวยการใหขอมูลปอนกลับและนําผลไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศกึษาของคณะ  ดังตอไปนี้ 

1) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิต
และผูรับบริการ รวมถึงศิษยเกา มีสวนรวมในรูปแบบของ
คณะกรรมการตาง ๆ   ไดแก  

 1.1) รวมเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะฯ  โดยมีตัวแทนผูใชบัณฑิต ศิษยเกา 
และนักศึกษา และมีการประชุมรวมกันในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศกึษา   

1.2) รวมเปนคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

1.3) รวมเปนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1.4) ผูใชบัณฑิต ศษิยเกา โดยมีผูแทนเขารับการ
สัมภาษณในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
อยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 

2)  เปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการใหขอมูล
ปอนกลับและรวมดําเนินกิจกรรม ดังนี้  

2.1) การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา
ในแตละภาคการศกึษา และจัดทําเปนรายงาน  

2.2) การประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของการ
ใหบริการ 3 ดานของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจาํปการศึกษา 2562 

3) คณะฯไดขอความรวมมือผูใชบัณฑิต เพื่อประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
ของบัณฑิตจบปการศึกษา 2559-2562 และไดสงผลการประเมิน
ไปยังสาขาวิชา เพื่อนําผลการประเมินไปเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามความตองการของผูใช
บัณฑิตตอไป          
 
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 
2562 ตามคํ าสั่ งคณะฯ ที่  514/2562 (มน 5 .2 -1 -1 ) 
ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ประธาน
สาขาวิชา หัวหนาสํานักงาน หัวงานสวนงาน และเจาหนาท่ีที่
เก่ียวของ รวมเปนคณะกรรมการทําหนาท่ีในการกํากับติดตาม
การดํา เนินงานของหลักสูตรตามองคประกอบคุณภาพ
กา รศึกษ าและตั วชี้ วั ดที่ กํ าหนดและมีก า รจั ดประชุ ม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับคณะและ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2562 (มน 5.2-1-
2) เพื่อรวมกําหนดนโยบาย แนวทางในการดําเนินงานของ
หลักสูตร และสรางความเขาใจกับหลักสูตรทุกหลักสูตรใหมี
การบริการจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 
เนื่องจากคณะฯ มีหลักสูตรท่ีไดดําเนินการปรับปรุงและใช
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรเดิม (เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2548) และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรใหม (เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558) เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตร อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูเกี่ยวของไดเขาใจในการบริหาร
จัดการหลักสูตรไดอยางถูกตองตามเกณฑท่ีกําหนดและเพื่อให
เกิดคุณภาพหลักสูตรตามที่คณะและมหาวิทยาลัยกําหนด  

มน 5.2-1-1 คําสั่งคณะฯ ท่ี 514/2562 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายในและการบริหาร
หลักสูตรคณะฯ ปการศึกษา 2562 
ม น  5 . 2 -1 -2  ร า ย ง า น ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในระดับคณะและการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร         
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      
ปการศึกษา 2562 
มน 5.2-1-3 แผนการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Action 
Plan) ปการศึกษา 2562  
มน  5 .2 -1 -4  ร าย ง าน กา รประชุ ม
คณะกรรมกา รประจํ าคณะ  ครั้ งที่ 
5/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 
มน 5.2-1-5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร/ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง เรื่อง การบริหารงานวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2559 
ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ.2559 
มน  5 .2-1 -6  คู มื อ ประ กั นคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  คณ ะ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2)  จัดทํ าแผนงานดํ า เนินงานประกันคุณภาพ

การศกึษา (Action Plan) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป
การศึกษา 2562 (มน 5.2-1-3) ที่ผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการบริหาร
หลักสูตร ปการศึกษา 2562 และคณะกรรมการประจําคณะ ครั้ง
ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 (มน 5.2-1-4) เพื่อใช
เปนในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให
เปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและระดับ
คณะ 

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 5.2-1-5)  โดยมี
ตัวแทนสาขาวิชาที่รวมเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและบริหารหลักสูตรของคณะ เพื่อรวม
กําหนดนโยบาย แนวทางในการดําเนินงาน และนําไปสูการ
ปฏิบัติในหลักสูตร เพื่อใหเกิดคุณภาพหลักสูตรตามท่ีคณะและ
มหาวิทยาลัยกําหนด  

4) จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) (มน 5.2-1-6) และจัดสง
แบบฟอรมตาง ๆ ที่มหา วิทยาลัยกําหนด เ ก่ียวกับการ
ดําเนินงานหลักสูตร ไดแก  แบบฟอรมการจัดทําหลักสูตร
ใหม/หลักสูตรปรับปรุง (มน 5.2-1-7) แบบฟอรมการขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร  (มน 5.2-1-8) โดยยึด
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักและวิธีการ
จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ.2559 และแนวปฏิบัติใน
การพัฒนาและบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
พ.ศ.2559 (มน 5 .2-1-9) เพื่ อใช เปนเครื่อ งมือในการ
ดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ.2548 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรหลักสูตร พ.ศ.2558 
และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวของ  

5) จัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มน 
5.2-1-10) เพื่อใหทุกหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานตาม
องคประกอบคุณภาพหลักสูตรรอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน และ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับ
ปรบัปรุง พ.ศ.2561)  
มน  5 .2 -1-7  แบบฟอรมการจั ดทํ า
หลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง 
มน 5.2-1-8 แบบฟอรมการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
มน 5 .2 -1-9 ประกาศมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักและวิธีการ
จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ.
2559 และแนวปฏิบัติในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง พ.ศ.2559  
มน 5.2-1-10 แบบฟอรมรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ระดับหลักสูตร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       
ปการศึกษา 2562 
มน 5.2-1-11 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจําคณะ ประจําปการศึกษา 
2562 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
รอบ 9 เดือน และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.
7) ซึ่งเปนการรายงานเม่ือสิ้นสุดปการศึกษา  เพ่ือเปนการกํากับ
ติดตามและควบคุณภาพการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไป
ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร    

6) คณะฯ นําผลการดําเนินงานการของหลักสูตรมา
วิเคราะหและสรุปผลรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ 
(มน 5.2-1-11) เพื่อพิจารณาเพื่อใหขอเสนอแนะและแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานดานหลักสูตรที่
เก่ียวของ  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 
1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศกึษา   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการแตงตั้ ง

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการ
บริหารหลักสูตรคณะฯ ประจําปการศึกษา 2562 ตามคําสั่ง
คณะฯ ท่ี 514/2562 ซึ่งประกอบไปดวยคณบดี รองคณบดี  
ประธานสาขาวิชา และเจาหนาท่ี (มน 5.2-2-1) ทําหนาที่ใน
การติดตามการดําเนินงานและรายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตร และระดับคณะ เพื่อทําหนาที่ในการกํากับ 
ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 
และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา  โดยมีการดาํเนินการดังน้ี 

1. กําหนดใหตัวแทนสาขาวิชาที่รวมเปนคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการบริหารหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2562 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 2562 ดังนี ้

1) รายงานการติดตามการดําเนินงานตาม

มน 5.2-2-1 คําสั่งคณะฯ ที่ 514/2562 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายในและการบริหาร
หลักสูตรคณะฯ ปการศึกษา 2562   
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 2562 
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.2562-พ.ศ.2563 
มน 5.2-2-7 รายงานการประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  พ.ศ.2562-
พ.ศ.2563 
มน 5.2-2-8 Print Out ระบบพิจารณา
ความสอดคลองของหลักสูตร (CHE 
Curriculum Online :  CHECO ) 
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หนา 140                                   คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2562 รอบ 3 เดือน   

2) รายงานการติดตามการดําเนินงานตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน   

3) รายงานการติดตามการดําเนินงานตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน   

4) รายงานการติดตามการดําเนินงานตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา 2562 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
สถาบันที่ มีความเชี่ ย วชาญในหลักสูตรร วมดํา เนินการ          
(มน 5.2-2-5) 

3.4  สง เอกสารรางหลักสูตรเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ โดยเสนอคณบดีเพื่อใหความ
เห็นชอบ 

3.5  เสนอหลักสูตรตอสภาวิชา (มน 5.2-2-6)

มน 5.2-2-9 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานระหลักสูตร ภาคการศึกษา 
1/2562 และภาคเรียนที่ 2/2562  
มน 5.2-2-10 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
3/2563 วันที่ 19 มกราคม 2563 
มน 5.2-2-11 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
4/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เมื่อผานความเห็นชอบคณะกรรมการประจําคณะ โดยตองผาน
ความเห็นชอบจากคณบดี  

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

5.1 ภาคเรียนที่  1/2562 ไดนําเสนอวาระ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้ งที่ 
3/2563 วันที่ 19 มกราคม 2563 (มน 5.1-2-10) 

5.2 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร ภาค
เรียนที่ 2/2562 ในนําเสนอวาระในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ คร้ังที่ 4/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 (มน 5.1-2-
11) 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการจัดสรร

ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผล
ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลกัสูตร ดังนี้ 

1) คณะมีรองคณบดีและผูชวยคณบดี ทําหนาที่เปนผู
กํากับ ติดตาม ดูแลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาและมีนักวิชาการศึกษา ทําหนาที่สนับสนุนการดําเนิน
ของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบคุณภาพการหลักสูตร 
อาทิ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะที่ประกอบไปดวยประธานสาขาวิชาและเลขานุการ
สาขาวิชา (มน 5.2-3-1) เพื่อรวมกันหารือแนวทางในการ
ดําเนินงานของหลักสูตรและของคณะใหเปนไปตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพ และไดจัดสงอาจารยเขารวมโครงการอบรมสราง
ความรูมุงสูความเขาใจ QA Better together เรื่อง “การทวน
สอบผลลัพธการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา ที่ระบุใน 
มคอ.2” วันศกุร ที ่24 พฤษภาคม 2562  ที่จัดขึ้นโดยงานประกัน
คุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรมีความรูความเขาใจ และดําเนินการทบทวนผลลัพธได
อยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามหลักการวัดและการประเมินผล
เอื้อตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หลักสูตร และเปนมาตรฐานของมหาวิทยาลัย โดยไดรับเกียรติ
จาก ศ.ดร.สุวิมล วองวาณิช ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยและ

มน 5.2-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในคณะฯ ประจําปการศกึษา 2562 
มน 5.2-3-2 ใบลงทะเบียนเขารวม
โครงการอบรมสรางความรูมุงสูความ
เขาใจ QA Better together วันศุกร ที่ 
24 พฤษภาคม 2562   
มน 5 .2-3-3 แผนปฏิ บั ติ การ  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

 
มน 5.2-3-4  ระบบสารสนเทศงานวิจัย
และบริการวิชาการแบบรวมศูนย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประเมินผลของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ เปนวิทยากร มีอาจารย
ประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
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 (มน 5.2-3-4)  และระบบประเมินคุณภาพ
การสอนอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 5.2-3-5)   

มน 5.2-3-5 ระบบประเมินคุณภาพการ
สอนอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

 
 
 
 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกําหนดการ

ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตรประจําป
การศึกษา 2562  โดยไดมีการประเมินคุณภาพการศึกษาแตละ
หลักสูตร จําวน 14 หลักสูตร (มน 5.2-4-1 ) ดังนี้ 

1) ระดับปริญญาตรี ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 จํานวน 10 
หลักสูตร  ไดแก  

1.1 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  

1.2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  

มน 5.2-4-1 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2562  
มน 5.2-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ  ครั้งที่ 
4/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.3 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)   

1.4 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)   

1.5 วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)   

1.6 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)   

1.7 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)   

1.8 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2562)   

1.9 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)   

1.10 วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2563 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)   

2) ระดับปริญญาตรี ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 จํานวน 2 
หลักสูตร ไดแก  

2.1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
และการปกครอง (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558)   

2.2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)   

3) ระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 จํานวน 2 
หลักสูตร ไดแก  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
3.1 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ.2559)   

3.2 วันที่  4 สิงหาคม 2563 ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554)   

ผลการปะเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ปการศกึษา 2562 มีดังนี้  

หลักสูตร 
องค 

ประกอบที1่ 
ผลประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

1) ระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 (จํานวน 2 หลักสูตร) 
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย 

ผานมาตรฐาน 3.52 
คะแนน 

ระดับดี 

1.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองและการปกครอง 

ผานมาตรฐาน 3.30 
คะแนน 

ระดับดี 

2) ระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 (จํานวน 10 หลักสูตร) 
2.1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ 

ผานมาตรฐาน 3.66 
คะแนน 

ระดับดี 

2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตร ี

ผานมาตรฐาน 3.56 
คะแนน 

ระดับดี 

2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาว
ตางประเทศ 

ผานมาตรฐาน 3.76 
คะแนน 

ระดับดี 

2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน 

ผานมาตรฐาน 3.49 
คะแนน 

ระดับดี 

2.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน 

ผานมาตรฐาน 3.10 
คะแนน 

ระดับดี 

2.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ผานมาตรฐาน 3.21 
คะแนน 

ระดับดี 

2.7 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา        รัฐประศาสนศาสตร 

ผานมาตรฐาน 3.50 
คะแนน 

ระดับดี 

2.8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน 

ผานมาตรฐาน 3.44 
คะแนน 

ระดับดี 

2.9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

ผานมาตรฐาน 3.34 
คะแนน 

ระดับดี 

2.10 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร 

ผานมาตรฐาน 3.46 
คะแนน 

ระดับดี 

3) ระดับปริญญาโท ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548  
3.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง
และชนบท  

ผานมาตรฐาน 2.93 
คะแนน 

ระดับ
ปาน
กลาง 

4) ระดับปริญญาเอก ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548   
4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย 

ผานมาตรฐาน 3.34 
คะแนน 

ระดับดี 

ผลรวมคาคะแนนของทุกหลักสูตร  47.61  
จํานวนหลักสูตรท้ังหมด  14  

คะแนนที่ได  3.40  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
และคณะฯ ไดนํารายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 

ประจําปการศึกษา 2562 เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 วันท่ี 6 สิงหาคม 2563  (มน 5.2-
4-2) โดยไดข อเสนอแนะใหคณะฯ กํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรใหผานมาตรฐานตามองคประกอบท่ี 1 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ของตัวชี้วัดระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตร และใหมี
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรภาพรวม ตามตัวบงชี้ระดับคณะ ให
มีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนให
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและหรืออาจารยประจําหลักสูตร 
ผลิตผลงานวิชาการใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดนําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะ มาพัฒนาและปรับปรุงและ
กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของหลักสูตรสงผลใหการบริหาร
จัดการหลักสูตร ตามตัวบงชี้ 1.1 ผานมาตรฐานทุกหลักสูตร และ
ตัวบงชี้ที่  1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรภาพรวม ตามตัวบงชี้
ของระดับคณะมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเน่ือง (มน 5.2-5-1 และ มน 
5.2-5-2)  ดังนี้ 

ปการศึกษา คะแนน ระดบัคณุภาพ 
2560 2.80 ระดับปานกลาง 
2561 3.19 ระดับด ี
2562 3.40 ระดับด ี

 

แผนภูมิแสดงผลคะแนนระดับคณะ องคประกอบที่ 1 ตัว
บงชี้ที่ 1.1 ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรภาพรวม ดังนี้  

 

โดยในปการศึกษา 2562 คณะฯ ไดนําขอเสนอแนะของ
คระกรรมการประจําคณะ มาผลักดันใหอาจารยผูรับผิดชอบ

มน 5.2-5-1 รายงานผลการดาํเนินงาน
ระดับหลักสูตร เปรียบเทียบปการศึกษา 
2560-2562 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
มน 5.2-5-2 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
จํานวน 14 หลักสตูร ปการศึกษา 
2560-2562 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักสูตร หรือ อาจารยประจําหลักสูตร องคประกอบที่ 4     ตัว
บงชี้ ท่ี 4.2 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ใหมี
คุณภาพผลงานทางวิชาการใหมากขึ้น โดยสรุปผลการดําเนินงาน 
ปการศกึษา 2560-2562 ดังน้ี  

ปการศึกษา ผลการดาํเนนิงาน 
2562 5 คะแนน จํานวน 13 หลักสูตร  

4 คะแนน จํานวน 1 หลักสูตร 
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 

 
 

 

เกณฑมาตรฐานขอ 6 มีผลการประเมินคณุภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ในปการศึกษา 2562 คณะฯ มีการเปดการเรียนการสอน
จํานวน 14 หลักสูตร และรับการประเมินครบทุกหลักสูตร โดยมี
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรท้ัง 14 หลักสูตรและ ผลการ
ประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐาน ผานทุกหลักสูตร  

โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554) ไดงดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2559 
และไดเสนอขออนุมัติปดหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบจาการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 
แบบมีเงื่อนไขคือ ใหดูแลนักศึกษาที่คงอยูใหสําเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ ท่ี กําหนด  และในปการศึกษา 2562 หลักสูตรรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)        
ไดกํากับ ดูแล ใหนักศึกษาคนสุดทาย สําเร็จการศึกษาเปนที่
เรียบรอยแลวคณะ คณะฯ จึงไดเสนอขอปดหลักสูตรแบบไมมี
เงื่อนไข ในปการศึกษา 2563 โดยขณะนี้อยูในข้ันตอนการนําเสนอ
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มน 5.2-6-1 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2562 
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หนา 148                                   คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปการศึกษา 2562 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรับการประเมิน)                        หนา 
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สวนที่ 3  
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพระดับคณะ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

การบรรลุ
เปาหมาย 
[บรรล]ุ 
 [ไม
บรรลุ] 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (%  
หรือสัดสวน) 

ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

3.01 
คะแนน 

47.62 3.40  

14 
ตัวบงช้ีที่ 1.2 อาจารยประจํา
คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 
25 

23 × 100 23.23  × 5 2.90  

99 40 
ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารยประจํา
คณะที่ ดํ ารงตํ าแหน งทา ง
วิชาการ 

รอยละ 
25 

40× 100 40.40 × 5 3.37  

99 60 

ตัวบงช้ีที่  1.4 จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

5 คะแนน 5+5+5+5 5 
 5 กลุม 

ตั วบ งชี้ ท่ี   1.5 การบริ การ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6  ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 
(ขอ 1-6) 

5 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 
(ขอ 1-6) 

5 
 

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 1 4.11 ระดับดี 
องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไก
การบรหิารและพัฒนางานวิจัย
หรอืงานสรางสรรค 

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6) 

5  

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสรางสรรค 

25,000 
บาท/คน 

3,508,643.35 35,440.84× 
5 

7.09 5  

99 25,000 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการ
ของอาจารย ประจํ า และ
นักวิจัย 

รอยละ20 40.80× 100 41.12  × 5 10.30 5  

99 20 

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 2 5.00 
ระดับดี
มาก 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ งช้ีที่  3.1  การบริการ 6 ขอ ดําเนนิการได 6 ขอ 5  
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หนา 150                                   คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

การบรรลุ
เปาหมาย 
[บรรล]ุ 
 [ไม
บรรลุ] 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (%  
หรือสัดสวน) 

ตัวหาร 

วิชาการแกสังคม (ขอ 1-6 ) 

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 3 5 
ระดับดี
มาก 

องคประกอบที่ 4 การทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไก
การทํ านุบํา รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม 

7 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 
(ขอ 1-6) 

5  

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 4 
5 

ระดับดี
มาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบงชี้ที่  5.1 การบริหาร
ของคณะ เพื่ อการ กํา กับ
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  

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 5 5.00  

คาเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 
59.67 

 4.59 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหคณุภาพการศกึษาภายในระดับคณะ 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

รวม 
ผลการ 
ประเมิน ปจจัย

นําเขา 
กระบวนการ 

ผลผลิตและ
ผลลัพธ 

1. การผลิตบัณฑิต 3.76 5.00 3.40 4.11 ระดับด ี
2. การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4. การทํานุบาํรุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 
ระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
รวมทุกตัวบงช้ีของทุก

องคประกอบ 
4.07 5.00 4.20 4.59 

  
ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดีมาก   

 

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 2562 
 

 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 2,049 
 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตรี 2,019 
 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท 1 
 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก  29 
 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด รวมทั้งที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาตอ 99 

 
- ---จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒปิรญิญา
ตรีหรือเทียบเทา  

2 

 
- ---จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒปิรญิญา
โทหรือเทียบเทา 

74 

 
- ---จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒปิรญิญา
เอกหรือเทียบเทา  

23 

 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 29 

 
- ---จํานวนอาจารยประจาํ (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา 

2 

 
- ---จํานวนอาจารยประจาํ (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

50 

 
- ---จํานวนอาจารยประจาํ (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

7 

 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 34 
 - ---จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ 0 
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 ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 
เทียบเทา 

 
- ---จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

22 

 
- ---จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

12 

 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 6 

 
- ---จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา 

0 

 
- ---จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

2 

 
- ---จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

4 

 จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0 

 
- ---จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา 

0 

 
- ---จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

0 

 
- ---จํานวนอาจารยประจาํตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

0 

 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒกิารศึกษา 67 
 - - --ระดับปริญญาตร ี - 
 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - - --ระดับปริญญาโท 51 
 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
 - - --ระดับปริญญาเอก 16 
 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 67 
 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 33 
 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 28 
 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย 6 
 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงศาสตราจารย 0 
 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 68 

 
- - --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 

1 

 - - --ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0 

 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

27 

 

- - --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 

16 

 

- - --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 

1 
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หนา 156                                   คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

 ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

 
- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีมกีารเผยแพรสูสาธารณะในลกัษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 

0 

 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 
 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 7 

 
- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

0 

 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
 - - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  0 

 
- - -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิง
ในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจาํหลักสูตร 

4 

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 522 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป 
หลังสําเร็จการศึกษา 

379 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

307 

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 19 
 จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 0 
 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 0 
 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 6 
 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 
 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 4 

 
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอสิระ (คาเฉลี่ย) 

15,000 

 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศกึษาระดบั
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.45 

 
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

11 

 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีมีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  0 

 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0 

 

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

0 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปการศึกษา 2562 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรับการประเมิน)                        หนา 
157 

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

 - ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0 

 
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 2 

0 

 

- ---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 2562) 

1 

 
จํานวนรวมของผลงานนักศกึษาและผูสาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

- 

 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ 

- 

 

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

- 
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หนา 158                                   คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

 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
สถาบันนาํเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและ
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 1,627.20 
 - ---ระดับอนุปริญญา - 
 - ---ระดับปริญญาตรี 1,564.20 
 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
 - ---ระดับปริญญาโท - 
 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรับการประเมิน)                        หนา 
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 ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 
 - ---ระดับปริญญาเอก 63 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 2,418,900 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
 - ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2,418,900 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 1,089,743.35 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
 - ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,089,743.35 
 จํานวนอาจารยประจําทีป่ฏิบัติงานจริง (ไมนบัรวมผูลาศึกษาตอ) 99 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 99 
 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศกึษาตอ) - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
 - ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 0 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - 
 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  0 
 จํานวนนกัวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ   - 
 - ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

21 

 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 21 

 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ

1 
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หนา 160                                   คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

 ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 
แจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 
 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
 - ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 

 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

28 

 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 28 

 

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 

19 

 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
 - ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 19 

 

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

- 

 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
 - ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
 ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
 - ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรับการประเมิน)                        หนา 
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 ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

 
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 

1 

 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
 - ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 

 
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน
สื่ออิเล็กทรอนกิส online 

- 

 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
 - ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
 - ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 7 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
 - ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 7 
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หนา 162                                   คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

 ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 
 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
 - ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
 - ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
 - ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
 - ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   (ฉบับหลังรับการประเมิน)                        หนา 
163 

กําหนดการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศกึษา 2562 

ระหวาง 19-20 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุมเมธาทัพ  
อาคาร 52 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

วัน/ เวลา กิจกรรม ผูเขารวม 
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 

08.00 – 08.30 น. คณะกรรมการประเมินประชุมวางแผนการตรวจ
เยี่ยม และกําหนดประเด็น และรายการขอมูลที่ตอง
ทําการตรวจสอบ 

ผูบริหาร ประธานสาขาวิชา 
หรือ ตัวแทนสาขาวิชา และ
เจาหนาที่  

08.30 - 08.45 น. - คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร 
มหา วิ ทย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ลํ า ป า ง  กล า ว ต อนรั บ
คณะกรรมการผูประเมิน   
- ป ร ะ ธ า น คณะ กร รม กา รป ร ะ เ มิ น ฯ  ชี้ แ จ ง
กระบวนการและวัตถุประสงคของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ แกผูบริหาร 
อาจารย เจาหนาที่ ในการรับการประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายใน   

08.45-09.45 น. บรรยายสรุปการดําเ นินงานของคณะในรอบป
การศึกษา 2562 โดยรองคณบดีฝายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

10.00-10.20 น. สัมภาษณคณบดี  /  ผู บริหา รคณะ  /ประธาน
สาขาวิชา 

ผูบรหิาร ประธานสาขาวิชา 

10.20-10.50 น. สัมภาษณผูแทนคณาจารย (สาขาละ 1 คน) /
สัมภาษณผูแทนสายสายสนับสนุน ( จํานวน 2 คน) 

ผูแทนคณาจารย 
ผูแทนสายสายสนับสนุน 

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

ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และ 
ผูแทนนักศึกษา 

11.30-12.00 น. คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูบรหิาร  คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
คณะฯ และเจาหนาที่สาย
สนับสนุน 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
12.00-16.30 น. คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ผูบรหิาร  คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
คณะฯ และเจาหนาท่ีสาย
สนับสนุน 
 



 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  ปการศึกษา 2562 
 

หนา 164                                   คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับรับการประเมิน)   

วัน/ เวลา กิจกรรม ผูเขารวม 
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 

08.30-12.00 น. - คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(ตอ) 
- คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมจัดทํารายงานผล
การประเมิน 

ผูบรหิาร  คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
คณะฯ และเจาหนาท่ีสาย
สนับสนุน 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯรายงานผลการประเมิน

คณะ 
- คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรให
ขอมลูยอนกลับแกคณะกรรมการประเมินฯ 

ผูบรหิาร  ประธาน
สาขาวิชา อาจารย และ
เจาหนาที่  

  

หมายเหตุ 1) อาหารวางรบัประทานระหวางดาํเนินการ 
  2) กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


