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คำนำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2563 จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ และเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการผู้ประเมิน
เพ่ือที่จะได้นำข้อมูล ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน
ตามภารกิจหลักของคณะฯ ให้เกิดคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เนื้อหาในรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2563 จะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาของการ
ดำเนินงาน โครงการและกิจกรรม ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน พ.ศ.2563–วันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
ประกอบด้วยบทสรุปผู้บริหารและการดำเนินงาน โดยรายงานประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนนำ 
เป็นการรายงานข้อมูลเบื้องต้นของคณะ ได้แก่ ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ โครงสร้าง
การบริหาร ข้อมูลการเปิดหลักสูตร ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และข้อมูล
พ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่  ส่วนที่ 2  เป็นการรายงานผลการประเมินตนเองตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับคณะ จำนวน 6 องค์ประกอบ 26  ตัวชี้วัด ส่วนที่ 3 เป็นการนำเสนอผลสรุป
คะแนนและรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา และภาคผนวกจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Common data set) และคำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โดยคณะกรรมการฯ จะศึกษา
จากรายงานการประเมินตนเองและศึกษาข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน สัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
คณะผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต และ
ตัวแทนศิษย์ เก่า เป็นต้น  และผลการประเมินตนเองจากการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2563  
อยู่ในระดับด ีคะแนนเฉลี่ย 4.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับรับการประเมิน ดังนั้น ในนามของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้การจัดทำข้อมูลในรายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในการรายงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม 
ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี โดยปีการศึกษา 2563 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร 
แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 12 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร และระดับ     
ปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร มีอาจารย์ประจำรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จำนวนทั้งหมด 
94 คน  ดังตารางต่อไปนี้ 

 
วุฒิการศึกษา 

 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

อาจารย์ 1 1.63 42 44.68 6 6.38 49 52.13 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 23 24.46 12 12.77 35 37.23 
รองศาสตราจารย์ 0 0 3 3.19 7 7.45 10 10.64 
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 1 1.63 68 72.34 25 26.60 94 100 
 
การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 

2563 ได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน พ.ศ.2563 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2563 คณะฯ ได้นำประกาศดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการ
จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบ
ไปด้วย จำนวน 6 องค์ประกอบ 26 ตัวบ่งชี้   

 
2. ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ดำเนินการตามพันธกิจของคณะและ
มหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน และคณะได้ประเมินตนเองตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน รายละเอียดผลการประเมิน
ตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

คะแนน ผลการประเมิน 
1. การผลิตบัณฑิต 4.33 ระดับดี 
2. การวิจัย 4.47 ระดับดี 
3. การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 
4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 
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องค์ประกอบ 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

คะแนน ผลการประเมิน 
5. การบริหารจัดการ 3.75 ระดับดี 
6. ผลการดำเนินงานตามการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ 4.71 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 6 องค์ประกอบ 4.47 ระดับดี 
 
3. ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและวิธี
ปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม รายองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 

1. คณะมีกระบวนการกำกับติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรที่ทำให้หลักสูตรมีผลการ
ดำเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. อาจารย์ของคณะฯ มีการพัฒนาศักยภาพในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
จุดควรพัฒนา 
 อัตราคงอยู่ของนักศึกษาลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ควรมีให้หาแนวทางในการประชาสัมพันธ์หรือ
พัฒนาหลักสูตรใหม่  
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษาของหลักสูตร  เพ่ือกำหนดกลยุทธ์
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีเหมาะสมในการรับนักศึกษาสำหรับหลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษาลดลง 

2. วิเคราะห์สถิติผลงานทางวิชาการของคณาจารย์เพ่ือวางกลยุทธ์เชิงรุกในการขับเคลื่อน 
สนับสนุนและพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพ เพ่ือสามารถใช้เสนอขอรับการประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการได้ 

3. พิจารณาประเด็นความเสี่ยงเรื่อง การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
หรือ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ไม่เป็นไป
ตามแผนกิจกรรมนักศึกษา เข้าสู่แผนบริหารความเสี่ยงของคณะ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการบริหาร
จัดการ  
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดแข็ง 

1.คณะมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำวิจัย  สามารถพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ใน
ลักษณะบูรณาการศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอีกท้ังยังสามารถ
ผลักดันให้อาจารย์ในคณะเข้ามามีส่วนร่วมในชุดโครงการวิจัย  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่
อาจารย์ในคณะ 

2. คณะฯ มีระบบพ่ีเลี้ยงในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะได้ทำงานวิจัยเพ่ิมข้ึน 
โดยการแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. วิเคราะห์สถิติย้อนหลังของข้อมูลการได้รับทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์  เพ่ือใช้ในการวางกลยุทธ์ขับเคลื่อนงานวิจัยให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนโดดเด่น 

2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักวิจัยได้รู้จักแหล่งทุนวิจัยภายนอกจากวิทยากรภายนอกท่ีมีความ
เชี่ยวชาญหรือเก่ียวข้องกับแหล่งทุนให้มากขึ้น 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ 
2. คณะฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลักดันแนวปฏิบัติหรือระเบียบเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่น

ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเอ้ือประโยชน์ให้แก่อาจารย์และนักวิจัย 
3. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน 
 
องค์ประกอบที่ 3การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง 

คณะฯ มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนด้านงานบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ท้องถิ่น 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สังเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการด้านบริการวิชาการที่ได้ดำเนินการมาแล้ว นำมาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการดำเนินการด้านบริการวิชาการของคณะ เพื่อให้เกิดชุดโครงการบริการวิชาการท่ี
โดดเด่นและสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

2. เปิดโอกาสให้ชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นได้เข้ามีส่วนร่วมในการประเมินความสำเร็จ
ของแผนบริการวิชาการ เพื่อวางแผนพัฒนาโครงการบริการวิชาการในปีถัดไป 

3. ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่บริการวิชาการ เพ่ือนำไปวางแผนปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงานด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานให้บริการวิชาการในพื้นที่เดิมเพ่ือให้
เกิดการต่อเนื่องและยั่งยืน และชุมชนสามารพ่ึงพาตนเอง 
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4. ถอดบทเรียนจากพ้ืนที่บริการวิชาการ เพ่ือนำไปวางแผนปรับปรุง พัฒนา และออกแบบ
กิจกรรม เพ่ือนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดย
กำหนดให้มีการดำเนินงานให้บริการวิชาการในพ้ืนที่ใหม่  เพ่ือให้เกิดการต่อยอดการเรียนรู้จากพ้ืนที่เดิมสู่
พ้ืนที่ใหม่  

 
จุดที่ควรพัฒนา 
  เพ่ิมสัดส่วนการให้บริการวิชาการภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์ลงสู่สาขาวิชาอย่างมีส่วนร่วมให้
มากขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษาได้ เกิดการเรียนรู้ตามปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
“มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” และส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของวิศวกร
สังคม เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมให้ดีขึ้น ผ่านการสังเกต การเก็บข้อมูล การคิดวิเคราะห์ 
แบบมีเหตุและผล รวมทั้งการแก้ไขปัญหาแบบเป็นระบบ ในการลงพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนไปสู่ความเป็นพลเมือง และสร้าง
ชุมชนที่มีการยกระดับสามารถจัดการตนเองได้ 
 
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 

คณะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น สะท้อนอัตลักษณ์
ของคณะ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและชุมชน 

2. จัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยดำเนินการร่วมกับเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น
ได้รับการยอมรับจากสังคม และยกระดับการเผยแพร่ผลงานเพื่อให้เกิดการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในระดับชาติต่อไป 

2. คณะควรมีการดำเนินงานร่วมกับหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการบูรณาการด้านโครงการ/กิจกรรม
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกัน 
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องค์ประกอบที่ 5การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง 

1. คณะมีการบริหารจัดการที่ดีภายในการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  
  2. คณะฯ มีกระบวนการกำกับติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรที่ทำให้หลักสูตรมีผลการ
ดำเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ 
2. นำผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณมาอธิบายการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลให้

ครบถ้วน ชัดเจน และครอบคลุมทุกประเด็น 
3. พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในระดับคณะ โดยเฉพาะประเด็นด้าน

การผลิตบัณฑิต  
 
องค์ประกอบที่ 6 ผลการดำเนินงานตามการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 
จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีการบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาชุมชน
และสังคมในพ้ืนที ่อย่างเข้มแข็ง 

2. คณะฯ มีการบริการวิชาการภายใต้การมีส่วนร่วมกับปราชญ์ชุมชน โดยให้โอกาสในการ
กำหนดทิศทางการดำเนินงานบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม  

 
จุดควรพัฒนา 

1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ขอรับการประเมินเพ่ือขึ้น
ทะเบียนหลักสูตรตามเกณฑ์การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร (TQR) และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการประเมิน
คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 

2. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะต้องอาศัยการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งของ
ชุมชน หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเกิดการแสดงทัศนะและการดำเนินโครงการ การเข้าร่วมกิจกรรม     
ต่าง ๆ และนำข้อมูลจากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับชุมชนมาวิเคราะห์ และใช้
เป็นข้อมูลมาประกอบการพิจารณาในการวางร่วมกัน และพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้อย่างแท้จริง  
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ส่วนที 1  
ส่วนนํา 

 
1.1  ชือหน่วยงาน ทีตงั และประวติัความเป็นมาโดยยอ่ 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเดิมเรียกชื่อวาคณะ
วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กอตั้งข้ึนหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 มี
ภาควิชานสังกัดคณะวิชา 11 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสนาภาควิชา
สังคมวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชารัฐศาสตร เปดสอนในระดับ ปกศ. สูง 
ภาคปกติและภาคตอเนื่อง ป พ.ศ. 2522 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา และป พ.ศ. 2529 
เปดสอนบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) 
  วันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็กพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานนามวิทยาลัยครู เปน สถาบันราชภัฏ ทําใหวิทยาลัยครูลําปางเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันราชภัฏ
ลําปาง” คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเปลี่ยนชื่อเปน “คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” ใน
ป พ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏลําปางกําหนดใหมีการบริหารงานวิชาการ โดยคณะบุคคล 3 ระดับ ไดแก 
คณะกรรมการบริหารวิชาการสถาบัน คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา  

  เมื่อพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2538 ประกาศใชทําใหสถาบันราชภัฏสามารถจัดการศึกษาในระดับสูงกวา
ปริญญาตรีได ป พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงเปดสอนระดับปริญญาโท โปรแกรมวิชาบริหาร
การศึกษาป พ.ศ. 2547 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดสอนระดับปริญญาโทรุนแรก คือ โปรแกรม
ยุทธศาสตรการพัฒนา และวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีผล
บังคับใช ทําใหสถาบันราชภัฏลําปางเปลี่ยนฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” โดยแบงสวนราชการเปน 
10 สวน มี 6 คณะ 4 สํานัก และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการแบงสวนราชการ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการแบงสวนราชการใน
สํานักงานคณบดีเปน 4 งาน บริหารกิจการภายในคณะโดยมคีณบดีเปนผูบังคบับัญชา 

   ปจจุบัน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการเปดการเรียนการสอนทั้งหมด จํานวน 14 
หลักสูตร แบงเปน ระดับปริญญาตรี 12 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก ระดับ
ปริญญาโท 1 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร  
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1.2  ปรชัญา วิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบายและเป้าหมาย  
ปรัชญา  

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

บัณฑิตในศตวรรษที่  21 
2. วิจัยเพื่อสรางองคความรู  พัฒนา  และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถ่ิน 
3. ใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแบบมีสวนรวมกับทองถ่ิน 
4. สรางสรรค  สืบสานศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น 
5. พัฒนาและเสริมสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
นโยบาย 
1. พัฒนาระบบและกระบวนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตาม 

   มาตรฐานการศกึษาและตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต  
2. สงเสริมความรวมมือในการจัดการศึกษาและการวิจัยกับภาคีเครือขาย  
3. พัฒนาระบบและกลไกการบรกิารวิชาการ การวิจัยและการทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรม ใหสามารถนาํ

องคความรูสูการพัฒนาสังคม และประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
4. เสริมสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณ วัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ  
5. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
6. การบริหารงานองคกรดวยหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติรัฐ 
 

1.3 อตัลกัษณ ์เอกลกัษณห์รือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อทองถ่ิน  
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1.4 โครงสรา้งองคก์รและโครงสรา้งการบริหารงาน 
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 
ฝายบรหิารงานภายใน 

 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 
 

ประธานสาขาวิชา 
 

โครงสรางการบรหิารงานคณะ 

หัวหนางาน 
 

สํานักงานคณบด ี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

งานบริหารทั่วไป งานบริการการศึกษาและ
งานพัฒนานักศึกษา 

งานการเงนิและพัสดุ งานบริการวิชาการและ
ถายทอดเทคโนโลยี 
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1.5 รายชือผูบ้ริหาร กรรมการบริหาร 
  1.5.1 คณะกรรมการประจําคณะ ประกอบไปดวย 
 

1. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน คณบด ีประธานกรรมการโดยตําแหนง 
2. อาจารยอัคจร แมะบาน กรรมการจากรองคณบดี  
3. ผูชวยศาสตราจารยบัณศิกาญจ ตั้งภากรณ กรรมการจากรองคณบดี  
4. ผูชวยศาสตราจารยจริยา วิไลวรรณ กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิ  
5. นายสงัด หม่ืนตาบุตร กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิ                  
6. นายตอศักดิ์ ประคําทอง กรรมการจากผูทรงคุณวุฒิ                  
7. ผูชวยศาสตราจารยอัมฤตา สารธิวงค กรรมการจากผูแทนคณาจารยประจําฯ   
8. ผูชวยศาสตราจารยอนันต อุปสอด กรรมการจากผูแทนคณาจารยประจําฯ    
9. อาจารยนริศรา ภาษิตวิไลธรรม กรรมการจากผูแทนคณาจารยประจําฯ    

10. นางสาวนิตยา เตวา หัวหนาสํานักงานคณบดี เลขานุการโดยตําแหนง 

11. นายธวัชชัย ปนโทะ ผูชวยเลขานุการ 
12. นางสาวณัฐชา นามปวน ผูชวยเลขานุการ 
 
  1.5.2 คณะกรรมการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย 
1. รองศาสตราจารยวิไลลักษณ   พรมเสน ประธานกรรมการ 

 (คณบด)ี  
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ รองประธานกรรมการ 

 (รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา)  
3. อาจารยอัคจร     แมะบาน รองประธานกรรมการ 

 (รองคณบดีฝายแผน กายภาพและภาพลักษณองคกร)  
4. อาจารยเทวฤทธิ์    วิญญา รองประธานกรรมการ 

 (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและและทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)  
5. ผูชวยศาสตราจารยนิตยา มูลปนใจ กรรมการ 

 (ผูชวยคณบดีฝายวิชาการตางประเทศและกิจการนักศึกษา)  
6. ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา รุงแสง กรรมการ 

 (ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ)  
7. ผูชวยศาสตราจารยสุภาวด ี ยาด ี กรรมการ 

 (ผูชวยคณบดีฝายวิทยบริการและสารสนเทศ)  
8. อาจารยปยรัตน     วงศจุมมะลิ กรรมการ 

 (ผูชวยคณบดีฝายยุทธศาสตรและบรกิารวิชาการ)  
9. นางสาวเจนจิรา แกวมณี กรรมการ 

 (หัวหนางานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา)  
10. นายอุเทน หินออน กรรมการ 

 (หัวหนางานบรกิารวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี)  
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11. นางสาวนิตยา   เตวา กรรมการและเลขานุการ 
 (หัวหนาสํานักงานคณบดี)   

12. นางจันทรฟอง มงคล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 (หัวหนางานบรหิารทั่วไป)   

13. นายธวัชชัย ปนโทะ ผูชวยเลขานุการ 
 (เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป)   

14. นางสาวณัฐชา นามปวน ผูชวยเลขานุการ 
 (เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป)   

 

1.5.3 คณะกรรมการสงเสริมและสนับสนนุการบริหารงาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

1. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝายแผน กายภาพและภาพลักษณองคกร รองประธานกรรมการ 
4. รองคณบดีฝายกิจการนักศกึษาและและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ 
5. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการตางประเทศและกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ กรรมการ 
7. ผูชวยคณบดีฝายวิทยบรกิารและสารสนเทศ กรรมการ 
8. ผูชวยคณบดีฝายยุทธศาสตรและบรกิารวชิาการ กรรมการ 
9. ประธานสาขาวิชาสังคมศกึษา กรรมการ 

10. ประธานสาขาวิชาดนตรี กรรมการ 
11. ประธานสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง กรรมการ 
12. ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กรรมการ 
13. ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร กรรมการ 
14. ประธานสาขาวิชานิติศาสตร กรรมการ 
15. ประธานสาขาวิชาภาษาไทย กรรมการ 
16. ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ กรรมการ 
17. ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาจีน กรรมการ 
18. ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
19. ประธานสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.ม.) กรรมการ 
20. ประธานสาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.) กรรมการ 
21. หัวหนาสํานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ 
22. หัวหนางานบรหิารทั่วไป กรรมการและผูชวยเลขาการ 
23. หัวหนางานบรกิารการศึกษาและพัฒนานักศึกษา กรรมการและผูชวยเลขาการ 
24. หัวหนางานบรกิารวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี กรรมการและผูชวยเลขาการ 
25. นายธวัชชัย  ปนโทะ ผูชวยเลขานุการ 
26. นางสาวณัฐชา  นามปวน ผูชวยเลขานุการ 
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1.5.4 คณะผูบริหารคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
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1.6 หลกัสูตรและสาขาวิชาทีเปิดสอน 
 ในปการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีการเปดสอน
ทั้งหมด จํานวน 14 หลักสูตร แบงเปนหลักสูตรใหม จํานวน 3 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุงจํานวน 11 
หลักสูตร สามารถแยกตามระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 12 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 
จํานวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอกจํานวน 1 หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อหลักสตูร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552  และตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 

หรือ  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ 

สกอ. รับทราบ 
/พจิารณาความสอดคลอง

ผานระบบ CHECO  
เริ่มเปดสอน 

1) หลักสูตรดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 (จํานวน 3 หลักสูตร)  
1.1 ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร    
1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรใหม ครั้งที่ 3/2559  
วันที่ 12 มีนาคม 

2559 

สกอ. รบัทราบ 
วันที่ 19 พฤษภาคม 

2559 

ปการศึกษา 
2559 

1.2 ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 หลักสูตร    
3 หลกัสูตรรฐัศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

การเมืองและการปกครอง (หลักสตูร
ใหม พ.ศ. 2558) 

หลักสูตรใหม คร้ังท่ี 13/2558  
วันที่ 20 ตลุาคม 

2558 

สกอ. รบัทราบ 
วันที่ 16 ธันวาคม 2558 

ปการศึกษา 
2559 

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

หลักสตูร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 4/2559 
วันที่ 23 เมษายน 

2559 

สกอ. รบัทราบ 
วันที่ 7 มีนาคม 2560 

ปการศึกษา 
2559 

2) หลักสูตรดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (จํานวน 11 หลักสูตร)  
2.1 ระดับบัณฑิตศกึษา จํานวน 1 หลักสูตร    
1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2563) 

หลักสูตรใหม ครั้งที่ 6/2553 
วันที่ 15 

พฤษภาคม 2563 

ผานการพิจารณาความ
สอดคลองผานระบบ 

CHECO เมื่อวันที่ 
4 มกราคม 2564 

ปการศึกษา 
2563 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 10 หลักสูตร    
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

สังคมศกึษา (4 ป) (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 4/2562  
วันท่ี 9 มีนาคม 

2562 

ผานการพิจารณาความ
สอดคลองผานระบบ 

CHECO เมื่อวันที่ 
30  มถิุนายน 2563 

ปการศึกษา 
2562 

2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาจีน (4 ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หลักสตูร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 4/2562  
วันท่ี 9 มีนาคม 

2562 

ผานการพิจารณาความ
สอดคลองผานระบบ 

CHECO เมื่อวันที่ 
8  กรกฎาคม 2563 

ปการศึกษา 
2562 

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

หลักสูตร
ปรับปรุง 

คร้ังที่ 5/2560  
วันท่ี 8 เมษายน 

2560 

หนังสือที่ สธ 
0506(3)/2048 รับทราบ

เมื่อวันท่ี 

ปการศึกษา 
2560 
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ที ่ ชื่อหลักสตูร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552  และตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 

หรือ  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ 

สกอ. รับทราบ 
/พจิารณาความสอดคลอง

ผานระบบ CHECO  
เริ่มเปดสอน 

1 มถิุนายน 2561 
4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาข าวิ ช า รั ฐประศาสนศาสตร 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 3/2560 
วันที่ 11 มีนาคม 

2560 

ผานการพิจารณาความ
สอดคลองผานระบบ 

CHECO เมื่อวันที่ 
1 สิงหาคม 2562 

ปการศึกษา 
2560 

5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 3/2560 
วันที่ 11 มีนาคม 

2560 

ผานการพิจารณาความ
สอดคลองผานระบบ 

CHECO เมื่อวันที่ 
13 กุมภาพันธ 2563 

ปการศึกษา 
2560 

6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

คร้ังที่ 5/2560 
วันท่ี 8 เมษายน 

2560 

ผานการพิจารณาความ
สอดคลองผานระบบ 

CHECO เมื่อวันที่ 
1 สิงหาคม 2562 

ปการศึกษา 
2560 

7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

คร้ังที่ 6/2560 
วันท่ี 21 

พฤษภาคม 2560 

ผานการพิจารณาความ
สอดคลองผานระบบ 

CHECO เมื่อวันที่ 
30 พฤศจิกายน2561 

ปการศึกษา 
2560 

8 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

คร้ังที่ 5/2560 
วันท่ี 8 เมษายน 

2560 

ผานการพิจารณาความ
สอดคลองผานระบบ 

CHECO เมื่อวันที่ 
1 สิงหาคม 2562 

ปการศึกษา 
2560 

9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

คร้ังที่ 7/2560 
วันท่ี 10มถิุนายน 

2560 

หนังสือที่ สธ 
0506(3)/2599 รับทราบ

เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 
2561 

ปการศึกษา 
2560 

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

หลักสูตร
ปรับปรุง 

คร้ังที่ 1/2561 
วันที่ 15 มกราคม 

2561 

ผานการพิจารณาความ
สอดคลองผานระบบ 
CHECO เมื่อวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2561 

ปการศึกษา 
2561 
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1.7 จาํนวนนักศึกษา 
      จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2563 แยกตามสาขาวิชา ทุกระดับการศึกษา  

ลําดับ สาขาวิชา รหัส 63 รหัส 62 รหัส 61 รหัส 60 รหัส 59 รวม 

ระดับปริญญาตร ี       
1 รัฐประศาสนศาสตร 67 44 74 87 144 416 
2 สังคมศึกษา 83 67 95 97 91 433 
3 การพัฒนาชุมชน 21 13 21 32 32 119 
4 นิติศาสตร 58 29 42 27 18 174 
5 ดนตร ี 13 18 23 16 15 85 
6 ศิลปะและการออกแบบ 20 23 20 23 19 105 
7 ภาษาอังกฤษ 43 38 47 76 59 263 
8 ภาษาจีน  32 25 25 22 37 141 
9 ภาษาการสอนจีน  18 23 30 52 48 171 
10 ภาษาไทย  9 14 22 33 45 123 
11 การเมืองและการปกครอง 35 25 33 35 27 155 
12 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาํหรับชาวตางประเทศ     
 - ปกติ  0 0 6 10 17 33 
 - เทียบโอน   26 61 29 0 0 116 
 รวม 425 380 467 510 552 2,334 

ระดับบัณฑิตศึกษา       
13 ภาษาไทย (ปร.ด.) 0 1 6 5 17 29 
14 ภาษาไทย (ศศ.ม.) 1     1 
 รวม 1 1 6 5 17 30 

รวมทั้งสิ้น 426 381 473 515 569 2,364 
 ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 

1.8 จาํนวนอาจารยแ์ละบคุลากร 
    1.8.1 จํานวนอาจารยประจํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2563 จํานวน 94 คน 

ลํา 
ดับ 

ชื่อ-สกลุ วันที่เร่ิมปฏิบตัิงาน 
ตําแหนงทางวชิาการ การนับจํานวน 

ตามเกณฑ อ. ผศ. รศ. ศ. 

1 รศ.ดร.ศิริกร อิ่นคํา 19 มกราคม 2541     นับได  1 

2 รศ.ดร.ชุติกานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541     นับได  1 

3 รศ.วาที่ ร.ต. ดร.นิรันดร ภักดี 1 กันยายน 2553     นับได  1 

4 รศ.ดร.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 1 พฤศจิกายน 2554     นับได  1 

5 รศ.ดร.Truong Thi Hang 1 สิงหาคม 2557     นับได  1 
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ลํา 
ดับ 

ชื่อ-สกลุ วันที่เร่ิมปฏิบตัิงาน 
ตําแหนงทางวชิาการ การนับจํานวน 

ตามเกณฑ อ. ผศ. รศ. ศ. 

6 รศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558     นับได  1 

7 รศ.พรสวรรค มณีทอง 15 ตุลาคม 2537     นับได  1 

8 รศ.วิไลลักษณ พรมเสน 9 มิถุนายน 2549     นับได  1 

9 รศ.พฤกษา เครือแสง 25พฤศจิกายน 2556     นับได  1 

10 ผศ.ดร.ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 2558     นับได  1 

11 ผศ.ดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบริบรูณ 28 กันยายน 2558     นับได  1 

12 ผศ.ดร. ฤทัย พานิช 1 พฤศจิกายน 2548     นับได  1 

13 ผศ.ดร.ธนพร หมูคํา 16 มถิุนายน 2548     นับได  1 

14 ผศ.ดร.พงศธร คําใจหนัก 1 มิถุนายน 2550     นับได  1 

15 ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ 19 กันยายน 2537     นับได  1 

16 ผศ.ดร.รัชฎาภรณ ทองแปน 1 มิถุนายน 2548     นับได  1 

17 รศ.ดร.วิพัฒน หมั่นการ 16 กรกฎาคม 2533     นับได  1 

18 ผศ.ดร.วิศท เศรษฐกร 1 มิถุนายน 2553     นับได  1 

19 ผศ.ดร.อนันต อุปสอด 30 พฤศจิกายน2560     นับได 1 

20 ผศ.ก่ิงแกว ทิศตึง 6 มิถุนายน 2554     นับได  1 

21 ผศ.ขัตติยา  ขัติยวรา 5 พฤศจิกายน 2551     นับได  1 

22 ผศ.จาตุรนต วรรณนวล 24 ตุลาคม 2541     นับได  1 

23 ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ 30 กรกฎาคม 2555     นับได  1 

24 ผศ.ชนมธนัช สุวรรณ 1 ตุลาคม 2558     นับได  1 

25 ผศ.ณฐันรินทร เมธีวุฒนิันทน 
ภาณุภัทรธนวัฒน 

1 ธันวาคม 2554     นับได  1 

26 ผศ.ธนุพงษ ลมออน 1 ตุลาคม 2555     นับได  1 

27 ผศ.ณัฐพงษ คันธรส 17 สิงหาคม 2558     นับได  1 

28 ผศ.นันทิยา สมสรวย 9 มถิุนายน 2549     นับได  1 

29 ผศ.นิตยา มูลปนใจ 7 มิถุนายน 2553     นับได  1 

30 ผศ.ประหยัด ชวยงาน 6 กรกฎาคม 2541     นับได  1 

31 ผศ.ปวีณา งามประภาสม 16 มถิุนายน 2551     นับได  1 

32 ผศ.ภานุวัฒน ชัยชนะ 3 มิถุนายน 2544     นับได  1 

33 ผศ.รัชดาพร หวลอารมณ 2 พฤษภาคม 2556     นับได  1 

34 ผศ.วิเชิด ทวีกุล 1 มิถุนายน 2548     นับได  1 

35 ผศ.วราภรณ ภูมลี 2 พฤษภาคม 2556     นับได  1 
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ลํา 
ดับ 

ชื่อ-สกลุ วันที่เร่ิมปฏิบตัิงาน 
ตําแหนงทางวชิาการ การนับจํานวน 

ตามเกณฑ อ. ผศ. รศ. ศ. 

36 ผศ.ศรชัย เต็งรัตนลอม 29 มถิุนายน 2536     นับได  1 

37 ผศ.สุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข 1 พฤษภาคม 2552     นับได  1 

38 ผศ.สุภาวดี ยาด ี 2 พฤษภาคม 2556     นับได  1 

39 ผศ.อํานาจ สงวนกลาง 1 กรกฎาคม 2548     นับได  1 

40 ผศ.อัญธิชา รุงแสง 1 มิถุนายน 2553     นับได  1 

41 ผศ.อัมฤตา สารธวิงค 1 มิถุนายน 2554     นับได  1 

42 ผศ.อาระดา พุมไพศาลชัย 1 มิถุนายน 2555     นับได  1 

43 ผศ.ดร.บัณศิกาญจ ต้ังภากรณ 1 กรกฎาคม 2546     นับได  1 

44 ผศ.ธงชัย ปนสุข 1 สิงหาคม 2559     นับได  1 

45 อ.ดร.เกวลิน จันทะเดช 1 มถิุนายน 2547     นับได 1 
46 อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ 17 พฤษภาคม 2549     นับได  1 

47 อ.ดร.เหนือขวัญ ผัวเผื่อน 19 มถิุนายน 2555     นับได 1 

48 อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง 18 มถิุนายน 2542     นับได  1 

49 อ.ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร 15 กรกฎาคม 2548     นับได  1 

50 อ.ดร.สุกัญญา  แซโก 4 กุมภาพันธ 2562     นับได 1 
51 อ.กิตติญา ตุยคํา 8 กันยายน 2557     นับได  1 

52 อ.เกียรติสุดา โสดามรรค 2 กุมภาพันธ 2558     นับได  1 

53 อ.จิตรลดา มูลมา 1 มิถุนายน 2550     นับได  1 

54 อ.เจษฎา ทองสุข 25พฤศจิกายน 2556     นับได  1 

55 อ.ชลาพันธ อุปกิจ 1 ธันวาคม 2553     นับได  1 

56 อ.ฐาปนี ชุมพลวงศ 17 สิงหาคม 2558     นับได  1 

57 อ.ตุลาภรณ แสนปรน 2 มกราคม 2551     นับได 1 

58 อ.ธีวรา จันทรสุรีย 22 กรกฎาคม 2558     นับได  1 

59 อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม 9 มิถุนายน 2549     นับได  1 

60 อ.นิศาชล พรมด ี 1 ธันวาคม 2554     นับได  1 

61 อ.นิรมล ทะจะกัน 8 กันยายน 2557     นับได  1 

62 อ.นิชธาวัลย ฟูคาํ 2 มีนาคม 2561     นับได 1 

63 อ.ทัตพิชา สกุลสืบ 2 มิถุนายน 2551     นับได 1 

64 อ.เทวฤทธ์ิ วิญญา 1มิถุนายน 2554     นับได  1 

65 อ.ทยากร สุวรรณภูมิ 20 มถิุนายน 2556     นับได 1 

66 อ.ปราการ ใจด ี 1 กันยายน 2553     นับได  1 
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ลํา 
ดับ 

ชื่อ-สกลุ วันที่เร่ิมปฏิบตัิงาน 
ตําแหนงทางวชิาการ การนับจํานวน 

ตามเกณฑ อ. ผศ. รศ. ศ. 

67 อ.ประภาพร แสงบุญเรือง 16 พฤษภาคม 2551     นับได  1 

68 อ.ปยรัตน วงศจุมมะลิ 1 มถิุนายน 2554     นับได 1 

69 อ.พชรวลี กนิษฐเสน 2 มถิุนายน 2546     นับได  1 

70 อ.พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน 1 มิถุนายน 2554     นับได 1 

71 อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท 2 กุมภาพันธ 2558     นับได  1 

72 อ.พงษวิกรานต มหิทธิพงศ 2 มกราคม 2562     นับได 1 
73 อ.ภาณุวัฒน สกุลสืบ 1 มิถุนายน 2551     นับได 1 

74 อ.มณีรัตน จันทรหนิ้ว 16 พฤษภาคม 2556     นับได 1 
75 อ.รพีพรรณ จักรสาน 1 สิงหาคม 2560     นับได 1 

76 อ.วารินทร วงษวรรณ 2 กุมภาพันธ 2558     นับได  1 

77 อ.ศจีรัตน วุฒิสิงหชัย 2 พฤษภาคม 2556     นับได  1 

78 อ.เสาวรีย บุญสา 1 กรกฎาคม 2548     นับได  1 

79 อ.วรญา จตุพัฒนรังสี 1 พฤศจิกายน 2556     นับได  1 

80 อ.สิริรัตน วาวแวว 14 มถิุนายน 2547     นับได  1 

81 อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์ 1 ตุลาคม 2558     นับได  1 

82 อ.สุพรรณิการ  วงศสุตา 3 สิงหาคม  2563     นับได 1 

83 อ.อัจฉริยา ครธุาโรจน 2 พฤศจิกายน 2552     นับได  1 

84 ผศ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงค 1 พฤศจิกายน 2554     นับได  1 

85 อ.อัคจร แมะบาน 1 มิถุนายน 2554     นับได  1 

86 อ.อัจฉรา กวงไหม 2 พฤษภาคม 2556     นับได  1 

87 อ.อรทัย สุขจะ 20 มถิุนายน 2556     นับได  1 

88 อ.อมาพร ปวงรังษ ี 1 ตุลาคม 2558     นับได  1 

89 อ.อดิศร สวยฉลาด 1 สิงหาคม 2559     นับได 1 
90 อ.อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล 2 มกราคม 2562     นับได 1 
91 อ.Cai fang 1 สิงหาคม 2563     นับได 1 

92 Mr.Daniel Warren Riddle 2 กรกฎาคม 2561     นับได 1 

93 Mr.Oliver Leonard Dilley 1 ตุลาคม 2553     นับได  1 

94 Mr.Richard Lawrence Mann 1 ตุลาคม 2554     นับได  1 
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1.8.2 จํานวนอาจารย จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ    
   จํานวนบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา 
จํานวนทั้งหมด 94 คน จําแนกตามวุฒกิารศกึษาและตําแหนงทางวิชาการไดดังตอไปนี้ 
 

วุฒกิารศึกษา 
 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อาจารย 1 1.63 42 44.68 6 6.38 49 52.13 

ผูชวยศาสตราจารย 0 0 23 24.46 12 12.77 35 37.23 
รองศาสตราจารย 0 0 3 3.19 7 7.45 10 10.64 

ศาสตราจารย 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 1 1.63 68 72.34 25 26.60 94 100 

หมายเหต ุ: ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 จากงานประกันคุณภาพการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
1.8.3 อาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก จํานวน 25 คน  
 

ที ่ ชื่อสกุล คุณวุฒิ 
1 รองศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รักธรรม Ed.D. (Applied Linguistic and English  

Language Teaching) 
2 รองศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน Ph.D.(Sanskrit) 
3 รองศาสตราจารย ดร.วาที่ ร.ต.นิรนัดร ภักดี ปร.ด. (สาขาภูมิภาคลุมน้ําโขงและสาละวิน

ศึกษา) 
4 รองศาสตราจารย ดร.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย ปร.ด. (ประวัติศาสตร) 
5 รองศาสตราจารย ดร.ศิรกิร อ่ินคํา ศล.ด. (ศิลปะและการออกแบบ) 
6 รองศาสตราจารย ดร.Truong Thi Hang ศศ.ด. (ภาษาไทย)  
7 รองศาสตราจารย ดร.วิพัฒน  หมั่นการ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)  
8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทัย พานิช ศศ.ด. (ภาษาศาสตร)  
9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ใจมโน ปร.ด. (ภาษาศาสตร) 
10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนวีรรณ  มาวงศ Ph.D. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)  
11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบริบูรณ ปร.ด. (บริหารศาสตร) 
12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนพร หมูคาํ ศศ.ด. (ภาษาไทย) 
13 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก วท.ด. (การใชท่ีดินและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยนื)  
14 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิศท เศรษฐกร รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ

ภาครัฐ) 
15 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต  อุปสอด Ph.D. (Public Administration)  

พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) 
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ที ่ ชื่อสกุล คุณวุฒิ 
16 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎาภรณ ทองแปน ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 
17 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณศิกาญจ  ต้ังภากรณ D.A. (Teaching of Second Language in 

the Specialty of Language and Culture 
Communication) 

18 อาจารย ดร.เกวลิน  จันทะเดช ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชพี) 
19 อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ Docter en ivilization Siamoise (Sciences 

politiques) (ปริญญาเอก : ดานการศกึษา
เก่ียวกับสยามประเทศ (รัฐศาสตร) 

20 อาจารย ดร.เหนือขวัญ  บัวเผื่อน Ph.D (Linguistics and Applied Linguistics) 
21 อาจารย ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร ศษ.ด. (ประชากรศึกษา) 
22 อาจารย ดร.สุวรฐั แลสันกลาง ปร.ด.(บริหารศาสตร) (บริหารเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย) 
23 อาจารย ดร.สุกัญญา  แซโก Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics) 
24 ผศ.ดร.สุประวีณ  แสงอรุณเฉลิมสุข ปร.ด.(ภาษาไทย) 
25 ผศ.ดร.สุภาวดี  ยาดี ปร.ด.(ภาษาไทย) 

 
1.8.4 ตารางแสดงอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ ปการศกึษา 2563 จํานวน 45 คน  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ป 
ที่เขาทาํงาน 

หมายเหต ุ

1 รองศาสตราจารยพรสวรรค มณีทอง 15 ตุลาคม 2537 นับได 1 

2 รองศาสตราจารย ดร. ศิริกร อิ่นคาํ 19 มกราคม 2541 นับได 1 

3 รองศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได 1 

4 รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน 9 มิถุนายน 2549 นับได 1 

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

6 รองศาสตราจารย ดร. ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 1 พฤศจิกายน 2554 นบัได 1 

7 รองศาสตราจารยพฤกษา เครอืแสง 25 พฤศจิกายน 2556 นับได 1 

8 รองศาสตราจารย ดร.Truong Thi Hang 1 สิงหาคม 2557 นับได 1 

9 รองศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 

10 รองศาสตราจารย ดร.วิพัฒน  หมั่นการ 16 กรกฎาคม 2533 นบัได 1 

11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ 19 กันยายน 2537 นับได 1 

12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎาภรณ ทองแปน 1 มิถุนายน 2548 นับได 1 

13 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนพร หมูคํา 16 มิถุนายน 2548 นับได 1 

14 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฤทัย พานชิ 1 พฤศจิกายน 2548 นบัได 1 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ป 
ที่เขาทาํงาน 

หมายเหต ุ

15 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก 1 มิถุนายน 2550 นับได 1 

16 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิศท เศรษฐกร 1 มิถุนายน 2553 นับได 1 

17 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 

18 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐดนยั ประเทือง
บริบูรณ 

28 กันยายน 2558 นับได 1 

19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต อุปสอด 30 พฤศจิกายน 2561 นับได 1 

20 ผูชวยศาสตราจารยศรชัย เตง็รัตนลอม 29 มิถุนายน 2536 นับได 1 

21 ผูชวยศาสตราจารยประหยัด ชวยงาน 6 กรกฎาคม 2541 นับได 1 

22 ผูชวยศาสตราจารยจาตุรนต  วรรณนวล 24 ตุลาคม 2541 นับได 1 

23 ผูชวยศาสตราจารยภานวุัฒน ชัยชนะ 3 มิถุนายน  2544 นับได 1 

24 ผูชวยศาสตราจารยวิเชิด ทวีกุล 1 มิถุนายน 2548 นับได 1 

25 ผูชวยศาสตราจารยอาํนาจ สงวนกลาง 1 กรกฎาคม 2548 นับได 1 

26 ผูชวยศาสตราจารยนันทิยา  สมสรวย 9 มิถุนายน 2549 นับได 1 

27 ผูชวยศาสตราจารยปวีณา งามประภาสม 16 มิถุนายน 2551 นบัได 1 

28 ผูชวยศาสตราจารยขัตติยา  ขัตติยวรา 1 พฤศจิกายน 2551 นับได 1 

29 ผูชวยศาสตราจารยสุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข 1 พฤษภาคม 2552 นับได 1 

30 ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา  รุงแสง 1 มิถุนายน 2553 นับได 1 

31 ผูชวยศาสตราจารยนิตยา  มูลปนใจ 7 มิถุนายน 2553 นับได 1 

32 ผูชวยศาสตราจารยอัมฤตา สารธิวงค 1 มิถุนายน 2554 นับได 1 

33 ผูชวยศาสตราจารยกิ่งแกว  ทิศตึง 6 มิถุนายน 2554 นับได 1 

34 ผูชวยศาสตราจารยณัฐนรินทร เมธีวุฒินันทน ภาณุ
ภัทรธนวัฒน 

1 ธันวาคม 2554 นับได 1 

35 ผูชวยศาสตราจารยอาระดา พุมไพศาลชัย 1 มิถุนายน 2555 นับได 1 

36 ผูชวยศาสตราจารยชัยเนตร ชนกคุณ 30 กรกฎาคม 2555 นับได 1 

37 ผูชวยศาสตราจารยธนุพงษ  ลมออน 1 ตุลาคม 2555 นับได 1 

38 ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ 2 พฤษภาคม 2556 นับได 1 

39 ผูชวยศาสตราจารยวราภรณ  ภูมลี 2 พฤษภาคม 2556 นับได 1 

40 ผูชวยศาสตราจารยสุภาวดี  ยาด ี 2 พฤษภาคม 2556 นับได 1 

41 ผูชวยศาสตราจารยณัฐพงษ คนัธรส 17 สิงหาคม 2558 นับได 1 

42 ผูชวยศาสตราจารยชนมธนัช สุวรรณ 1 ตุลาคม 2558 นบัได 1 

43 ผูชวยศาสตราจารยเอ้ือมพร  ฟูเต็มวงศ 1 พฤศจิกายน 2554 นบัได 1 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ป 
ที่เขาทาํงาน 

หมายเหต ุ

44 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณศกิาญจ ตั้งภากรณ 1 กรกฎาคม 2546 นับได 1 

45 ผูชวยศาสตราจารยธงชัย   ปนสุข 1 สิงหาคม 2559 นับได 1 

 รวมทั้งสิ้น 45 คน  

 
1.9 งบประมาณและอาคารสถานที่  

1.9.1 งบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 เพิ่ม/-ลด 

งบดาํเนินงาน 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 จํานวนชั้น 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 อาคารดนตรีและนาฏศิลป  3  1,200  

อาคาร 52 อาคารคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

5 4,200 
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1.10 ผลการปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผลการประเมินปีทีผ่านมา 
1.10 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปการศึกษา 2562 (จากการประชุมสภา ครั้งที่ 15/2563 เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 2563) 

ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงคณุภาพการศึกษาระดับคณะ ปการศึกษา 2562 (จากการประชุมสภา ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม 2563) 
1. การประเมินความสําเร็จของกิจกรรมและ
โครงการพัฒนานักศึกษา โดยสวนใหญ
กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จใน
เชิงปริมาณและความพึงพอใจเทา น้ัน ทํา
ใหผลการประเมินท่ีไดไมสามารถสะทอนถึง
ผลการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให
เกิดตามคุณลักษณะพึงประสงคไดอยาง
แทจริง คณะควรมีการวิเคราะหคุณลักษณะ
ที่พึ งประสงคตามอัตลักษณ  ทักษะและ
สมรรถนะที่คาดหวัง เพื่อกําหนดเปาหมาย 
กิจกรรม/โครงกาพัฒนานักศึกษาใหมีความ
หลากหลาย สอดรับ กับวัตถุประสงคที่
กํ า หน ด  ร ว ม ถึ ง ก า ร วั ด แล ะ ป ระ เ มิ น
ความสําเร็จในเชิงคุณภาพท่ีสามารถสะทอน
ผลการพัฒนาที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาไดอยาง
แทจริง 

1.วางแผนการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา 
2.ทบทวนการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ 
3.วิเคราะหคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
และทักษะที่จําเปนสําหรับนักศึกษา ใหมี
ความสอดคลองกับความตองการ และ
วัตถุประสงคของแผนและโครงการที่กําหนด 

1 .คณะฯ ไดจั ดประชุมจัดทําแผนพัฒนา
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ปการศกึษา 2563 ผานกระบวนการมีสวนรวม
ตามลําดับ  ไดแก ประชุมสโมสรนักศึกษาและ
ตัวแทนสาขาวิชา/ประชุมคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะ/
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อ
พิจารณาและทบทวนการกําหนดเปาหมายและ
ตัวชี้ วัดความสํา เร็จของโครงการ รวมถึง
วิเคราะหคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและ
ทักษะท่ีจําเปนสําหรับนักศึกษา ใหมีความ
สอดคลองกับความตองการ และวัตถุประสงค
ของแผนและโครงการที่กําหนด 
2.ปรับแบบฟอรมแผน ใหมีความชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน โดยมีการกําหนดถึงความสอดคลองกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดานของหลักสูตร 
และผลลัพธผูเรยีน ตามมาตรฐานการศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2563  
 

ผูรับผิดชอบ :  
งานบริการการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา 
ผูกํากับ :  
1 )  ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ า ย
วิชาการและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
2) รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ 
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ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
2. การสรางผลงานวิชาการของอาจารยใน
ภาพรวมแมมีแนวโนมดานจํานวนผลงาน
เพิ่มข้ึน แตผลงานวิชาการของอาจารยและ
นักวิจัยของบางคณะยังมีคาคอนขางต่ํ า 
รวมทั้งการทําผลงานวิชาการของอาจารยใน
ทุกคณะสวนใหญยังกระจุกตัวอยูที่อาจารย
บางกลุมและเปนผลงานที่เผยแพรในการ
ประชุมวิชาการ ซึ่ งตอไปจะไมสามารถ
นํามาใชเปนการเผยแพรผลงานวิชาการของ
อาจารยประจํ าหลักสูตร  และอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรได และจะมีผลกระทบ
ตอการที่หลักสูตรไมผานเกณฑมาตรฐานฯได 
คณะจึงควรเรงพัฒนากลยุทธที่สามารถ
ขับเคลื่อนไดจริงและมีความเปนรูปธรรมใน
การบริหารจัดการและใหความชวยเหลือ
สนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานไดมี
สวนรวมในการทํางานวิจัยและการจัดทํา
ผลงานวิชาการ เพื่อเผยแพรในระดับชาติ
และนานาชาติ ใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหตํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทบทวน
การดําเนินงานในรอบปที่ผานมาและนํา
ขอมูลวา งแผนการส ง เสริมใหอาจารย
สามารถยื่นขอตําแหนงวิชาการไดกรอบเวลา
ที่กําหนด ดังนี ้
1) สนับสนุนใหอาจารยการทําวิจัยและงาน
สรางสรรค(ทุนสวนตัว) เพื่อเปนการเปด
โอกาสใหอาจารยสามารถผลิตผลงาน
วิชาการไดมากยิ่งข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการ
สงเสริมใหอาจารยสามารถยื่นขอตําแหนง
วิชาการไดกรอบเวลาที่กําหนด ดังนี ้
 
1. ผลการสนับสนุนใหอาจารยการทําวิจัยและ
งานสรางสรรค(ทุนสวนตัว) เพ่ือเปนการเปด
โอกาสใหอาจารยสามารถผลิตผลงานวิชาการ 
ดังน้ี 

1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1 
จํานวน 11 ทุน และรอบที่ 2 จํานวน 11 ทุน 
รวมขอทุนสวนตัวทั้งหมด จํานวน 22 ทุน มี
การเผยแพรผลงานวิชาการจากการผลิตผล
งานวิจัย (ทุนสวนตัว) จํานวน 3 ผลงาน  

2) ปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบท่ี 1 
เดือนตุลาคม 2563 จํานวน 13 ทุนและ รอบท่ี 
2 เดือนเมษายน 2564 มีการขอทุนสวนตัว
จํานวน 20 ทุน  รวมขอทุนทั้งสิ้น 23 ทุน มี
การเผยแพรผลงานวิชาการจากการผลิตผล
งานวิจัย (ทุนสวนตัว) จํานวน 1ผลงาน  
2. คณะฯ ไดสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณ 
เ พื่ อ ส นั บส นุ น ใ ห อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า คณ ะ
มนุษยศาสตรและสั ง คมศาสตร   พบว า 

ผูรับผิดชอบ :  
งานบริการการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา 
ผูกํากับ :  
รองคณบดีฝายวิชาการ
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
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ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย พ.ศ.
2563 ท้ังนี้ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใน
เรื่องคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน รวมทั้งเปนการเพิ่ม
โอกาสของคณาจารยในคณะในการยื่นขอ
ตําแหนงทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย พ.ศ.
2563 

2) สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
สนับสนุนใหอาจารยสามารถนําผลงาน
วิชาการไปเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยมีผลงานวิชาการเผยแพรที่มีคาน้ําหนัก
ที่สูงขึ้น ผลงานวิชาการที่มีการเผยแพร  ป
ปฏทิิน พ.ศ.2563 ดังนี้  
 
1. สาขาวิชาสังคมศึกษา มีอาจารยทั้งหมด 
10 คน มีผลงานวิชาการดงัน้ี  

- ผลงานวชิาการ คาน้ําหนัก 1 จํานวน 1 
เรื่อง 

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.8 จํานวน 
1 เรื่อง 

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.6 จํานวน 
1 เรื่อง  

 
2. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  มีอาจารย
ทั้งหมด 7 คน มีผลงานวิชาการดงันี ้

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 1 จํานวน 2 
เรื่อง 

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.6 จํานวน 
1 เรื่อง 

 
3. สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.) มีอาจารย
ทั้งหมด 5 คน มีผลงานวิชาการดงันี ้
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ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 1 จํานวน 1 
เรื่อง 

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.8 จํานวน 
2 เรื่อง 

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.6 จํานวน 
2 เรื่อง   

 
4. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มี
อาจารยทั้งหมด 6 คน มีผลงานวิชาการดังนี้ 

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.8 จํานวน 
3 เรื่อง 

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.6 จํานวน 
1 เรื่อง 

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.2จํานวน 
4 เรื่อง  

 
5. สาขาวิชาดนตรี มีอาจารยทั้งหมด 7 คน 
มีผลงานวิชาการดังนี้ 

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.6 จํานวน 
3 เรื่อง      

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.2 จํานวน 
1 เรื่อง 
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6. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มี
อาจารยทั้งหมด 5 คน มีผลงานวิชาการดังนี้ 

-  ไมมีผลงานวิชาการ 
 

7. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ
ชาวตางประเทศ  มีอาจารยทั้งหมด 5 คน มี
ผลงานวิชาการดังน้ี 

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.6 จํานวน 
1 เรื่อง 

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.2 จํานวน 
3 เรื่อง  

 
8. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  มีอาจารย
ทั้งหมด 5 คน มีผลงานวิชาการดงันี้  

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.6 จํานวน 
1 เรื่อง 

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.2 จํานวน 
2 เรื่อง  

 
9. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีอาจารย
ทั้งหมด 6 คน มีผลงานวิชาการดงันี ้
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22 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง  
 

ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.6 จํานวน 
1 เรื่อง 

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.2 จํานวน 
1 เรื่อง  
 
10. สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) มีอาจารย
ทั้งหมด 5 คน มีผลงานวิชาการดงันี ้

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 1 จํานวน 1 
เรื่อง 

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.6 จํานวน 
7 เรื่อง   

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.2 จํานวน 
1 เรื่อง   

 
 

11. สาขาวิชานติิศาสตร มีอาจารยทั้งหมด 9 
คน มีผลงานวิชาการดงันี้ 

- ไมมีผลงานวิชาการ  
 
12. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีอาจารย
ทั้งหมด 12 คน มีผลงานวิชาการดงัน้ี  

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 1 จํานวน 2 
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ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง 
- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.6 จํานวน 

2 เรื่อง   
 

13. สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) มีอาจารย
ทั้งหมด 5 คน มีผลงานวิชาการดงันี้  

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.6 จํานวน 
1 เรื่อง   

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.2 จํานวน 
1 เรื่อง   
14. กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 4 คน  

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.6 จํานวน 
2 เรื่อง   

ท้ังนี้  ปปฏิทิน พ.ศ.2564 จากการ
สํารวจเบ้ืองตนพบวา มีจํานวน 16 ผลงาน 
แยกตามคาน้ําหนัก ดังนี ้

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 1 จํานวน 2 
เรื่อง 

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.8 จํานวน 
4 เรื่อง 

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.6 จํานวน 
4 เรื่อง   
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24 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง  
 

ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) พิจารณาและกําหนดจํานวนฉบับของ
วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน 
เพื่ อ เปน พ้ืน ท่ี ในการ เผยแพรบทความ
วิชาการ/บทความวิจัย  
เดิม ผลิตปละ 2 ฉบับ  

-ฉบับ มกราคม-มิถุนายน 
-ฉบับ กรกฎาคม –ธันวาคม 

ใหม ปปฏิทิน พ.ศ.2564 ไดเพิ่มจํานวนเปน 
3 ฉบับ 
          - ฉบับ มกราคม-เมษายน  
          - ฉบับ พฤษภาคม-สิงหาคม  

- ผลงานวิชาการ คาน้าํหนัก 0.2 จํานวน 
6 เรื่อง   
 
3. วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน 
ไดมีการเปดรับบทความวิจัยและบทความ
วิชาการ เพื่อ ชวยเหลือสนับสนุนใหอาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกทานไดมีสวนรวมในการทํางานวิจัย
และการจัดทําผลงานวิชาการ และปปฏิทิน 
2563 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเผยแพร
ผลงานในวารสาร ฉบับท่ี 8(1) จํานวน 2 คน 
และฉบับที่ 8(2) จํานวน 3 คน และปปฏิทิน 
2564 ฉบับที่ 9(1) จํานวน 3 คน และผานการ
พิจารณาเรียบรอยแลว และเปดรับบทความ 
ฉบับที่ 9(2) และฉบับท่ี 9(3) ตามลําดับ โดย
คํานึงถึงสัดสวนความเหมาะสมของเกณฑ
วารสารที่ศูนยดัชนี กําหนด  
 
4) คณะมีการสํารวจการแพรผลงานวิชาการ
ของอาจารย 6 เดือน และรอบ 12 เดือน และ
นําขอมูลท่ีไดมาวางแผนในการเผยแพรใหกับ
อาจารยตามลําดับความสําคัญ โดยพิจารณา
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          - ฉบับ กันยายน – ธันวาคม  
 
 
 
 
 
4) สํารวจการเผยแพรผลงานวิชาการของ
อาจารยอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

เปนลําดับ ไดแก  
(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือ

อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีความเสี่ยงและมี
ผลกระทบตอหลักสูตร โดยเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรฯ ไดกําหนดไวชัดเจนทั้ง ในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  

(2) อาจารยประจําคณะฯ ท่ียังไม มี
ผลงานวิชาการ ซึ่งครบรอบระยะเวลาท่ีจะตอง
ขอตําแหนงทางวิชาการตามคุณสมบัติ  

(3)  อาจารยประจําคณะฯ ท่ียังไม
สามารถขอตําแหนงทางวิชาการได แตจะตอง
เตรียมความพรอมเพื่อขอตําแหนงตามเกณฑท่ี
กําหนด  

(4) สรางความเขาใจโดยการจัดประชุม
คณาจารย เพือ่แจงคณาจารยในคณะในการยื่น
ขอตําแหนงทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารย พ.ศ.2563 

3. คณะควรใหความสําคัญในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงวาเปนเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเกิดผล 
มิใชเพียง การทําเพ่ือใหเกิดกระบวนการ

ทบทวนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ประ จําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เ พ่ือ
วิเคราะหและกําหนดประเด็นความเสี่ยงที่มี

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยพิจารณาแยกแผน
ออกเปน 2 แผน เพื่อใหการดํา เนินการมี

ผูรับผิดชอบ :  
งานบริหารงานทั่วไป 
ผูกํากับ :  
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26 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง  
 

ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
ตามท่ีเกณฑกําหนดเทานั้น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งควรศกึษาทําความเขาใจกับประเด็นความ
เสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ไม
สามารถควบคุมได ที่อาจเกิดผลกระทบตอ
การบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายตามพันธกิจ 
หรือกระทบตอความมั่นคงของบุคลากรของ
คณะ เชน ความเ ส่ียงจากการท่ีตองปด
หลักสูตรของคณะ เน่ืองจากปจจัยท่ีหลักสูตร
ของคณะไมตอบสนองตอความตองการของ
ผูเรียนหรอืของชุมชนทองถ่ิน หรือไมสามารถ
แขงขันกับหลักสูตรใหสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 
สงผลใหจํานวนนักศึกษาลดลงอยางแทจริง 
เชน  การจัดทําหลักสูตรดวยรูปแบบที่
หลากหลาย ท่ีตอบสนองความตองการ
ผู เรียน ความตองการพัฒนากําลังคนใน
ประเทศ หรือ รองรับความตองการการ
พัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรของ
องคกรภาครัฐและเอกชนในทองถ่ิน เปนตน 
 

ผลกระทบตอคณะ จากปจจัยภายนอก  ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนี ้
1) แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  ค ณ ะ

มนุษ ยศา สตร แ ละสั ง คมศ าสต ร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  โดย
แผนดังกลาวเปนการวิเคราะหความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก หรือ
ปจจัยท่ีไมสารถควบคุมได 

2) แ ผ น ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ค ณ ะ
มนุษ ยศา สตร แ ละสั ง คมศ าสต ร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่ง
แผนดังกลาวเปนการวิเคราะหที่เกิด
จากการดําเนินงานภายในของคณะ 
โดยกําหนดใหทุกสาขาวิชาและสวน
งานในสํ านั กงาน  เสนอแผนการ
ควบคุมภายใน  

1 )  หัวหน า สํ านั กงาน
คณบดี 
2) รองคณบดีฝายแผน  
 
 

4. โครงการบริการวิชาการบางสวนมีการ
กํ า หน ด ตั ว ชี วั ด ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ งก า ร
ดําเนินงานดานบริการวิชาการใจเชิงปริมาณ 

(A) ทบทวนผลการดําเนินงานบริการวิชาการ
เพ่ือถอดบทเรียนการดําเนินงานวิชาการปท่ี
ผานมา (2563) 

คณะมีการทบทวนผลการดําเนินงานบริการ
วิชาการเพื่อถอดบทเรียนการดํา เ นินงาน
วิชาการปที่ผานมา(2563) พบวา งานบริการ

ผูรับผิดชอบ :  
งานบริการวิชาการและ
ถายทอดเทคโนโลย ี
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ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
ซึ่งไมสามารถสะทอนผลระทบที่เกิดข้ึนกับ
การพัฒนาหรือการสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน ทองถ่ินไดอยางชัดเจน คณะควรมีการ
วิเคราะหขอมูลและถอดบทเรียนจากผลการ
ดําเนินงานดานบริการวิชาการ เพ่ือนํามาใช
ในการวางแผนและกําหนดโครงการบริการ
วิชาการที่มีความโดดเดน สงผลตอการพัฒนา
และสามารถสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน
ทองถิ่นไดอยางยั่งยืน โดยคณะควรกําหนด
เครื่องมือและกระบวนการในการวัดและ
ประเมินผลท่ีสามารถสะทอนผลการพัฒนา
และการสรางความเขมแข็งท่ีเกิดขึ้นตอชุมชน 
ทองถิ่นไดอยางถูกตอง และสอดคลองกับ
บริบทของแตละชุมชน 

(P) สังเคราะหผลจากการดําเนินงานดาน
บริการวิชาการในป 2563 เพื่อนํามาใชใน
การวางแผนและกําหนดกิจกรรมบริการ
วิชาการป 2564 
(D) ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป 2564 
(C) ประเมินผลลัพธของโครงการจากขอมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพ ดวยเครื่องมือ เชน 
การสัมภาษณ แบบสํารวจ กระบวนการถอด
บทเรียนหลังกิจกรรม (AAR) 
 
 

วิชาคณะฯ รวมกับเทศบาลตําบลทุงหัวชางใน
การใหความรูและกระตุนใหครัวเรือนตระหนัก
ถึงปญหาดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหา
ขยะมูลฝอยที่ตองแกไขดวยการกําจัดที่ตนทาง
ในฐานะผูผลิตขยะ งานบริการวิชาการได
สงเสริมความรูเ ก่ียวกับการจัดการขยะของ
ครัวเรือน รวมถึงการจัดการขยะอยางมีสวน
รวมของเทศบาล หลังจากท่ีครัวเรือนไดรับ
ความรูและมีการทดลองคัดแยกขยะ ผลที่ไดคือ 
ครัวเรือนสามารถคัดแยกขยะได 3 ประเภทคือ 
ขยะทั่ ว ไป ขยะที่ ย อยสลายได  และขยะ
อันตราย โดยการคัดแยกขยะของครัวเรือนทํา
ใหปริมาณขยะที่ เทศบาลจะนํา ไปกํา จัดมี
จํานวนลดลง รวมถึง ไดมีการหาแนวทาง
รวมกันในการใชประโยชนจากขยะที่ยอยสลาย
ไดในครัวเรือน จึงมีกระบวนการการระดม
ความคิดเห็นระหวางผูบริหาร เจ าหนาที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล ครัวเรือน และงานบริการ
วิชาการคณะมนุษย เพื่อหาแนวทางการจัดการ
ข ย ะ ท่ี ย อ ย ส ล า ย ไ ด อ ย า ง มี ส ว น ร ว ม 
กระบวนการดังกลาวพบวา  มีตัวแทนของ
ครัวเรือนในเขตเทศบาลจํานวน 4 หมูบาน เขา

ผูกํากับ :  
ผูชวยคณบดีฝาย
ยุทธศาสตรและบริการ
วิชาการ 
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28 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง  
 

ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
รวมเปนสมาชิกและมีการจัดต้ังกลุมบริหาร
จัดการขยะตําบลทุ งหัวชาง มีสมาชิกกลุม
จํานวน 43 คน มีโครงสรางการดําเนินงานใน
รูปของคณะกรรมการ โดยกิจกรรมท่ีกลุมได
รวมกันทําเมื่อเกิดการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
คือ การนําเศษอาหารมาเลี้ยงใสเดือนดินเพื่อให
ได ปุ ย ใส เดื อนดินสํ าหรับนํ ามา ใช ในการ
เพาะปลูกเพื่อใหพืชผักที่ไดปลอดสารเคมีอันจะ
เกิดผลดีตอสุขภาพของประชาชน 

กระบวนการของกลุมบริหารจัดการ
ขยะตําบลทุงหัวชาง เปนความรวมมือระหวาง
งานบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรและเทศบาลตําบลทุงหัวชาง โดย
การดําเนินงานในป 2563 มีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

1. กลุมบริหารจัดการขยะตําบลทุงหัว
ชางไดปญหาและความตองการของกลุมในการ
ใชประโยชนจากขยะเพื่อนํามาเลี้ยงใสเดือนดิน 
โดยเทศบาลจัดเตรียมสถานที่สาธิตการทําปุย
ชีวภาพ ณ ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาล 
และงานบริการวิชาการได เปนวิทยากรให
ความรูและสาธิตการเลี้ยงใสเดือนดิน รวมถึงให
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ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
ครั ว เ รื อ นที่ เ ข า ร ว ม ได ล งมื อปฏิบั ติ จ ริ ง 
ขอสังเกตคือ ครัวเรือนใหความสนใจและมีการ
ซั ก ถ า ม วิ ธี ก า ร ตั้ ง แ ต เ ริ่ ม ต น จ น สิ้ น สุ ด
กระบวนการ และผูเขารวมไดนําถังปุยใสเดือน
ดินกลับไปเลี้ยงยังครัวเรือนของตนเองเพื่อให
ไดปุยในลําดับตอไป 

2. มีการสร า งกลุ มไลนชื่ อ “กลุ ม
บริหารจัดการขยะตําบลทุงหัวชาง” เพื่อเปน
ชองทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร รวมถึงปญหาอุปสรรค ได มีการ
รายงานผลการเลี้ยงใสเดือนดินทั้งขอมูลและ
รูปภาพภายในกลุม 

3. งานบริการวิชาการรวมกับ
เจาหนาที่เทศบาลติดตามผลการดําเนินงาน
ผานชองทางไลนกลุม และการลงพื้นที่จริงเพื่อ
ทราบปญหา อุปสรรค จากการเลี้ยงใสเดือนดิน
และในระหวางการรอใสเดือนดินผลิตปุย พบ
ขอสังเกตวา มีบางครัวเรือนท่ีปลูกผักปลอด
สารไดนําปุยไปใชทดลองในการเพาะปลูก โดย
สังเกตแปลงผักที่ใชปุยใสเดือนดินและไมใช ซึ่ง
ครัวเรือนเห็นความแตกตางของผลผลิต แปลง
ที่ใชปุยใสเดือนดินมีลําใหญ ใบของพืชผักมี
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ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
ความกรอบ และหวาน สามารถเก็บผักไวได
นาน จากขอสัง เกตที่พบทําใหงานบริการ
วิ ช า การนํ า ปุ ย ใส เ ดื อนดิ น ไปตรวจสอบ
มาตรฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ และไดใบรับรอง
คุณภาพปุยดังกลาวในระหวางนี้หลายครวัเรือน
ไดทดลองใชปุยใสเดือนดินในการเพาะปลูก
พืชผักสวนครวัเพิ่มขึ้น 

4. หลังจากทดลองเลี้ยงใสเดือนดิน
แลว งานบริการวิชาการคณะฯ ไดรวมกับ
เทศบาล นํากลุมจัดการขยะไปศึกษาดูงานการ
จัดการขยะ ณ เทศบาลเมืองนาน เพื่อดู
กระบวนการจัดการขยะโดยชุมชน การคัดแยก
ขยะของครัวเรือน และการใชประโยชนจาก
ขยะ เชน การแปรรูปขยะรีไซเคิลเพื่อสราง
รายได  การจัดสวัสดิการชุมชนจากการรับ
บริจาคขยะภายในชุมชน รวมถึงการคัดแยก
ขยะอยางละเอียด ณ สถานท่ีทองเที่ยวของ
จังหวัดนาน จากการศกึษาดูงานครวัเรือนมีการ
คัดแยกขยะอยางจริงจัง โดยขยะรีไซเคิลนําไป
ขาย และหาแนวทางการแปรรูปผลิตภัณฑจาก
ขยะรีไซเคิลเพื่อเพ่ิมมลูคาและเกิดรายได 

5. มีการทบทวนบทเรียนจากการเขา
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ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
รวมโครงการของครัวเรือน พบวา ครัวเรือน
สามารถคัดแยกขยะไดถูกตองตามประเภท 
และนําขยะมาใชประโยชนไดตามประเภทของ
ขยะ ผลลัพธจากการคัดแยกขยะประเภทเศษ
อาหารเพ่ือนํามาเลี้ยงใสเดือนดินใหไดปุย
ชีวภาพรวมถึงการไดทดลองนํามาใชเพาะปลูก
ในชีวิ ตประจํ าวัน  และผลการตรวจสอบ
คุณภาพปุยจากมหาวิทยาลัยแมโจ ทําใหกลุมมี
ความเชื่อม่ันในกระบวนการและผลลัพธที่เกิด
จากการเขารวมโครงการ และหากมีการ
ดําเนินงานในปตอไป อยากใหกลุมมีการตอ
ยอดการขายปุยใสเดือนดินเพื่อใหสามารถสราง
งาน สรางรายไดใหแกครัวเรืนไดอยางแทจริง 

สังเคราะหผลจากการดําเนินงานดาน
บริการวิชาการในป 2563 เพ่ือนํามาใชในการ
วางแผนและกําหนดโครงการบริการวิชาการ
สรุปไดดังนี ้

1. การมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ดานสิ่งแวดลอมกอใหเกิดการรวมกลุมที่นําไปสู
การพัฒนาอาชพี โดยใชฐานกลุมเดิมสรางกลุม
ใหมจากผลลัพธการดําเนินงานของโครงการ 
ความเขมแข็งและการบริหารจัดการกลุมที่ดีจะ
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32 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง  
 

ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
นําไปสูการข้ึนทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน และ
มีความเปนไปไดที่เกิดกลุมวิสาหกิจชุมชน
จํานวน 2 กลุม มีผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานที่
ผานการรับรองจํานวน 2 ชนิด คือ ปุยใสเดือน
ดิน และผักปลอดสารพิษ 

2. ผลลัพธจากการดําเนินงานของกลุม
เอ้ือตอการพัฒนาชุมชนใหคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทั้งมิติสุขภาพ สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจของ
ครัวเรือน 

3. เกิดเครือขายความรวมมือระหวาง
เทศบาลตําบลทุงหัวชางและงานบริการ
วิชาการของคณะฯ ทําใหมีประเด็นการพัฒนา
ทองถิ่นที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการที่เกิดขึ้นจริง 

4. เปนพ้ืนท่ีบูรณาการการเรียนการ
สอน การวิจัย และทาํนุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
สําหรับอาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่ของ
คณะฯ  

5. เครื่องมือทสําคัญที่ใชในงานบริการ
วิชาการที่กอใหเกิดการพัฒนาชุมชน คือ การ
สรางกระบวนการกลุม การสรางการมีสวนรวม 
การรูจักทุนชุมชน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
การศึกษาดูงาน และการถอดบทเรียนหลัง
กิจกรรม 

ผลการวิเคราะหขอมูลนํามาใชในการ
วางแผนงานโครงการ ป 2564 ดังนี ้

1. ติดตามการดาํเนินงานของกลุม 
เพื่อวิเคราะหจํานวนสมาชิกของกลุมทีเ่พิ่มข้ึน
และความตองการของชุมชนในการเขารวม
กิจกรรมกับงานบริการวิชาการของคณะฯ และ
วิเคราะหความเปนไปไดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากปุยใสเดือนดินใหเปนสินคาที่
สรางรายไดใหแกครัวเรือน 

2. วางแผนกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ทุนที่มีอยู ไดแก สมาชิกกลุม วัตถุดิบในการ
ผลิตปุยใสเดือนดิน ความรูในการทําปุยใสเดือน
ดิน ความรูดานการปลูกผักปลอดสาร การ
สนับสนุนของเทศบาลตําบลทุงหัวชาง และการ
ใหบริการวิชาการของคณะฯ เพื่อใหการ
ดําเนินงานของโครงการบรรลวุัตถุประสงค 

2. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ไดแก การสงเสริมความรูดานการคิดตนทุน
กําไร การออกแบบบรรจุภัณฑ การตลาด เพื่อ
ยกระดับและพัฒนาปุยใสเดือนดินใหเปนสินคา
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34 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง  
 

ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
ที่ไดมาตรฐานของกลุมที่สามารถวางขายใน
ทองตลาดได 

3. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อ
สงเสริมการใชปุยใสเดือนดินในการเพาะปลูก
ผักสวนครัวแกครัวเรือนเพื่อสรางผลกระทบเชิง
บวกในมิติตาง ๆ เชน มิติสุขภาพ สงผลให
ครัวเรือนไดบริโภคผักปลอดสารพิษและลดการ
ใชปุยเคมี มิติเศรษฐกิจ สงผลใหครัวเรือนมี
รายไดจากการขายผักปลอดสารพษิและลด
คาใชจายในการซื้อผักมาบริโภค และดาน
สิ่งแวดลอมเปนการลดขยะตนทางของ
ครัวเรือน โดยครัวเรือนสามารถนําขยะที่ยอย
สลายไดมาใชใหเกิดประโยชน และปรับปรุง
สภาพดินใหเอ้ือตอการเพาะปลูกผักปลอดสาร 
มิติทางสังคมกอใหเกิดกลุมผูปลูกผักปลอด
สารพิษตาํบลทุงหัวชาง 

4. นําผักสวนครัวที่ครวัเรือนเพาะปลูก
โดยใชปุยใสเดือนดินมาตรวจมาตรฐานผัก
ปลอดสารเพ่ือสรางความเชื่อมัน่ใหกับครัวเรือน
ที่ปลูกผักไดยกระดับหรือพัฒนาผักปลอดสาร
ใหเปนสินคาหรือผลิตภัณฑของกลุมที่กอใหเกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและเศรษฐกิจ
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ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
ชุมชนตอไป 

5. แนะนํากลุมผูผลิตปุยใสเดอืนดิน
และกลุมผักปลอดสาร จดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน เพ่ือใหกลุมเกิดความเขมแข็ง เขาถึง
แหลงงบประมาณ แหลงความรู ที่จะนํามาใช
ในการบริหารจัดการกลุมดวยกระบวนการคิด
และการมีสวนรวมของกลุม โดยกลุมสามารถ
พึ่งตนเองไดหากงานบริการวิชาการของคณะฯ 
สิ้นสุดระยะเวลาดาํเนินการ 

5. ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดจํานวนอาจารย
ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกของบางคณะ
ยั งมี ค า ค อนข า งต่ํ า  คณะฯ ควรจั ดทํ า
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ (รวมท้ังสายสนับสนุน) โดยกําหนด
ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย กรอบเวลาให
ชัดเจน และมีกระบวนการกํากับติดตามผล
การดํา เนินงานอยางเปนระบบ เพื่อ ให
บุคลากรสามารถมองเห็นความกาวหนาใน
หนาท่ีการงานไดอยางชัดเจน 

1. ทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.
2565-2569  
2. เรงติดตามอาจารยท่ีลาศึกษาตอ และให
รายงานผลการศึกษาตอคณบดีเปนระยะ 
และคณะฯ รายงานผลตอมหาวิทยาลัย 
3. กําหนดใหอาจารยทุกคนทําแผนพัฒนา
รายบุคคล 

1. อยูระหวางทบทวนแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
พ.ศ.2565-2569 
2. ติดตามอาจารยที่ลาศึกษาตอ และอาจารย
ทุกคนมีการรายงานผลการศกึษาตอคณบดี  
3. รวมประชุมกับสาขาวิชา/อาจารยท่ีลาศึกษา
ตอ เพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการเรียน  
4. คณะฯ รายงานผลการศึกษาตอของอาจารย 
ตอมหาวิทยาลัย เพื่อทราบสถานะการศึกษา  

ผูรับผิดชอบ :  
งานบริการการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา 
ผูกํากับ :  
1) คณบด ี
2 )  ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ า ย
วิชาการและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 

6. ใหทุกคณะทําแผนพัฒนาคุณภาพ เพ่ือ
นํา เสนอกลยุทธในการดํา เ นินงานตาม
ขอเสนอแนะ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย

1) นําผลการประเมินคุณภาพการศกึษา 
ระดับคณะ ปการศึกษา 2562 มาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศกึษา 2563 

ผูรับผิดชอบ :  
งานบริการการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา 
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36 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง  
 

ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ/ผูกํากับ 
พิจารณาอีกครั้ ง  โดยเฉพาะอยางยิ่ ง ใน
องคประกอบและตัวชี้วัดที่มีผลการประเมิน
ต่ํากวาคณะอื่นมาก 

(Improvement Plan) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2563  
2) นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 มาจัดทํา
แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 
(Improvement Plan) ปการศึกษา 2563 
เพื่อใช ในการติดตามองคประกอบและ
ตัวชี้วัดที่เ ก่ียวของกับการดําเนินงานของ
คณะ 

ประจําปการศกึษา 2563 จากขอเสนอแนะ
จากกรรมการตางๆ ดังนี้  
- ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ ปการศึกษา 2562 
- ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจาํคณะ  
- ขอเสนอของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
- ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
2. ทุกสาขาวิชาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement Plan)  ประจําป
การศึกษา 2563 จากขอเสนอแนะจาก
กรรมการตางๆ ดังนี ้ 
- ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
- ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจาํคณะ  
- ขอเสนอของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
- ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ผูกํากับ :  
1) คณบด ี
2 )  ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ า ย
วิชาการและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 

หมายเหตุ: ขอมูลรายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่   6/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 
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1.10.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา 2563 (จากผลประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายใน ปการศึกษา 2562)   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังนี ้

 

องคประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต 
1.1 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ยุทธศาสตร จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

หนวยงานที่
ผิดชอบ/ผู

กํากับ 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวยั 
 

จุดแข็ง 
1. คณะมีกระบวนการกํากับติดตามการ
บริหารจัดการหลักสูตรที่ทําใหหลักสูตรมี
ผลการดาํเนินงานดีข้ึนอยางตอเน่ือง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหหลักสูตรท่ีมี
คุณสมบัติตามเกณฑ ขอรับการประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามเกณฑการ
เผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติในฐานขอมูล
หลักสูตร(TQR)  
 
 
 

 
 
 
 
 
1) ทบทวนระบบและกลไกการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
เพื่อใหหลักสูตรท่ีมีความพรอมตาม
เกณฑการเผยแพรหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติในฐานขอมูลหลักสูตร 
(TQR)  

 
 
 
 
 

ปการศกึษา 2563 

 
 
 
 
 
-   

 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบ 
งานบริการ
การศึกษา
และพัฒนา
นักศึกษา 
ผูกํากับ 
1) คณบด ี
2) รอง
คณบดีฝาย
วชิาการและ
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ยุทธศาสตร จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

หนวยงานที่
ผิดชอบ/ผู

กํากับ 
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา   

2. ควรมีกิจกรรมอบรมใหความรูหรือการ
ใหคําปรึกษาดานจิตวิทยาใหแกนักศึกษา 
รวมท้ังอาจารยที่ปรึกษา  

382) จัดสงนักศึกษาและอาจารย /
จัดโครงการดานจิตวิทยา เพื่อให
ความรู และหรือมีการใหคาํปรึกษา
ดานจิตวิทยา โดยเชิญวิทยากรมาให
ความรู 

  ผูรับผิดชอบ 
งานบริการ
การศึกษา
และพัฒนา
นักศึกษา 
ผูกํากับ 
รองคณบดี
ฝายกิจการ
นักศึกษา
และอาคาร
สถานท่ี  
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1.2  จุดที่ควรพัฒนา 

ยุทธศาสตร  ขอเสนอแนะจาการประเมิน รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพ 

ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่
ผิดชอบ/ผู

กํากับ 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวยั 
 

1. ควรวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ
จํานวนนักศึกษาของหลักสูตร  เพื่อ
กําหนดกลยุทธประชาสัมพันธเชิงรุกที่
เหมาะสมในการรับนักศึกษาสําหรับ
หลักสูตรท่ีมีจํานวนนักศึกษาลดลง 
 
2. ควรวิเคราะหขอมูลอาจารย
ผูรับผิดชอบหลกัสูตรใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ
และมหาวิทยาลัย รวมทั้งปจจัยอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวของเพื่อหาแนวทางสงเสรมิและ
สนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก 
3. คณะควรวิเคราะหสถิติผลงานทาง
วิชาการของคณาจารยเพื่อวางกลยุทธเชิง
รุกในการขับเคลื่อน สนับสนุนและพัฒนา
ผลงานทางวิชาการใหมีคุณภาพ เพ่ือ
สามารถใชเสนอขอรับการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการได 

1.1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564  
1.2) จัดแผนประชาสัมพันธเชงิรุก 
ในรูปแบบของการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการ 
 
2.1) ทบทวนแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร พ.ศ.2565  
2.2) จัดทําแผนพัฒนาอาจารย 
ประจําปการศกึษา 2563  
 
 
 
3.1) วางแผนการสาํรวจขอมูล
ผลงานวชิาการของอาจารยประจํา
คณะ 5 ปยอนหลัง รายบุคคล และ
ติดตามเปนระยะ  
3.2) จัดสงอาจารยเขารวมโครงการ
ของมหาวิทยาลัย/จัดโครงการ

ปงบประมาณ  
2564 

ปการการศึกษา 2563 
 
 

ปงบประมาณ  
2564 

ปการการศึกษา 2563 
 
 
 

ปการการศึกษา 2563 
 
 

ปการการศึกษา 2563 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

ผูรับผิดชอบ 
งานบริการ
การศึกษา
และพัฒนา
นักศึกษา 
ผูกํากับ 
1) คณบด ี
2) รอง
คณบดฝีาย
วิชาการและ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา   
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ยุทธศาสตร  ขอเสนอแนะจาการประเมิน รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพ 

ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่
ผิดชอบ/ผู

กํากับ 
พัฒนาศักยภาพอาจารยดานการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อเตรียม
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

 
องคประกอบที ่2 การวิจัย 
2.1 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 

ยุทธศาสตร  จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่ผิดชอบ/
ผูกาํกับ 

ยุทธศาสตรที่ 2 คนื
งานวิจัยสูทองถ่ิน 

จุดแข็ง 
1.คณะมีคณาจารยที่มีความเช่ียวชาญดาน
การทําวิจัย  สามารถพัฒนาชดุโครงการวิจัย
เชิงพื้นที่ในลักษณะบูรณาการศาสตรที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอีกทั้งยังสามารถ
ผลักดันใหอาจารยในคณะเขามามีสวนรวม
ในชุดโครงการวิจัย  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ดานการวิจัยใหแกอาจารยในคณะ 
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ยุทธศาสตร  จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่ผิดชอบ/
ผูกาํกับ 

2. คณะมีระบบพี่เลี้ยงในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหคณาจารยในคณะไดทํางานวิจัย
เพ่ิมขึ้น 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรวิเคราะหสถิติยอนหลังของ
ขอมูลการไดรับทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก ผลงานทางวิชาการของอาจารย  
เพ่ือใชในการวางกลยุทธขับเคลื่อนงานวิจัย
ใหมีเปาหมายท่ีชัดเจนโดดเดน 
 
 
 
 
2. คณะควรมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมให
นักวิจัยไดรูจักแหลงทุนวิจัยภายนอกจาก
วิทยากรภายนอกที่มีความเช่ียวชาญหรือ
เก่ียวของกับแหลงทุนใหมากขึ้น 

 
 
 
 
1.1 จัดประชุมเพื่อวเิคราะหสถิติ
ยอนหลังของขอมูลการไดรบัทุน
วิจัยท้ังภายในและภายนอก 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย  
เพ่ือใชในการวางกลยุทธ
ขับเคลื่อนงานวิจัยใหมีเปาหมาย
ที่ชัดเจนโดดเดน โดยจัดทําแผน
ดําเนินงานดานการวิจัย ป
การศึกษา  2563  
2.1 จัดสรรงบประมาณดําเนิน
โครงการยกระดับศักยภาพดาน
การผลิตผลงานทางวิชาการ 
คณะฯ  

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปการศึกษา 
2563 

 

 
 
 
 

ปการศึกษา 
2563 

 
 
 
 
 
 
 

42,800 

 
 
 
 
ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษา
และพัฒนานักศึกษา 
ผูกํากับ 
1) คณบด ี
2) รองคณบดีฝาย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา   
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2.2  จุดที่ควรพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร  ขอเสนอแนะจาการประเมิน รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่ผิดชอบ/
ผูกาํกับ 

ยุทธศาสตรที่ 2 คืน
งานวิจัยสูทองถ่ิน 

1.คณะควรสงเสริมใหมีการตีพิมพผลงาน
วิชาการหรืองานสรางสรรคในระดับ
นานาชาต ิ
 
2. คณะควรรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการ
ผลักดันแนวปฏิบัติหรือระเบียบเก่ียวกับ
ขั้นตอนการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย เพื่อเอ้ือประโยชนใหแกอาจารยและ
นักวิจัย 

1.1 จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพรผลงาน
วิชาการหรือผลงานตามความ
จําเปนและเหมาะสม 
2.1 จัดโครงการ /สงอาจารยเขา
รวมอบรมเพื่อใหมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการขอจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย 
2.2 สงเสริมและผลักดันอาจารย
ของคณะฯ ยื่นขอจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย เพ่ือเอ้ือประโยชน
ใหแกอาจารยและนักวิจัย 

ปงบประมาณ  
2564 

 
 

ปการการศึกษา 
2563 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
  
 
 

ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษา
และพัฒนานักศึกษา 
ผูกํากับ 
1) คณบด ี
2) รองคณบดีฝาย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา   
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องคประกอบที่ 3การบริการวิชาการ 
3.1 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 

ยุทธศาสตร  จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่ผิดชอบ/
ผูกาํกับ 

ยุทธศาสตรที่ 3 พลิกฟน
แผนดินดวยวิชาการ 

จุดแข็ง 
1. คณะมียุทธศาสตรที่ชัดเจนดานงาน
บริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งยั่งยืน
แกทองถ่ิน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.คณะควรสังเคราะหขอมูลสรุปผลการ
ดําเนินการดานบริการวิชาการที่ได
ดําเนินการมาแลว นํามาใชเปนขอมูลในการ
วางแผนการดาํเนินการดานบริการวิชาการ
ของคณะ เพ่ือใหเกิดชุดโครงการบริการ
วิชาการที่โดดเดนและสรางความเขมแข็ง
ยั่งยืนแกชุมชนหรือทองถิ่นอยางตอเน่ือง 
2. คณะควรเปดโอกาสใหชุมชนหรือผูมีสวน
เก่ียวของในทองถิ่นไดเขามีสวนรวมในการ
ประเมินความสําเร็จของแผนบริการวิชาการ 
เพ่ือวางแผนพัฒนาโครงการบริการวิชาการ
ในปถัดไป 

 
 
 
 
 
1.1 จัดประชุมถอดบทเรยีนจาก
การดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการแกชุมชนปการศึกษา 
2562 ประกอบไปดวย
ผูรับผิดชอบโครงการ/ผูนํา
ชุมชน/ตัวแทนชุมชนที่ไดรับการ
ใหบริการจากคณะ เพื่อนําขอมูล
จาการประเมินความสําเร็จของ
มาเปนแนวทางในการวาง
แผนการดําเนินงานดานการ
บริการวิชาการ ปการศึกษา 
2563  

 
 
 
 
 

สิงหาคม 2563- 
มกราคม 2564 

 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบ 
งานบริการวชิาการ
และถายทอด
เทคโนโลยี  
ผูกํากับ 
1) คณบด ี
2) ผูชวยคณบดีฝาย
ยุทธศาสตรและ
บริการวิชาการ   
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องคประกอบที ่4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ยุทธศาสตร  จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานทีผ่ิดชอบ/
ผูกาํกับ 

ยุทธศาสตรที่ 4 สืบสาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
1. คณะมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ในการสรางสรรคผลงานดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรที่เชื่อมโยงกับ
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรประชาสัมพันธกิจกรรมดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความโดด
เดน สะทอน อัตลักษณของคณะ เพื่อสราง
ภาพลักษณความเปนผูนําทางดานวิชาการ
และทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นและชุมชน 
2. คณะควรจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยดาํเนินการรวมกับ
เครือขายภายในมหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน
ภายนอก 

 
 
 
 
 
 
1.1 จัดทําแผนทํานุบํารงุศลิปะ
และวัฒนธรรม ปการศึกษา 
2563 โดยกําหนดใหมีโครงการ
เพ่ือสรางภาพลักษณความเปน
ผูนําทางดานวชิาการและทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นและชุมชน และสราง
เครอืขายความรวมมือระหวาง
ชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปการศึกษา 
2563 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษา
และพัฒนานักศึกษา 
ผูกํากับ 
1) คณบด ี
2) รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาและ
อาคารสถานที่   
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4.2  จุดที่ควรพัฒนา 
ยุทธศาสตร  ขอเสนอแนะจากการประเมิน รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่ผิดชอบ/

ผูกํากับ 
ยุทธศาสตรที่ 4 สืบสาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1. คณะควรสงเสริมและสนับสนุนให
อาจารยพัฒนาผลงานดานศิลปวัฒนธรรมให
มีความโดดเดนและไดรับการยอมรับจาก
สังคม  ยกระดับการเผยแพรผลงานเพื่อให
เกิดการสรางมาตรฐานดานศลิปะและ
วัฒนธรรมในระดับชาติตอไป 
 

สรางฐานขอมูลและภูมิปญญา
ทองถิ่นผานความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก เพื่อรวมกัน  
ยกระดับการเผยแพรผลงาน
เพ่ือใหเกิดการสรางมาตรฐาน
ดานศิลปะและวฒันธรรมใน
ระดับชาต ิ

ปการศึกษา 
2563 

- ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษา
และพัฒนานักศึกษา 
ผูกํากับ 
1) คณบด ี
2) รองคณบดีฝาย
กิจการนักศกึษาและ
อาคารสถานที่   

 

องคประกอบที ่5 การบริหารจัดการ  
5.1  จุดที่ควรพัฒนา 

ยุทธศาสตร  ขอเสนอแนะจากการประเมิน รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่ผิดชอบ/
ผูกาํกับ 

ยุทธศาสตรที่ 5 กาวล้าํ
บริหารจัดการ 

1. คณะควรเปดโอกาสใหบุคลากรทุกภาค
สวนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนกล
ยุทธของคณะ 

1.1 จัดประชุมอาจารย/บุคลากร 
เพ่ือรวมกันทบทวนแผนกลยุทธ
ของคณะ 

สิงหาคม 2563-
ตุลาคม 2564 

- ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษา
และพัฒนานักศึกษา 
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46 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง  
 

ยุทธศาสตร  ขอเสนอแนะจากการประเมิน รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

ระยะเวลา งบประมาณ หนวยงานที่ผิดชอบ/
ผูกาํกับ 

2. คณะควรนําผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณมาอธิบายการบริหารงานดวย
หลักธรรมาภิบาลใหครบถวน ชัดเจน และ
ครอบคลุมทุกประเด็น 
 

2.1 ผูบริหารทบทวนผลการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
และรับการประเมินตรวจติดตาม 
ผลการบริหารงานคณบดี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ผูกํากับ 
1) คณบด ี

3. คณะควรพัฒนาระบบการจัดการความรู
เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติที่ดีในระดับคณะ 
โดยเฉพาะประเด็นดานการผลิตบัณฑิต 
 

3.1 พัฒนาระบบการจัดการ
ความรูเพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี
ในระดับคณะ   
 

มิถุนายน 2563-
พฤษภาคม 2563  

- ผูรับผิดชอบ 
งานบริการการศึกษา
และพัฒนานักศึกษา 
ผูกํากับ 
รองคณบดีฝาย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

4. คณะควรวิเคราะหปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปจจัยภายนอกมากําหนดประเด็นสําหรับ
การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบ
ตอการบริหารงานใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนยุทธศาสตรของคณะ 

4.4 จัดประชุมเพื่อถอดบทเรียน
จากรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ.2563 
และวเิคราะหปจจัยเสี่ยงท่ีเกิด
จากภายนอก มากําหนดประเด็น
การบริหารความเสี่ยงของคณะ 

มิถุนายน 2563-
พฤษภาคม 2563  

- ผูรับผิดชอบ 
งานบริหารทั่วไป 
ผูกํากับ 
รองคณบดีฝายแผน 
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ส่วนท่ี 2 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ประกอบด้วยผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการในระดับคณะ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 26 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

❖ องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การจัดการศึกษาที่ตอบสนองสังคมและยุทธศาสตร์ชาติ  

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  
❖ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 งานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคม  
❖ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สัมฤทธิ์ผลของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น  
❖ องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม  
❖ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารงานและพัฒนาคณะ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน  

❖ องค์ประกอบที่ 6 ผลการดำเนินงานตามการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 อัตราการได้งานทำในพ้ืนที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต  
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พ้ืนที่ หรือภูมิภาค  
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ความสอดคล้องของหลักสูตร  
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  ตัวบ่งชี้ที่ 6.5 การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค  
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.6 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน  

 ตัวบ่งชี้ที่ 6.7 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพ่ือ
พัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  
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องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

ผลการดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนทั้งหมด จำนวน 14 หลักสูตร 
และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด 
ระหว่างวันที่  12- 31 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โดยมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผ่านมาตรฐาน จำนวน 14 หลักสูตร และผลการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรตามระดับคุณภาพ พบว่า อยู่ในระดับดี จำนวน 14 หลักสูตร ดังตารางข้อมูลประกอบการ
พิจารณาต่อไปนี้  
 

ตารางข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 

หลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 ผลประเมิน 
ระดับ

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

ผ่านมาตรฐาน 3.62 คะแนน ระดับดี 

1.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองและการปกครอง 

ผ่านมาตรฐาน 3.24 คะแนน ระดับดี 

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

ผ่านมาตรฐาน 3.61 คะแนน ระดับดี 

2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาดนตรี ผ่านมาตรฐาน 3.86 คะแนน ระดับดี 
2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ 

ผ่านมาตรฐาน 3.88 คะแนน ระดับดี 

2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน 

ผ่านมาตรฐาน 3.57 คะแนน ระดับดี 

2.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน 

ผ่านมาตรฐาน 3.20 คะแนน ระดับดี 

2.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ผ่านมาตรฐาน 3.30 คะแนน ระดับดี 
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หลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 ผลประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
2.7 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ผ่านมาตรฐาน 3.43 คะแนน ระดับดี 

2.8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน 

ผ่านมาตรฐาน 3.59 คะแนน ระดับดี 

2.9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

ผ่านมาตรฐาน 3.87 คะแนน ระดับดี 

2.10 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ผ่านมาตรฐาน 3.54 คะแนน ระดับด ี
3) ระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558  
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
ภาษาไทย  

ผ่านมาตรฐาน 3.36 คะแนน ระดับด ี

4) ระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548   
4.1 หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิา
ภาษาไทย 

ผ่านมาตรฐาน 3.78 คะแนน ระดับดี 

ผลรวมค่าคะแนนของทุกหลักสูตร  49.85  
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด  14  

คะแนนที่ได ้  3.56 ระดับดี 
 

 การคำนวณ 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมายการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

4.00 คะแนน 
49.85 

3.56 คะแนน ไม่บรรลุ 
14 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 1.1-1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 

คะแนนที่ได้  = 
49.85 

= 3.56 คะแนน 
14 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  การจัดการศึกษาที่ตอบสนองสังคมและยุทธศาสตร์ชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 – 7 ข้อ 

 
ผลการดำเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 จัดทำแผนการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องและตอบสนอง
นโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาผู้เรียนของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ ตามความ
เชี่ยวชาญของคณะ 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมีการจัดทำแผนการผลิต คณ ะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (มน 1.2.1-1) ที่สอดคล้องและ
ตอบสนองนโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาผู้เรียน
ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ ตามความเชี่ยวชาญของคณะ โดย
แผนดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563 และ
แผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 (มน 1.2.1-2) ซึ่งคณะกรรมการ
ประกอบไปด้วย คณบดี รองคณบดี ประธานสาขาวิชาเลขานุการ
สาขาวิชา และงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  กับการผลิตบัณฑิตของคณะฯ  โดยหลักการจัดทำ
แผนปฏิบั ติ งานการผลิตบัณ ฑิตและการพัฒ นาผู้ เรียน  คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี
การศึกษา 2563 มีหลักการดังนี้ 

1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2) สอดคล้องกับแผนการอุดมศึกษาระยะ 20 ปี ด้านผู้เรียน 
(Learner Aspirations) โด ยก ารมุ่ ง พั ฒ น าผู้ เรี ย น ทุ ก ค น ให้ มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในทศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 

3) สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (2563-2565) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย 

4) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และ

มน 1.2 -1 -1 แผนการผลิต
บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563 
 
ม น  1 .2 -1 -2  ราย งาน การ
ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะ
แล ะการป ระกั น คุ ณ ภ าพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ปี การศึ กษ า 2563 ครั้ งที่  
1 /2563  เมื่ อ วั น พุ ธที่  2 3 
ธันวาคม 2563 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
สังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2563-2565 เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย 

5) สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง 
มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.2562  
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 จัดบริการหลักสูตรด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งแบบให้ปริญญากับแบบไม่ให้
ปริญญา หลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ปีการศึกษา 2563 คณะมีจัดบริการหลักสูตรด้วยรูปแบบที่

หลากหลายทั้งแบบให้ปริญญากับแบบไม่ให้ปริญญา หลักสูตรตาม
มาตรฐานวิชาชีพ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต ดังนี้ 

1) หลักสูตรแบบให้ปริญญา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และ
การศึกษาตลอดชีวิต ได้แก่  

1.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (มน 1.2-2-1) มีการเปิดการเรียนการทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษ โดยภาคพิเศษจะเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ เรียนจะเป็นบุคลากรประจำการ ที่มีงานประจำทำอยู่แล้ว แต่
ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งงานในหน่วยงาน โดย
มีการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึงปัจจุบัน  

1.2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (มน 1.2-2-2) มีการเปิดการ
เรียนการทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  ในส่วนของการศึกษาภาคพิเศษ 
จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยมีการจัดการเรียนการ
สอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนจะ
เป็นบุคลากรประจำการ ได้แก่  

1.2.1 ตำรวจ ทหารชั้นประทวน เจ้าหน้าที่ภาครัฐและ
เอกชน ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ ปวส. ที่มีความ
ต้องการพัฒนาตนศักยภาพตนเองเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตำแหน่งงานสูงขึ้น  

1.2.2 เจ้าของธุรกิจ เพ่ือนำองค์ความรู้จากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใช้ในการประกอบธุรกิจ  

1.2.3 ตำรวจ ทหาร  เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ที่มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่มีความต้องการพัฒนาความรู้
ทางด้านนิติศาสตร์ ที่จะนำไปเป็นความรู้ในปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  

2) หลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ

มน 1.2-2-1 เอกสารหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
/แผนการศึกษา 
 
มน 1.2-2-2 เอกสารหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต/แผนการ
ศึกษา 
 
มน 1.2-2-3 เอกสารหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา 
 
มน 1.2-2-4 เอกสารหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน   
 
มน 1.2-2-5 เอกสารหลักสูตร
ภาษาระยะสั้นสำหรับชาว
ต่างประเทศ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต ได้แก่ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (มน 1.2-2-3)  และ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (มน 1.2-2-4) 

3) หลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต ได้แก่ หลักสูตรภาษา
ระยะสั้นสำหรับชาวต่างประเทศ (มน 1.2-2-5)  โดยสาขาวิชา
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักได้มีการ
ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายจะเป็นนักเรียน/นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ของมหาวิทยาลัย จำนวน 
5 แห่ง และผลจากการที่นักเรียน/นักศึกษากลุ่มดังกล่าวเข้าร่วม
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับชาวต่างประเทศ จะมีบางกลุ่ม
ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ  

ทั้ งนี้  ปี การศึกษา 2563 ได้ รับ ผลกระทบจากการเกิ ด
สถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีการจำกัดการเดินทางระหว่าง
ประเทศ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้ในปี
การศึกษา 2563 ได้ ดังนั้น ในปีการศึกษา 2564 คณะและสาขาวิชา
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ได้มีการ
วางแผนในการปรับรูปแบบการอบรมที่จะเป็นการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์โดยผ่านการตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนที่จะต้องมีความ
พร้อมทั้งอุปกรณ์และช่องทางการสื่อสาร เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
เนื่องจากการใช้โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนจะต้องสามารถ
ใช้ได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์หรือหลักสูตรหรือรายวิชาที่เป็นความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต ที่เชื่อมโยงสาระความรู้ที่เป็นวิทยาการก้าวหน้า หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีเชื่อมโยงกับการนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรหรือรายวิชาที่เป็น

ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต ที่เชื่อมโยง
สาระความรู้ที่เป็นวิทยาการก้าวหน้า ผ่านกระบวนการเรียนการสอนได้แก่  

1) รายวิชาสหกิจศึกษา (มน.1.2-3-1) โดยนักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชาดังกล่าวจะถือเป็นการปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็ม
เวลาของสถานประกอบการที่เน้นปฏิบัติงานด้านวิชาการและวิชาชีพอย่าง
เป็นระบบ ตลอดจนการจัดทำรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อ

มน 1.2-3-1 รายละเอียดของ
รายวิชาสหกิจศึกษา (มคอ.4)/
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน 
 
มน1.2-3-2 รายละเอียดของรา
วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่นักศึกษาได้เข้าฝึกปฏิบัติงาน โดยในปี
การศึกษา 2563 มีนักศึกษาของคณะฯ ได้แก่  

1) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 16 คน   
2) นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จำนวน 17 คน   
ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ ซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมโยงสาระ

ความรู้ที่เป็นวิทยาการก้าวหน้า ผ่านกระบวนการเรียนการสอนร่วมกับ
สถานประกอบการอย่างแท้จริง เนื่องจากนักศึกษาได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานและสถานการณ์ต่าง ๆ ในการสถานประกอบการจริง  

2) รายวิชาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพในสาขาวิชาที่ เรียน           
(มน 1.2-3-2)  ซึ่งจะเป็นการให้นักศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพ
ที่เรียน กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่นักศึกษาสนใจ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงาน และฝึกปฏิบัติงานจริงกับหน่วยงานที่ตรงตาม
สาขาวิชาที่นักศึกษาได้เรียน ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่จะนำไปสู่ในการทำงานใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  และสาขาวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ   

ทั้งนี้  ที่ มีวิชาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาภาษาจีน ที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียน 
โดยนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา ดังนี้ 

1) มีรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน สำหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ที่เน้นให้นักศึกษารักและศรัทธาในความเป็นครู  

2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาชั้น
ปีที ่2 ที่เน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู้ 

3) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 สำหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 3 ทีเ่น้นให้นักศึกษามีทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม   

4) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 โดยนักศึกษาปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและ
นำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 
บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่ พึ งประสงค์ด้วย

(มคอ.4)/รายชื่อนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน 
 
มน 1.2-3-3 เอกสารหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สั งคมศึ กษา และสาขาวิ ชา
ภาษาจีน 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
กระบวนการวิจัยที่ ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีการจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลรวมทั้ง
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลแก่ผู้เรียน
อย่างเหมาะสม 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการเรียนรู้แบบ

ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลรวมทั้งจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ดิจิทัลแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม ดังนี้  

1)  การจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัล  

1.1 ) การพัฒ นาและการปรับปรุ งหลั กสู ตร คณ ะฯ           
ให้ความสำคัญต่อพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐาน
วิชาชีพของหลักสูตร (ถ้ามี) โดยให้มีสอดคล้องกับบริบทของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาหรือหลักสูตรในยุค Thailand 
4.0 และมีเป้าหมายหลักเพ่ือผลิตบัณฑิต โดยให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์
และใช้สถานการณ์ปัญหา เป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem Base 
Learning) และใช้การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการ
เรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เสาะ
แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาที่ ได้รับมอบหมายอย่างมี
กระบวนการและมีขั้นตอน ทำให้เกิดความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และ
เป็นความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ลงมือกระทำ ด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนเลือกเรียนและกระทำกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตน โดยให้อิสระกับหลักสูตร
ในการดำเนินการตามความเหมาะสม (มน 1.2-4.1 – มน 1.2-4-4)  

1.2 การจัดการเรียนรู้ทุกวิชาให้มีความทันสมัย โดยมีการ
จัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มน 1.2-4-5) โดยจะมีการกำหนด

มน 1.2-4-1 เอกสารหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564)  
 
มน 1.2-4-2 เอกสารหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองและการปกครอง 
 
มน 1.2-4-3 เอกสารหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564) 
 
มน 1.2-4-4 เอกสารหลักสูตร
ศิ ล ป ศ าส ต รม ห าบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2563) 
 
มน  1 .2 -4 -5  File/เอกสาร
รายละ เอี ยดของราย วิ ช า 
(มคอ.3) ปีการศึกษา 2563  
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
รูปแบบการหรือการเรียนรู้ที่หลากหมาย มีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามความถนัดของผู้ เรียนและ 
สถานการณ์ต่าง ๆ มีกระบวนการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง และผู้เรียนทุก
คนต้องร่วมมือกันในการเรียนรู้ เช่น จัดการเรียนการสอนออนไลน์  
จัดการเรียนการสอนแบบผสม (ออนไลน์และชั้นเรียน) โดยการนำ
เครื่องมือสื่อสารมาใช้ในการเรียน ได้แก่  มือถือ โน้ตบุค Tablet เป็น
ต้น และมีการรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)         
(มน 1.2-4-6) ที่จะแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์  เนื้อหา และผู้เรียน 
ให้เกิดความยืดหยุ่นต่อผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างแท้จริง  

2) จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 คณะมีการจัดสภาพแวดล้อม สิ่ งอำนวยความสะดวก 

พอเพียง ใช้การได้ดี  นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน ให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด อาคารเรียน  อาคารประกอบ 
แหล่งเรียนรู้ การบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน  

 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ ห้องประชุมที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ พอเพียงกับผู้เรียนและอยู่
ในสภาพใช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้สำหรับผู้เรียน  

 3)  ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล  คณะมีการ
ส่งเสริมและจัดโครงการ/กิจรรม ที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล
แก่นักศึกษา ได้แก่ โครงการส่งนักศึกษาเข้าอบรมคอมพิวเตอร์ ปี
การศึกษา 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564   
(มน 1.2-4-7)  โดยโครงการมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
และทันสมัยสำหรับนักศึกษา เช่น การใช้งาน Microsoft Office 
Word /เทคนิคการใช้งาน Excel/การใช้งาน Google Classroom/
การประยุ กต์ ใช้ โป รแกรม  Microsoft Power point/Microsoft 
teams /การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) 
เป็นต้น เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน ส่งเสริม
การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

 
มน 1.2-4-6 File/เอกสาร 
รายงานผลการดำเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5)  ปีการศึกษา 
2563  
 
มน 1.2-4-7 สรุปผลโครงการส่ง
นักศึกษาเข้าอบรมคอมพิวเตอร์ 
ปี การศึกษา 2563 ระหว่าง
เดื อน กรกฎ าคม  2563  – 
กุมภาพันธ์ 2564    
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ทุกหลักสูตรกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ผู้ เรียนทั้ง 3 ด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและจุดเน้นของหลักสูตร และมีการติดตามประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด เพ่ือรายงาน
ต่อคณะกรรมการ บริหารคณะและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมีการกำหนดให้ทุกหลักสูตรกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับผลลัพธ์
ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยและจุดเน้น
ของหลักสูตร และมีการติดตามประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด เพ่ือ
รายงานต่อคณะกรรมการ บริหารคณะและคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) จั ดทำประกาศคณ ะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง  ตารางเทียบเคียงผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
ที่กำหนดในหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง กับ ผลลัพธ์ผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง  28  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 (มน 1.2-5-1)  

2) การติดตามประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด ดังนี้ 
2.1 ติดตามประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระหว่างการศึกษา 

2.1.1 การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 2563 ของแต่ละหลักสูตร (มน 1.2-5-2) และการ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) (มน 1.2-5-3) 

2.1.2 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของทุกหลักสูตร 
(มคอ.7)  ที่มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 (มน 1.2-5-4)  

2.2 ติดตามประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
โดยคณะได้สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 
ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับ
ผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และจุดเน้นของหลักสูตร เพ่ือเป็นการติดตามผลลัพธ์ผู้เรียนที่ได้กำหนด
ไว้ในแต่ละหลักสูตร  (มน 1.2-5-5)  

3) คณะนำข้อมูลจากการติดตามผลลัพธ์ผู้เรียนมาวิเคราะห์และ
สรุปเป็นรายงานผลการติดตามประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร      
ปีการศึกษา 2563 และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะ ในการ
ประชุมครั้งที่  3/2564 วันที่  22 เมษายน 2564 (มน 1.2-5-6) และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 (มน 1.2-5-7) 

มน 1.2 -5 -1 ประกาศคณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง  ตารางเทียบเคียงผลการ
เรี ยนรู้  5 ด้ านที่ กำหนดใน
หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง กับ ผลลัพธ์
ผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  28  
พฤษภาคม  พ.ศ.2563 
 
มน 1.2-5-2 รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)   
 
มน 1.2-5-3 รายงานผลการ
ดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
  
มน 1.2-5-4 รายงานผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
7) ประจำปีการศึกษา 2563 
ทุกหลักสูตร  
 
มน 1.2-5-5 รายงานผลการ
ติดตามประเมินผลลัพธ์การ
เรี ย น รู้ ข อ งห ลั ก สู ต ร  ปี
การศึกษา 2563  
 
ม น  1 .2 -5 -6  ราย งาน การ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 22 
เมษายน 2564 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
 
ม น  1 .2 -5 -7  ราย งาน การ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่  6/2564 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 พัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชา 
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ก้าวทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิจัยและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ให้อาจารย์ พัฒนา

ศักยภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชา ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ภายนอก และได้กำหนดโครงการเพ่ือยกระดับศักยภาพ
ของอาจารย์ในคณะ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (มน 1.2-6-1) ด้วยสถานการณ์
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้อาจารย์ไม่สามารถพัฒนา
ตนเองกับหน่วยงานภายนอกได้ตามความต้องการ และการจัด
โครงการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ที่คณะฯ ได้กำหนดไว้ตาม
แผนก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่
มหาวิทยาลัยและจังหวัดกำหนด อย่างไรก็ตามคณะฯ เห็นถึง
ความสำคัญถึงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ จึงได้มีการส่งเสริมและ
พัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชา 
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ก้าวทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน ผ่านการจัดอบรมออนไลน์หรือหลักสูตรที่อบรม
ผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้  

1) อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาจีน เข้าร่วมโครงการ
อบรมภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น (ออนไลน์)“南开大学线上
语言进修项目” จัดโดย: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
หนานไค เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน(南开大学国
际学院) ระหว่างวันที่:15 มีนาคม 2564 ถึง 16 มิถุนายน 2564  
ช่องทางการอบรม: โปรแกรม VooV Meeting (腾讯会议) (มน 
1.2-6-1) เป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน เพ่ือนำมา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์   

มน 1.2-6-1 หนังสือตอบรับ
ก า ร เข้ า ร่ ว ม อ บ ร ม จ า ก  
วิ ท ย า ลั ย น า น า ช า ติ  
มหาวิทยาลัยหนานไค เมือง
เที ย น จิ น  ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาชนจีน 
 
มน 1.2-6-2 ใบลงทะเบียนเข้า
ร่วมโครงการ อบรมการสอน
ออนไลน์ในยุคโควิด : การใช้
แอปพลิเคชัน 17 พฤษภาคม 
2564 
 
มน 1.2-6-3 ใบลงทะเบียนเข้า
ร่วมโครงการอบรมยกระดับ
สมรรถนะพัฒนาความรู้และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) ใ น ก า ร
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2564 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
2) อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับชาว

ต่างประเทศ ได้เข้าร่วมอบรมการสอนออนไลน์ในยุคโควิด : การใช้
แอปพลิเคชัน 17 พฤษภาคม 2564 และโครงการอบรมยกระดับ
สมรรถนะพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  วันที่  11 -13 
พฤษภาคม 2564 (มน 1.2-6-2) 

3) ส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมโครงการของสำนักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   

3 .1  มี อ าจ ารย์ เข้ า อบ รม  Microsoft Teams แล ะ 
Google Classroom วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องอบรม
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมสำหรับการปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์  

3.2 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมความรู้ด้าน IT และเสริม
ทักษะการพัฒนางานในสายอาชีพ แก่บุคลากรสายวิชาการ  
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7 มีหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ เพ่ือให้มี
ความโดดเด่นตามพหุปัญญาของผู้เรียน 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้

โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ เพ่ือให้มีความโดดเด่นตามพหุ
ปัญญาของผู้เรียน ดังนี้ 

1. ปั ญ ญ า ด้ า น ภ า ษ า  (Linguistic Intelligence) คื อ 
ความสามารถในการใช้ภาษารูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ภาษาพ้ืนเมือง จนถึงภาษา
อ่ืนๆ ด้วย สามารถรับรู้ เข้าใจภาษา และสามารถสื่อภาษาให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้
ตามที่ต้องการ ได้แก่  

1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย        (มน 
1.2-7-1 ) มีการพัฒนาผู้เรียบแบบบูรณาการเพ่ือให้มีความโดดเด่นทางด้าน
ภาษา ผ่านรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการอธิบายประเด็นปัญหาภาษาที่
ครอบคลุมภาษาถิ่น ภาษาตระกูลไทย วรรณกรรม คติชนได้อย่างลึกซึ้ง รอบ
ด้าน มีลักษณะเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ทฤษฎี ทางภาษา 
วรรณกรรม คติชนวิทยา หรือ ทฤษฎีทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม  

1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (มน 
1.2-7-2) ได้กำหนดให้นักศึกษาทุกคนจะต้องทำวิทยานิพนธ์ หรือค้นคว้า

มน 1.2-7-1 หลักสูตรปรัชญา
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
ภาษาไทย  
 

มน 1.2-7-1 หลักสูตร  
ศิ ล ป ศ าส ต รม ห าบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาภาษาไทย 
 

มน 1.2-7-3 หลักสูตร      
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  
 

มน 1.2-7-4 หลักสูตร       
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน     
        
มน 1.2-7-5 หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชา
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
อิสระตามหัวข้อที่สนใจ ซึ่งหลักสูตรจะมุ่งเน้นใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ืออธิบายประเด็นปัญหาภาษาที่คลอบคลุมทั้งภาษาไทย 
วรรณกรรม และคติชนได้อย่างลึกซึ้งและสามารถนำไปใช้เพ่ือการพัฒนา
วิชาการและท้องถิ่น รวมถึงสามารถใช้ทฤษฎีทางภาษา วรรณกรรม และคติ
ชน ได้อย่างเหมาะสม  และมีรายวิชาที่ให้นักศึกษาเกิดความสามารถในการ
ใช้ภาษารูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ภาษาพ้ืนเมือง จนถึงภาษาอ่ืนๆ ด้วย สามารถ
รับรู้ เข้าใจภาษา และสามารถสื่อภาษาให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ตามที่ต้องการ ได้แก่ 
1) รายวิชาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ที่เน้นความเป็นมาของภาษาบาลี
สันสกฤต ระบบเสียงและโครงสร้างภาษาบาลีสันสกฤต การใช้ภาษาบาลี
สันสกฤตในภาษาไทย และอิทธิพลภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 2) 
รายวิชาภาษาล้านนา โดยจะเน้นความเป็นมาของภาษาล้านนา ลักษณะ
ภาษาล้านนา ระบบเสียง ระบบไวยากรณ์ และความหมายของภาษาล้านลา 
การใช้ภาษาล้านนาในปัจจุบัน สถานภาพของภาล้านนาในปัจจุบัน พลวัติ
ของภาษาล้านนา และการธำรงรักษาภาษาล้านนา   

1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      (มน 
1.2-7-3) มีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ และ
มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะภาษาในระดับสากล 
สามารถคิดวิ เคราะห์  สั งเคราะห์บู รณาการองค์ความรู้ ในศาสตร์
ภาษาอังกฤษร่วมกับศาสตร์อ่ืน เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการปรกอบอาชีพได้ในอนคต 

1.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน           (มน 
1.2-7-4) มีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการผ่าน
รายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาใช้ในการสื่อสารและการประกอบอาชีพ  
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้  

1.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (มน 1.2-7-5)  มีการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็น
ชาวต่างประเทศ โดยการพัฒนาวิชาการด้านการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
สำหรับชาวต่างประเทศโดยการใช้ภาษาไทยในฐานะของเครื่องมือสำหรับ
การสื่อสารเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มคนในสังคม และให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 

1.6 หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษ าไทย              
(มน 1.2-7-6) พัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำความรู้ไปใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านภาษาภาษาไทย และสืบสานศาสตร์วิชาภาษาไทย วรรณคดีไทย และ
คติชนวิทยา สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมี
วิจารณญาณบูรณาการต่อยอดองค์ความรู้กับสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่  
สามารถธำรงมรดกทางภูมิปัญญาไทยเข้ากับบริบทชุมชนท้องถิ่นและ

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
สำหรับชาวต่างประเทศ  
 

มน 1.2 -7 -61.6  หลั กสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย          
 

มน 1.2-7-7 หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน    
 

มน 1.2-7-8 หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน  
 

มน  1 .2 -7 -9  ห ลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์  
 

มน 1.2-7-10 หลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ      
 

มน 1.2-7-11 หลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี   
 
มน 1.2-7-12 หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง   
 

มน 1.2-7-13 หลักสูตร            
นิติศาสตรบัณฑิต   
 
มน 1.2-7-14 หลักสูตร       
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
สังคมไทยอย่างเข้มแข็งและเต็มภาคภูมิ 

1.7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (มน 
1.2-7-7)  พัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำความรู้ไปใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ภาษาจีนสำหรับการสอนในระดับประถมและระดับมัธยม 

2. ปัญญาด้ านตรรกศาสตร์และคณิ ตศาสตร์  (Logical-
Mathematical Intelligence) คณะมีหลักสูตรที่มีการฝึกความสามารถ
ในการคิดแบบมีเหตุและผลการคิดเชิงนาม การคิดคาดการณ์ และการคิด
คำนวณทางคณิตศาสตร์ ผ่านรายวิชาต่างๆ โดยการจัดการเรียนการสอน
ของแต่ละหลักสูตรดังนี้ 

2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (มน 
1.2-7-8) มีการจัดการเรียนการสอนผ่านรายวิชา เช่น วิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น และวิจัยภาคสนาม ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ทราบถึง
วิธีการแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์ ลักษณะสำคัญของการวิจัย 
วัตถุประสงค์การวิจัยลักษณะสำคัญของการวิจัยประเภทการวิจัย 
ประโยชน์ของการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัยการเขียนเค้าโครงการวิจัย
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดสมมติฐานการวิจัย 
การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเลือกใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผลและสรุปผลข้อมูล และการเขียน
รายงานการวิจัย 

2.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(มน 1.2-7-9)  มีการจัดการเรียนการสอนวิชาเพ่ือเป็นการฝึกความสามารถ
ในการคิดแบบมีเหตุและผลการคิดเชิงนาม เช่น 1) ระเบียบวิธีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 2) วิชาสถิติสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเนื้อหา
รายวิชาประกอบไปด้วย แนวคิด วิธีการทางสถิติ สถิติภาคพรรณนา และ
สถิติภาควิเคราะห์ กระบวนการและเทคนิคการใช้สถิติ ฝึกปฏิบัติการ
ประยุกต์ใช้สถิติในงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  

2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศมีการจัดการเรียนการสอนวิชาเพ่ือเป็นการ
ฝึกความสามารถในการคิดแบบมีเหตุและผลการคิดเชิงนาม เช่น วิชาวิธี
วิทยาการวิจัยทางภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ โดย
เนื้อหารายวิชาได้กำหนดให้ผู้เรียนมีการสืนค้นข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนกระบวนการวิจัย เป็นต้น  

3.ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence) 
คณะฯ มีหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ      (มน 
1.2-7-10)  ที่ฝึกให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการรับรู้ทางสายตาได้ดี 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
สามารถมองเห็นพื้นที่ รูปทรง อย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน แล้วถ่ายทอด
แสดงออกอย่างกลมกลืน มีความไวต่อการรับรู้ในเรื่องทิศทาง  เช่น จิตรกร 
วาดรูป ระบายสี เขียนการ์ตูน นักปั้น นักออกแบบ 

4. ปั ญ ญ าด้ านร่ างกายและการเค ลื่ อน ไหว (Bodily 
Kinesthetic Intelligence) คณะฯ มีหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาดนตรี (มน 1.2-7-11) ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ควบคุมและแสดงออกซึ่งความคิด ความรู้สึก โดยใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย ซึ่งจะมีความโดดเด่นทางด้านดนตรี ได้แก่ การเคลื่อนไหวโดยการ
ใช้เครื่องดนตรีต่าง ๆ ได้ แก่ กีตาร์ เปียโน กลอง หรือ การขับร้องและเต้น
ประกอบจังหวะเป็นต้น   

5.ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)  คณะฯ มีหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ที่เน้นผู้เรียนให้มี ความสามารถในการ
ซึมซับ และเข้าถึงสุนทรียะทางดนตรี ทั้งการได้ยิน การรับรู้ การจดจำ และ
การแต่งเพลง สามารถจดจำจังหวะ ทำนอง และโครงสร้างทางดนตรีได้ดี 
และถ่ายทอดออกมาโดยการฮัมเพลง เคาะจังหวะ เล่นดนตรี และร้องเพลง 
สำหรับผู้ที่มีปัญญาด้านนี้โดดเด่น มักจะเป็นนักดนตรี นักประพันธ์เพลง 
หรือนักร้อง 

6.ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์  (Interpersonal Intelligence) 
คณะฯ มีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (มน 
1.2-7-12)  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (มน 1.2-7-13)   หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ที่เน้นให้ผู้เรียน มีความสามารถในการเข้าใจผู้อ่ืน ทั้งด้าน
ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และเจตนาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน มีความไวในการ
สังเกต สีหน้า ท่าทาง น้ำเสียง สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม สร้าง
มิตรภาพได้ง่าย เจรจาต่อรอง ลดความขัดแย้ง สามารถจูงใจผู้อ่ืนได้ดี เป็น
ปัญญาด้านที่จำเป็นต้องมีอยู่ในทุกคน ซึ่งผู้เรียนหากสำเร็จการศึกษาจะ
สามารถนำความรู้ที่ ได้ ไปใช้ ในการทำงาน เช่น 1) ครู/อาจารย์  2) 
นักการเมือง 3) ผู้พิพากษา ทนายความ เป็นต้น   

7. ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intelligence)  ทุกหลักสูตรที่
เปิดสอนของคณะฯ จะมีเน้นผู้เรียนให้มีความสามารถในการรู้จัก ตระหนักรู้
ในตนเอง สามารถเท่าทันตนเอง ควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตาม
กาลเทศะ และสถานการณ์ มองภาพตนเองตามความเป็นจริง รู้ถึงจุดอ่อน 
หรือข้อบกพร่องของตนเอง ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าตนมีจุดแข็ง หรือ
ความสามารถในเรื่องใดมีความรู้เท่าทันอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความ
คาดหวัง ความปรารถนา และตัวตนของตนเองอย่างแท้จริง เป็นปัญญาด้าน
ที่จำเป็นต้องมีอยู่ในทุกคน ซึ่งทุกหลักสูตรได้กำหนดให้ทุกรายวิชาจัดการ
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการการเรียนรู้ 5 ด้าน ประกอบไป
ด้วย 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) คณะมี
หลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียน มีความสามารถในการรู้จัก และเข้าใจธรรมชาติ
อย่างลึกซึ้ง เข้าใจกฎเกณฑ์ ปรากฏการณ์ และการรังสรรค์ต่างๆ ของ
ธรรมชาติ มีความไวในการสังเกต เพ่ือคาดการณ์ความเป็นไปของธรรมชาติ 
มีความสามารถในการจัดจำแนก แยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและ
สัตว์  ได้แก่  

8.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีการ
จัดการเรียนการสอนผ่านรายวิชา เช่น วิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหารายวิชาจะเน้นให้ผู้เรียนรู้ความหมาย ขอบข่าย 
ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำแนกประเภทปัญหา
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบและการประเมินผลกระทบ สาเหตุของการเกิด
ปัญหา แนวทางการป้องกันแก้ไข กฎหมายสิ่งแวดล้อม องค์กรที่เกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ  

8.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (มน 
1.2-7-14) ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนผ่านรายวิชา เช่น 1) วิชาภูมิศาสตร์
ประเทศไทย ที่มีเนื้อหาให้ผู้เรียนมีความรู้วิเคราะห์ลักษณะภูมิศาสตร์ของ
ประเทศไทยเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสัมพันธ์ในปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก วิเคราะห์การกระจายเชิงพ้ืนที่และความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆ และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม และ 2) วิชาสิ่งแวดล้อม
และประชากรศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
ประชากร วิเคราะห์ผลกระทบของภาวะประชากรที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม
ต่อสังคมและคุณภาพชีวิต อธิบายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ สภาพการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยและโลก วิเคราะห์
สาเหตุการเกิด ผลกระทบและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย 

การดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

7 ข้อ ดำเนินการได้ ข้อ1 - ข้อ7  5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนำเข้า 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม  

5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

ผลการดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจำนวนอาจารย์ประจำรวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริง จำนวน 94 คน (ไม่มีอาจารย์ที่ลาศึกษาเต็มเวลา)  สามารถแยกตามคุณวุฒิได้ดังนี้ คุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.63 ระดับปริญญาโท 68 คน คิดเป็นร้อยละ 72.34 และระดับ
ปริญญาเอก 25 คน คิดเป็นร้อยละ  26.60 

โดยอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ระดับปริญญาเอก 25 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60   
เมื่อแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามเกณฑ์ได้ 3.33 คะแนน  
 

ตารางแสดงรายละเอียดของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ดังนี้  

ที ่ ชื่อสกุล วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานต์ รักธรรม Ed.D. (Applied Linguistic and English  

Language Teaching) 
2 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน Ph.D.(Sanskrit) 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ภักดี ปร.ด. (สาขาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวิน

ศึกษา) 
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ปร.ด. (ประวัติศาสตร์) 
5 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกร อ่ินคำ ศล.ด. (ศิลปะและการออกแบบ) 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.Truong Thi Hang ศศ.ด. (ภาษาไทย)  
7 รองศาสตราจารย์ ดร.วิพัฒน์  หมั่นการ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัย พานิช ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์)  
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ใจมโน ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ  มาวงศ์ Ph.D. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)  
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทือง

บริบูรณ ์
ปร.ด. (บริหารศาสตร์) 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร หมูคำ ศศ.ด. (ภาษาไทย) 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก วท.ด. (การใช้ที่ดินและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)  
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศท์ เศรษฐกร รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการ

ภาครัฐ) 
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ที ่ ชื่อสกุล วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  อุปสอด Ph.D. (Public Administration)  

พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ ์ D.A. (Teaching of Second Language in 

the Specialty of Language and Culture 
Communication) 

18 อาจารย์ ดร.เกวลิน  จันทะเดช ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ) 
19 อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ Docter en ivilization Siamoise 

(Sciences politiques) (ปริญญาเอก : ด้าน
การศึกษาเก่ียวกับสยามประเทศ (รัฐศาสตร์) 

20 อาจารย์ ดร.เหนือขวัญ  บัวเผื่อน Ph.D (Linguistics and Applied 
Linguistics) 

21 อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์ ศษ.ด. (ประชากรศึกษา) 
22 อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง ปร.ด.(บริหารศาสตร์) (บริหารเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์) 
23 อาจารย์ ดร.สุกัญญา  แซ่โก Ph.D. (Linguistics and Applied 

Linguistics) 
24 ผศ.ดร.สุประวีณ์  แสงอรุณเฉลิมสุข ปร.ด.(ภาษาไทย) 
25 ผศ.ดร.สุภาวดี  ยาดี ปร.ด.(ภาษาไทย) 

 

ข้อมูลพื้นฐานจำนวนอาจารย์ประจำคณะ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน จำนวน (คน) 

1. จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ปฏิบัติงานจริง 94 
2. จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ลาศึกษาต่อ - 
3. จำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  94 
4. จำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 25 
 

การคำนวณ  
 1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 25 
x 100 =  ร้อยละ 26.60  

 94 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 26.60  
x 5 = 3.33 คะแนน 

 40 
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การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย 

การดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

≥ ร้อยละ 35 
ร้อยละ 26.60  X 5 

3.33 คะแนน ไม่บรรลุ 
40 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 1.3-1-1 รายงานจำนวนอาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2563 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4  อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนำเข้า 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 

60 ขึ้นไป 
 

ข้อมูลพื้นฐานจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน จำนวน (คน) 

1. จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง 94 
2. จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ 0 
3. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (1+2) 94 
4. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดท่ีดำรงตำแหน่งอาจารย์ 49 
5. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 35 
6. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดท่ีดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 10 
7. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (5+6) 45 
 

ผลการดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจำรวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริง จำนวน 94 คน (ไม่มีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อเต็มเวลา) สามารถแยกตามตำแหน่งทางวิชาการได้ดังนี้ 
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 49 คน อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์35 
คน อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  10 คน และอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ 0 คน  
  ดังนั้น คณะมีอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด 45 คน คิดเป็นร้อยละ 47.87 
เมื่อแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ได้ 3.99  คะแนน  
 

ตารางแสดงอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 45 คน  

ที ่ ชื่อ-สกุล 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้าทำงาน 

1 รองศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง 15 ตุลาคม 2537 
2 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริกร อ่ินคำ 19 มกราคม 2541 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานต์ รักธรรม 1 มิถุนายน 2541 
4 รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน 9 มิถุนายน 2549 
5 ว่าที่ ร.ต. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ ภักดี 1 กันยายน 2553 
6 รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ 1 พฤศจิกายน 2554 
7 รองศาสตราจารย์พฤกษา เครือแสง 25 พฤศจิกายน 2556 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้าทำงาน 

8 รองศาสตราจารย์ ดร.Truong Thi Hang 1 สิงหาคม 2557 
9 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 
10 รองศาสตราจารย์ ดร.วิพัฒน์  หมั่นการ 16 กรกฎาคม 2533 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ มาวงศ์ 19 กันยายน 2537 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น 1 มิถุนายน 2548 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร หมูคำ 16 มิถุนายน 2548 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤทัย พานิช 1 พฤศจิกายน 2548 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก 1 มิถุนายน 2550 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศท์ เศรษฐกร 1 มิถุนายน 2553 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐด์นัย ประเทืองบริบูรณ์ 28 กันยายน 2558 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด 30 พฤศจิกายน 2561 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม 29 มิถุนายน 2536 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน 6 กรกฎาคม 2541 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตุรนต์  วรรณนวล 24 ตุลาคม 2541 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ ชัยชนะ 3 มิถุนายน  2544 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชิด ทวีกุล 1 มิถุนายน 2548 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สงวนกลาง 1 กรกฎาคม 2548 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา  สมสรวย 9 มิถุนายน 2549 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา งามประภาสม 16 มิถุนายน 2551 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขัตติยา  ขัตติยวรา 1 พฤศจิกายน 2551 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข 1 พฤษภาคม 2552 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา  รุ่งแสง 1 มิถุนายน 2553 
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  มูลปินใจ 7 มิถุนายน 2553 
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมฤตา สารธิวงค์ 1 มิถุนายน 2554 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว  ทิศตึง 6 มิถุนายน 2554 
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ 1 ธันวาคม 2554 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาระดา พุ่มไพศาลชัย 1 มิถุนายน 2555 
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยเนตร ชนกคุณ 30 กรกฎาคม 2555 
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนุพงษ์  ลมอ่อน 1 ตุลาคม 2555 
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์ 2 พฤษภาคม 2556 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
วัน/เดือน/ปี 
ที่เข้าทำงาน 

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์  ภูมลี 2 พฤษภาคม 2556 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี  ยาดี 2 พฤษภาคม 2556 
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ คันธรส 17 สิงหาคม 2558 
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนม์ธนัช สุวรรณ 1 ตุลาคม 2558 
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อมพร  ฟูเต็มวงศ์ 1 พฤศจิกายน 2554 
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ 1 กรกฎาคม 2546 
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย   ปนัสุข 1 สิงหาคม 2559 
 รวมทั้งสิ้น 45 คน 

 

การคำนวณ 
 1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย 

การดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

≥ ร้อยละ 35 ร้อยละ 47.84  X 5 3.99 คะแนน บรรลุ 
60 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

มน 1.4-1-1 รายงานจำนวนอาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2563 

มน 1.4-2-1 คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          
ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 

45 
X 100 = ร้อยละ 47.87 94 

คะแนนที่ได้ = 
47.87  

X 5 = 3.99 คะแนน 
60 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 จัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนว ด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาในคณะ 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการจัดบริการให้

คำปรึกษา แนะแนว ด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
ในคณะ ดังนี้ 

1) สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่ง
ส่วนราชการ เป็น 4  งาน ซึ่งได้กำหนดขอบเขตของแต่ละงานแตกต่าง
กันไปและมีการให้บริการแก่นักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้   

1.1) งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา โดยภารกิจหลัก 
จะทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา  
ด้านกิจการนักศึกษา  และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะ  ได้แก่  

(1) ให้ บริการและให้ คำปรึกษาเกี่ ยวกับการจั ด
การศึกษา ได้แก่  ด้านการจัดการเรียนการสอน ให้คำปรึกษาด้านการ
ลงทะเบียนเรียน ด้านการเพ่ิม-ถอนรายวิชา ด้านการติดตามผลการ
เรียน ด้านการรักษาสถานภาพนักศึกษาด้านการคืนสภาพนักศึกษา 
เป็นต้น (มน 1.5-1-1)    

(2) ให้บริการและคำปรึกษาเกี่ ยวกับการพัฒนา
นักศึกษา ได้แก่ งานด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา งานด้านทุนเพ่ือ
การศึกษา  งานด้านสวัสดิการนักศึกษา  งานด้านนักศึกษาวิชาทหาร  
งานนักศึกษาพิการหรือนักศึกษาพิเศษ งานการขอบาร์โค้ตกิจกรรม 
และ อ่ืน ๆ ที่นักศึกษาขอรับการบริการ เป็นต้น (มน 1.5-1-2)    

(3 ) ให้บริการสืบค้น ยืม คืน หนังสือห้องสมุดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มน 1.5-1-3)  

1.2) งานบริหารงานทั่วไป มีการให้บริการแก่นักศึกษา ได้แก่ 
(1) ให้คำปรึกษาด้านงานธุรการและสารบรรณ เกี่ยวกับ

มน 1.5-1-1 สำเนาใบคำร้องของ
นักศึกษา   
 
มน 1.5-1-2 สำเนาเอกสารการขอ
ทุนการศึกษา/สำเนาเอกสารการ
ขอบาร์โค๊ตกิจกรรม  
 
มน 1.5-1-3 เอกสารบริการสืบค้น 
ยื มคื นหนั งสื อห้ องสมุ ดคณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
มน 1.5-1-4 สำเนาเอกสารการ
ให้ บริการแก่นั กศึกษา/รายชื่ อ
นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ประจำปีการการศึกษา 
2563 
 
มน 1.5-1-5 คำสั่งมหาวิทลัยราช
ภัฏลำปาง เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา ทุกหมู่เรียน 
 
มน 1.5-1-6 คู่มือนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รหัส 63 ปีการศึกษา 2563  
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
การจัดทำหนังสือราชการ เกี่ยวกับการขอความอนุ เคราะห์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ แก่นักศึกษา  (มน 1.5-1-4)    

1.3) งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโยลี  มีการ
ให้บริการแก่นักศึกษา ได้แก่ 

(1) ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในรายวิชาที่มีการบูรณาการ
กับโครงการรายวิชาตามที่เขียนไว้ในตัวชี้วัดของโครงการ      

(2) ให้คำปรึกษาและแนะนำการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาในการลงพ้ืนที่ การจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การสร้างมนุษย
สัมพันธ์กับคนในพ้ืนที่ เพ่ือที่จะได้ดึงข้อมูลที่เป็นแก่นแท้ของพ้ืนที่ ที่
เราลงไปศึกษาเพ่ือที่จะได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์และเขียนโครงการ
เพ่ือให้ตรงตามตัวชี้วัดของโครงการ   

2) มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีระบบอาจารยที่ปรึกษาสําหรับ
นักศึกษาทุกชั้นปี (มน 1.5-1-5)  และโดยให้กำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือทำหน้าที่ให้คำปรึกษาผ่านกิจกรรมโฮมรูมและจัดทำปฏิทินให้
นักศึกษาเข้าพบ เพ่ือดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด และคณะฯ ได้มีการ
แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาตั้งแตแรก เขาศึกษาผ่าน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นประจำทุกปี และอาจารย์ที่
ปรึกษาจะทำหน้าที่ดูแล ให้คำปรึกษาท้ังทางด้านวิชาการ  วิชาชีพ  
และด้านอ่ืน ๆ เชน ปญหาทางด้านการเรียน ด้านการใช้ชีวิตหรือการ
ปรับตัว และปัญหาอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาขอรับการปรึกษา ตั้งแต่แรกเข้า
จนสำเร็จการศึกษา และรวบรวมให้คำปรึกษา เก็บประวัตินักศึกษา 
ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลด้านการเรียน ครอบครัว ที่พักอาศัย เพ่ือ
สามารถติดต่อนักศึกษาได้อย่างสะดวก 

3) คณะโดยงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา มีการ
จัดทำแผนพัฒนาดำเนินงานพัฒนานักศึกษา โดยการถ่ายทอดความรู้
จากผู้มีประสบการณ์ ผ่านการจัดโครงการหรือกิจรรม เพ่ือเป็นการ
แนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ดังนี้   

3.1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือ
แนะนำการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา และ 2) เพ่ือแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาและ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ขยายวง
กว้างอย่างต่อเนื่อง ทำให้คณะฯ มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม
เป็นการจัดทำคู่มือนักศึกษา รหัส 63 ปีการศึกษา 2563 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มน 1.5-1-6) เผยแพร่แก่นักศึกษา  

ม น  1 .5 -1 -7  คู่ มื อ กิ จ ก ร ร ม
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563   
 
มน  1 .5 -1 -8 รายงานสรุ ป ผล
โครงการปั จฉิ มนิ เทศและพบ
ผู้ประกอบการ (กิจกรรมรูปแบบ
ออนไลน์) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564  
 
มน 1.5-1-9 คลิปวิดิโอ วิทยากร
โดย  คุ ณ พี ระรั กษ์  พิ ชญ กุ ล 
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดลำปาง/
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดนรงค์ชัย 
 
มน 1.5-1-10 คลิปวิดิโอ วิทยากร
จากบริษัทซูปเปอร์เรซูเม่ หัวข้อ
การเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จ
การศึกษาพร้อมเทคนิคการเขียน
เรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
3.2) โครงการ Beginning camp คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ขยายวง
กว้างอย่างต่อเนื่อง ทำให้คณะฯ มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม
เป็นการจัดทำคู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มน 1.5-1-7) มีข้อมูลและรายเอียด
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เป็น
แนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการจัดสรร
เวลาที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะและมหาวิทยาลัยประจำปี
การศึกษา 2563 กำหนด และมีความรู้และความเข้าใจในกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
ในมหาวิทาลัยราชภัฏลำปาง  

3.3) โครงการปัจฉิมนิเทศและพบผู้ประกอบการกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (มน 1.5-1-8) โดย
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม จำนวน 209 คน ผ่าน
กิจกรรมรูปแบบออนไลน์ โครงการดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อม
เพ่ือการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในคณะก่อนสำเร็จการศึกษา โดย
รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 

ช่วงที่ 1 เผยแพร่คลิปวิดิโอ วิทยากรโดย คุณพีระรักษ์ 
พิชญกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดลำปาง/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน
จำกัด  นรงค์ชัย (มน 1.5-1-9) หัวข้อ การเตรียมความพร้อมการเข้า
ทำงานของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 พลิกมุนกลับ ปรับเปลี่ยนวิกฤต 
และสภาวการณ์ของการทำงานและมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพ
การทำงานในหัวข้อ  

- การปรับตัวในยุค COVID-19 

- การสร้างอาชีพ แห่งยุค New normal  
ช่วงที่ 2 เผยแพร่คลิปวิดิโอ วิทยากรจากบริษัทซูปเปอร์เรซู

เม่ ในหัวข้อการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาพร้อมเทคนิค
การเขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน (มน 1.5-1-10)  ดังนี้  

- เกณฑ์เบื้องหลังฝ่ายบุคคลคัดนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงาน
ในปัจจุบัน 

- Woksop ทำเรซู้เม่ผ่าน Smartphone เตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษามีเรซูเม่ออนไลน์ที่พร้อมสมัครงานได้จริง  

- เตรียมพร้อมรับมือกับการสัมภาษณ์งานยุคโควิด ต้อง
เตรียมตัวอย่างไร  
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการให้ข้อมูลของ

หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและ นอกเวลาแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ ได้รับจากหน่วยงาน  ทั้ งภายใน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านทางเว็บไซต์  (มน 1.5-2-1)  ในข่าว
ประชาสัมพันธ์ Face book Fan page งานพัฒนานักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มน 1.5-2-2)   

2. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงานทั้งภายในภายนอก
มหาวิทยาลัย ผ่านทางบอร์ด ประชาสัมพันธ์ของคณะ (มน 1.5-2-3)  

3. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ ได้รับจากหน่วยงาน  ทั้ งภายใน
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการทำบันทึกข้อความส่งไปยังสาขาวิชา 
เพ่ือให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในหลักสูตร 
ทราบ (มน 1.5-2-4) 

4. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงานทั้งภายในภายนอก
มหาวิทยาลัยผ่านทางสโมสรนักศึกษาคณะ  
          คณะฯ มีการให้ข้อมูลและส่งเสริมให้นักศึกษามีการทำ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ นอกเวลาแก่
นักศึกษา ได้แก่ 1) สนับสนุนนักศึกษามีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน 
โดยการจ้างงานนักศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาหารายได้
นอกเวลา (มน 1.5.2.5) 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาทำงาน
ระหว่างเรียน ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ (U2T) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรับผิดชอบพ้ืนที่
จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นโครงการจ้างงานนักศึกษา โดย
มีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว จำนวน 120 คน (มน 1.5.2.5)   

นอกเหนือจากการให้ข้อมูลข้างต้นนักศึกษา ยังประสานงาน
กับงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษาคณะ และรองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาของคณะฯ เพ่ือขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ 
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก เวลาเพิ่มเติม  

มน 1.5 -2-1 เว็บ ไซต์  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
มน 1.5-2.2 Print Out ข่าว
ประชาสัมพันธ์ Face book 
Fan page งานพัฒนา
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
 
มน  1 .5 -2 .3  หลั กฐาน เชิ ง
ประจักษ์บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของคณะ 
 
มน 1.5 -2.4 สำเนาบันทึ ก
ข้อความประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับนักศึกษา 
 
มน 1.5.2.5 เอกสารจ้างงาน
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 
มน 1.5.2.6 เอกสารรายชื่อ
นักศึกษาจ้างงาน โครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้าง
รากแก้วให้ประเทศ (U2T) 
 
 
 

 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อ
สำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนส่งเสริมและการ

มน 1.5-3-1 รายงานสรุปผล
โครงการปัจฉิมนิ เทศและพบ
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้  

1) ระดับคณะ มีการส่งเสริมและจัดโครงการเพ่ือเตรีมความ
พร้อมการทำงานแก่นักศึกษา ดังนี้ 

1.1 ปัจฉิมนิ เทศและพบผู้ประกอบการกิจกรรมรูปแบบ
ออนไลน์   เมื่ อวันที่  25 กุ มภาพั นธ์  2564 (มน 1.5-3 -1) โดย
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม จำนวน 209 คน ผ่าน
กิจกรรมรูปแบบออนไลน์ โครงการดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อม
เพ่ือการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในคณะก่อนสำเร็จการศึกษา โดย
รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 

ช่วงที่ 1 เผยแพร่คลิปวิดิโอ วิทยากรโดย คุณพีระรักษ์ พิชญ
กุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดลำปาง/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด  นรงค์
ชัย (มน 1.5-3-2) หัวข้อ การเตรียมความพร้อมการเข้าทำงานของบัณฑิต
ในศตวรรษที่ 21 พลิกมุนกลับ ปรับเปลี่ยนวิกฤต และสภาวการณ์ของ
การทำงานและมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพการทำงานในหัวข้อ  

- การปรับตัวในยุค COVID-19 

- การสร้างอาชีพ แห่งยุค New normal  
ช่วงที่ 2 เผยแพร่คลิปวิดิโอ วิทยากรจากบริษัทซูปเปอร์เรซูเม่ 

ในหัวข้อการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาพร้อมเทคนิคการ
เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน (มน 1.5-3-3)  ดังนี้  

- เกณฑ์เบื้องหลังฝ่ายบุคคลคัดนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงานใน
ปัจจุบัน 

- Woksop ทำเรซูเม่ ผ่าน Smartphone เตรียมความพร้อมให้
นักศึกษามีเรซูเม่ออนไลน์ที่พร้อมสมัครงานได้จริง  

- เตรียมพร้อมรับมือกับการสัมภาษณ์งานยุคโควิด ต้องเตรียม
ตัวอย่างไร 

1.2 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้ เท่าทัน เทคโนโลยี  
(Computing and ICT Literacy) โดยมีนั กศึก เข้ าร่วม 260 คน 
ระหว่าง กรกฎาคม 2563- กุมภาพันธ์ 2564 (มน 1.5-3-4) 

 2) ระดับสาขาวิชา 
2.1 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มีการกำหนดให้นักศึกษา

รายวิชาโครงการพิเศษศิลปะและการออกแบบ  กลุ่มเป้าหมายเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะต้องแสดงผลงานนิทรรศการ และฝึกการทำ
กิจกรรมทุกขั้นตอนร่วมกัน เริ่มตั้งแต่การติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือขอพ้ืนที่ในการแสดงผลงาน  การจัดทำสูจิบัตร

ผู้ ป ระกอบ การ (กิ จ ก รรม
รูปแบบออนไลน์) เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564  
 
มน 1.5-3-2 คลิปวิดิโอ วิทยากร
โดย คุณ พี ระรักษ์  พิ ชญกุ ล 
เลขาธิการหอการค้ าจั งหวัด
ลำปาง/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน
จำกัดนรงค์ชัย 
 
มน 1.5-3-3 คลิปวิดิโอ วิทยากร
จากบริษัทซูปเปอร์เรซูเม่ หัวข้อ
การเตรียมความพร้อมก่อน
สำเร็จการศึกษาพร้อมเทคนิค
การเขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่
ยังไงก็ได้งาน 
 
มน 1.5-3-4 สรุปผลโครงการ
อบรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
  
มน 1.5-3-5 สรุปผลโครงการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2563 ณ 
ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล ลำปาง 
  
มน 1.5-3-6 สรุปผลโครงการ 
GRADUATION RECITAL 
สาขาวิชาดนตรี วันที่ 3 
มีนาคม 2564 
 
มน 1.5-3-7 สรุปผลโครงการ 
Music Festival สาขาวิชา
ดนตรี ครั้งที่ 3 วันที่ 25 
พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประกอบการแสดงนิทรรศการ  การเป็นพิธีกรในการดำเนินกิจกรรม
การเปิดงาน การติดตั้งผลงานและการจัดเก็บผลงานและการที่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ได้ร่วมช่วยเหลือกันเกิดเป็นความรักสามัคคี
ระหว่างพ่ีน้อง  ภาพของการร่วมจัดกิจกรรมนี้มีให้เห็นเป็นที่ประจักษ์
ในทุกปีการศึกษา ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล ลำปาง วันที่ 2-5 
พฤศจิกายน 2563 (มน 1.5-3-5)  

2.2 สาขาวิชาดนตรี มีการจัดโครงการแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาดังนี้ 

2.1.1 ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม (ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม การสื่อสารและความร่วมมือ) โครงการ 
GRADUATION RECITAL จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 (มน 1.5-
3-6) เป็นโครงการที่จัดขึ้นสำหรับนำเสนอผลงานทางดนตรีของ
นักศึกษาชั้นปีที่  4 ซึ่งนักศึกษาดำเนินงานเองตั้งแต่ขั้นตอนการ
วางแผน การประชาสัมพันธ์ การจัดตารางเวลาการซ้อม การ
จัดรูปแบบการแสดง คัดเลือกบทเพลงสำหรับการแสดง และการ
แสดงต่อหน้าสาธารณชน  

2.1.2 ทักษะด้านสารสนเทศ และเทคโนโลยี โครงการ 
Music Festival ครั้งที่ 3 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม
โอฬารโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มน 1.5-3-7) เป็นโครงการ
ที่จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และศิษย์เก่าได้มาแสดงออกทางดนตรี 
โดยนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเองตั้งแต่การการวางแผน จัดระบบการ
จัดการแสดง การประชาสัมพันธ์ การควบคุมระบบแสง สี เสียง และ
การใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทอดสด (ไลฟ์สด)  

2.1.3 ทักษะด้านชีวิต และอาชีพ (ความยืดหยุ่น การ
ปรับตัว ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ) ได้แก่ โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 
2563 ณ สาขาวิชาดนตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มน 1.5-3-8) 
เป็นโครงการที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปี  1-4 โดยมุ่งส่งเสริม
ศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรี โดยเชิญวิทยากร วง Jazz Bacanaz มาให้ความรู้
เกี่ยวกับการสร้างเสียงให้สมดุล เทคนิคขั้นสูงของการเล่นกีตาร์เบส 
กีตาร์ กลอง และเปียโน และการอิมโพรไวส์ เซชั่น รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการฝึกซ้อมกีตาร์เบส กีตาร์ กลอง และ
เปียโน  

2.3) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน จัดโครงการสัมมนา
ภาษาจีน (รูปแบบ Online) เป็นโครงการภายใต้รายวิชาสัมมนา

ประชุมโอฬารโรจน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
 
มน 1.5-3-8 สรุปผลโครงการ
พัฒ นาศั กยภ าพนั กศึ กษ า
สาขาวิชาดนตรี วันที่ 25-26 
พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 3  ณ 
สาขาวิชาดนตรี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง 
 
มน 1.5-3-9 สรุปผลโครงการ
สัมมนา “ศิลปะการเต้นรำจีน” 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
 
มน 1.5-3-10 สรุปผลโครงการ
สัมมนา “อบรมเตรียมความ
พร้อมการสอบวัดระดับความรู้
ภ าษ าจี น ด้ าน ไวยาก รณ์ ” 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
 
มน 1.5-3-11 สรุปผลโครงการ
สัมมนา “การสืบทอดประเพณี
จีนในรอบปีของชาวไทยเชื้อ
สายจีน” สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน 
 
มน 1.5-3-12  สรุปผลโครงการ
สัมมนา “เทคนิ คการสอน
ภ า ษ า จี น ใ น ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษา” สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน 
 
มน 1.5-3-13 สรุปผลโครงการ
เตรียมความพร้อมด้านการ
ทำงานและการประกอบอาชีพ 
สาวิชาภาษาอังกฤษ  วันเสาร์ที่ 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2563 

 

76 คณะคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ภาษาจีน (1574911) ของหลักสูตร (ผู้สอน: อ.กิตติญา ตุ้ยคำ) มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาใน
หลักสูตรให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับด้านชีวิตและ
อาชีพ โดยโครงการดังกล่าว อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดำเนินการ
จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้นักศึกษาดำเนินการค้นหาหัวข้อ 
หรือประเด็นที่กลุ่มตนเองสนใจ ซึ่งอยู่ในขอบข่ายด้าน ภาษา สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมจีน หรือการเรียนการสอนภาษาจีน และดำเนินการ
จัดเป็นโครงการสัมมนา (รูปแบบ Online) ขึ้น โดยมีนักศึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในทุกขั้นตอนกระบวนการ เช่น การค้นหา 
หัวข้อการเขียนแผนและเสนอโครงการ การเขียนจดหมายเชิญ
วิทยากร การออกแบบจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ การ
จัดหาและจัดสรรสถานที่ การจัดการผู้เข้าร่วมอบรม การควบคุมดูแล 
อุปกรณ์หรือสื่อในการถ่ายทอด เป็นต้น ซึ่งมีโครงการสัมมนาฯ ที่จัด
ขึ้นในรายวิชาสัมมนาภาษาจีน จำนวนทั้งหมด 4 โครงการ ดังนี้ 

- โครงการสัมมนา “ศิลปะการเต้นรำจีน” (วิทยากร: Miss 
Huang Wenxin /นักศึกษาปริญญาโท ผู้เชี่ยวชาญด้านการเต้นรำจีน) 
วันที่ 8 มกราคม 2564 (มน 1.5-3-9) ณ ห้องประชุมวิทยาบัณฑิต 
(ชั้น 4) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 52) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและ ผ่านช่องทางถ่ายทอดสด (Live) จาก 
Facebook Fanpage: ครูจีนlpru.-汉教专业 

- โครงการสัมมนา “อบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาจีนด้านไวยากรณ์” (วิทยากร: นางสาวณัฐนรี 
บันลือเผ่าพงษ์/แชมป์ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน “汉语桥” 
ระดับโลก) วันที่ 13 มกราคม 2564 (มน 1.5-3-10) ณ ห้องประชุม
วิทยาบัณฑิต (ชั้น 4) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(อาคาร 52) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและ ผ่านช่องทางถ่ายทอดสด 
(Live) จาก Facebook Fanpage: ครูจีนlpru.-汉教专业  

- โครงการสัมมนา “การสืบทอดประเพณีจีนในรอบปีของ
ชาวไทยเชื้อสายจีน” (วิทยากร: นางสาวณัฐนรี บันลือเผ่าพงษ์/แชมป์
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน “汉语桥” ระดับโลก) วันที่15
มกราคม 2564 (มน 1.5-3-11) ณ ห้องประชุมวิทยาบัณฑิต (ชั้น 4) 
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 52) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปางและ ผ่านช่องทางถ่ายทอดสด (Live) จาก Facebook 
Fanpage: ครูจีนlpru.-汉教专业  

- โครงการสัมมนา “เทคนิคการสอนภาษาจีนในระดับชั้น

24 กรกฎา 2564 ณ ห้องประชุม
ฝ้ายคำ อาคาร 2   
 
มน 1.5-3-14 รายงานสรุปผล
โครงการพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาจีน 
(ศศ .บ ) วันพฤหั สบดีที่  29 
ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม
ฝ้ายคำ   
 
มน 1.5-3-15  รายงานสรุปผล
โครงการอบรมเพ่ื อ เตรียม
ความพร้อมในการสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 
ระดับ  4 สำหรับนั กศึ กษ า
สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 
วันที่ 1-16 พฤศจิกายน 2563 
ณ  คณ ะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
 
มน 1.5-3-16 รายงานสรุปผล
โครงการรัฐประศาสนศาสตร์
วิชาการและการสัมมนาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์  
 
มน 1.5-3-17 รายงานสรุปผล
โครงการทบทวนความรู้ก่อน
ฝึกประสบการณ์ทางรัฐศาสตร์   
กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
ภ าษ า อั งกฤษ ส ำห รั บ ก าร
ทำงาน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 
2563 
 
มน 1.5-3-18 รายงายสรุปผล
กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
มัธยมศึกษา” (วิทยากร: คุณครูรจนีย์ มนคง /หัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาจีน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จ.ลำปาง) วันที่20 มกราคม 2564 
(มน 1.5-3-12) ณ ห้องประชุมวิทยาบัณฑิต  (ชั้น 4) อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปางและ ผ่ านช่องทางถ่ายทอดสด (Live) จาก  Facebook 
Fanpage: ครูจีนlpru.-汉教专业  

4) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีจัดโครงการเตรียมความพร้อม
ด้านการทำงานและการประกอบอาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจความ
ต้องการของผู้ประกอบการ หลักในการสัมภาษณ์งาน การเตรียมตัว
สมัครงานและการเข้ าทำงานในสถานประกอบการ (ทั กษะ
ภาษาอังกฤษ/ทักษะชีวิตและอาชีพ/ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี) วันเสาร์ที่ 24 กรกฎา 2564 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ อาคาร 2 
(มน 1.5-3-13) 

5) สาขาวิชาภาษาจีน มีการจัดโครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการทำงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา 
ดังนี้  

5.1 โครงการพัฒนาประสบการณ์ ทางวิชาชีพแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมฝ้ายคำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(มน 1.5-3-14)  

5.2 โครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน (ศศ.บ.) ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มน 1.5-3-15) 

6) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มีการจัด โครงการรัฐ
ประศาสนศาสตร์วิชาการและการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการ
ทำงาน โดยจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 
2 อาคาร 45 (มน 1.5-3-16) โดยมีการดำเนินกิจกรรม บูรณาการกับ
รายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งให้นักศึกษาค้นคว้าแสวงหา
ความรู้ และผลิตบทความทางวิชาการ และดำเนินการจัดงาน “รัฐ
ประศาสนศาสตร์นิทรรศน์” ซึ่งประเด็นหลักคือ “รัฐประศาสนศาสตร์
กับการพัฒนาเมือง” โดยมีรูปแบบเป็นงาน นิทรรศการกึ่งวิชาการ รวม
ไปถึงการสัมมนาทางวิชาการ เพ่ือเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานซึ่งเกิด
จากการประมวลความรู้ของนักศึกษา เข้ากับกระบวนการบริหารและ
พัฒนาสังคมและท้องถิ่นในความเป็นจริง  

7) สาขาวิชาการเมืองและการปกครองมีการจัดโครงการ

ภ าษ า อั งกฤษ ส ำห รั บ ก าร
ท ำงาน  ส ำห รั บ นั ก ศึ ก ษ า
สาขาวิชาภาษาไทย เมื่อวันที่ 
8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 
0935 ห้ องประชุ มลี ลาวดี  
อาคาร 9 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
  
 
 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2563 

 

78 คณะคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทบทวนความรู้ก่อนฝึกประสบการณ์ทางรัฐศาสตร์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่
20 ตุลาคม 2563 ครับ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ อาคาร 2 คณะมนุษย์ฯ
(มน 1.5-3-17) ให้กับนักศึกษาเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลง
ฝึกปฏิบัติจริงในหน่วยงานโดยทางสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
ได้ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ เพ่ือให้มีการ
ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่
เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ ณ หน่วยงาน
ราชการทั้ งในจังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ น่ าน แพร่ และ
กรุงเทพมหานคร   

8) สาขาวิชาภาษาไทย มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 
0935 ห้องประชุมลีลาวดี  อาคาร 9 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ให้กับนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการทำงาน (มน 
1.5-3-18) 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการประเมินความพึง

พอใจต่อคุณภาพของการให้บริการแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2563 เพ่ือนำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 2) ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา และ 3) ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดยผลการประเมินภาพรวม
ทั้ง 3 ด้าน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 4.41 (มน 
1.5-4-1) โดยแยกตามคุณภาพการให้บริการ ดังนี้  
              ด้านที่ 1 การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่า
คะแนนเท่ากับ 4.40 
              ด้านที่ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากค่าคะแนนเท่ากับ 4.40 
              ด้านที่ 3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงาน
เมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่า

มน 1.5-4-1 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 3 
ด้ า น  แ ก่ นั ก ศึ ก ษ าค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏลำปาง 
ประจำปีการศึกษา 2563 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คะแนนเท่ากับ 4.43  

และได้นำผลการให้บริการ เพ่ือวางแผนการปรับปรุงการ
ให้บริการแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

ที่ การให้บริการ 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการ
ให้บริการ 3 ด้าน ปีการศึกษา 2563 

1 ก า ร ให้ ค ำ ป รึ ก ษ า  ส า ม า ร ถ
ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือแก้ไขปัญหาได้ 

ควรจัดทำขั้นตอนการให้คำปรึกษาของ
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ในระดับคณะ เพื่อให้
การบริการให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือมีความ
ถูกต้องและชัดเจน   

2 การเอาใจใส่ในการให้คำปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

จัดประชุมอาจารย์ที่ ปรึกษา เพื่ อ ให้
แ ลก เป ลี่ ย น ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ก าร ให้
คำปรึกษาของแต่ละคน เพื่อนำข้อมูล
ดังกล่าวไปจัดทำแผนการให้คำปรึกษา 

3 ความสะดวก รวดเร็วและช่องทาง
การเข้ารับบริการจากคณะ 
 

ควรมีเครื่องมือในการบริการที่เอื้อต่อการ
ให้บริการแก่นักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์  

 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ และการให้ข้อมูล  
เพ่ือส่งผลให้การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ปีการศึกษา 2562 คณะได้นำผลการประเมินการให้บริการแก่

นักศึกษา 3 ด้าน ไปกำหนดแนวทางการให้บริการแก่นักศึกษา และ
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนส่งเสริมและการ
พัฒนานักศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงาน
เมื่อสำเร็จ การศึกษาแก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563 (มน 1.5-5-5) ดังนี้  

1) ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ผลการปรับปรุง ดังนี้  

ที่ การให้บริการ 
ข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินการใหบ้ริการ 3 
ด้าน ปีการศึกษา 2562 

ผลการปรับปรุงในปี
การศึกษา 2563 

1 การให้คำปรึกษาแล้ว
สามารถดำเนินการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือแก้ไขปัญหาได้ 

คณะควรจัดระบบการ
ดูแลนักศึกษาของอาจารย์
ที่ปรึกษา โดยควรจัดเก็บ
ข้อมูลนัก ศึกษาที่อยู่ ใน
ความดูแล เพื่อศึกษาและ
ให้ ค ว า ม ช่ ว ย เห ลื อ
นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ปั ญ ห า
ทางการเรียนหรือตาม
ความต้องการด้านอื่น ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 

1) คณะฯ ขอใบรายงานจาก 
งานทะเบียนและประมวลผล 
กองบริการการศึกษา ต้นภาค
เรียนที่ 2/2563  เนื่องจากพบ
ปั ญ หา เช่ น  เรี ยนไม่ เป็ น
ตามลำดับ  การกรอกรหัสวิชา
และชื่อรายวิชา เป็นต้น  
2) ให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษ า
ตรวจสอบผลการเรียนของ
นักศึกษาทุกคน จากใบรายงาน
ผลการเรียนและให้แจ้งงาน

มน 1.5-5-1 รายงานผลการ
สำรวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 3 ด้าน แก่นักศึกษา
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราช ภั ฏ ล ำป า ง  ป ระจ ำปี
การศึกษา 2560 
 
มน 1.5-5-2 รายงานผลการ
สำรวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 3 ด้าน แก่นักศึกษา
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราช ภั ฏ ล ำป า ง  ป ระจ ำปี
การศึกษา 2561 
 
มน 1.5-5-3 รายงานผลการ
สำรวจความพึงพอใจต่อการ
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
บริการการศึกษา คณะฯ โดย
จะมี เจ้ าหน้ าที่ แนะนำให้
แก้ ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น  และ
ประสานงานทะเบี ยนและ
ประมวลผล กองบริ ก าร
การศึกษา  เพื่อให้ข้อมูลที่
ถูกต้องตรงกัน 

2 การเอาใจใส่ในการ
ให้ ค ำป รึ ก ษ าข อ ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ควรมี ก ารแน ะนำการ
ล งท ะ เบี ย น เรี ย น ข อ ง
นักศึกษา ควรได้รับการ
ปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อให้นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียน
ครบตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 

งานบริการการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษาคณะ แจ้ ง
ปัญหาที่เกิดกับนักศึกษาเป็น
กรณี ที่มีผลกระทบ ต่อการ
เรียน เนื่ องจากอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ทำหน้าที่ในการให้
คำปรึกษาต่อนักศึกษาในความ
ดู แลอยู่ แล้ ว แต่ อาจจะมี
นักศึกษาบางคน ที่มีปัญหา 
เช่น นักศึกษาย้ายสาขาวิชาที่
มี การลงทะเบี ยนเรียนไม่
เป็นไปตามแผนการเรียนของ
สาขาวิชา หรือกรณีที่นักศึกษา
ไม่ชำระค่าลงทะเบียนส่งผลให้
ไม่ ทราบผลการเรี ยนของ
นักศึกษา เป็นต้น  

3 ความสะดวก รวดเร็ว
และช่องทางการเข้า
รับบริการจากคณะ 
 

ควรมี เครื่ อ งมื อ ในการ
บ ริ ก า รที่ เอื้ อ ต่ อ ก า ร
ให้บริการแก่นักศึกษา  

คณะมีการจัดทำแบบฟอร์ม
ของคณะฯ  เพื่อเป็นประโยชน์
แก่การให้บริการ ดังนี้  

1) จัดทำแบบฟอร์มการ
ให้บริการแก่นักศึกษา ได้แก่ 
การยืมวัสดุอุปกรณ์  

2)  จั ดทำแบบฟอร์ ม
เกี่ยวกับการขอสอบเนื่องจาก
ขาดสอบปลายภาค  เพื่อใช้ใน
การให้บริการแก่นักศึกษาหาก
มีเหตุจำเป็นและไม่สามารถเขา้
สอบได้ตามวันและเวลาที่
กำหนด 

3) จั ดทำแบบฟอร์มขอ
ยกเลิ กรายวิ ชา /ขอถอน
รายวิชา ถึงอาจารย์ที่ปรึกษา   

 

2) การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา  ผลการปรับปรุงดังนี้  

ที่ การให้บริการ 
ข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินการใหบ้ริการ 3 
ด้าน ปีการศึกษา 2562 

ผลการปรับปรุงในปี
การศึกษา 2563 

1 ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
กิจกรรมพิเศษนอก

ควรเพิ่มช่องทางที่
หลากหลายเพื่อใหบ้ริการ

1. สำรวจความต้องการจาก
นักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลใน

ให้บริการ 3 ด้าน แก่นักศึกษา
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราช ภั ฏ ล ำป า ง  ป ระจ ำปี
การศึกษา 2562 
 
มน 1.5-5-4 รายงานผลการ
สำรวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 3 ด้าน แก่นักศึกษา
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราช ภั ฏ ล ำป า ง  ป ระจ ำปี
การศึกษา 2563 
 
ม น  1 .5 -5 -5  แผ น พั ฒ น า
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2564 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
เวลาหลักสูตร  
 

ข้อมูลและข่าวสารแก่
นักศึกษา 

การให้บริการ 
2) ทำบันทึกข้อความแจ้ง
ส าข า วิ ช า เพื่ อ ข อ ค ว าม
ร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษา 
3) ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ อาท ิLine 
เพจคณะ และเว็บไซต์คณะ 
เป็นต้น   

 

3) การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จ 
การศึกษาแก่นักศึกษา ผลการปรับปรุง ดังนี้  

ที่ ชื่อโครงการ 
ข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินการใหบ้ริการ 3 
ด้าน ปีการศึกษา 2562 

แผนการปรับปรุง ปี
การศึกษา 2563 

1 ในการจัดกิจกรรม
หรือโครงการ จะต้อง
มีการสำรวจความ
ต้องการของนักศึกษา
ก่ อ น ด ำ เนิ น ก า ร 
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
ความต้องการของ
นักศึกษา   

1. ในการดำเนินโครงการทุก
โค ร ง ก า ร ค ว ร มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ 
2. ควรมีการปรับกิจกรรม
ให้ตรงตามความต้องการ
ของนักศึกษา  

คณะมีการปรับจัดโครงการ
ปั จ ฉิ ม นิ เท ศ แ ล ะ พ บ
ผู้ ประกอบการ โดยมี การ
ดำเนินการดังนี้  
1) เพิ่มกิจกรรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการแก่นักศึกษา  
โดยการสำรวจความต้องการ
ของนั กศึ กษาก่ อนดำเนิ น
โครงการ 
2) ปรับรูปแบบกิจกรรม โดย
ดำ เนิ น ก ารจั ด โค รงก าร
ออนไลน์   

 
โดยปีการศึกษา 2563 คณะฯ ได้นำผลการประเมินคุณภาพ

ของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแก่นักศึกษามาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษาและเป็นไปตามความต้องการ ดังตารางผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560-2563 (มน 1.5-5-1 ถึง 
มน 1.5-5-4) ต่อไปนี้  

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา  
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

การจัดบริการให้คำปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  

ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 
= 4.12 

ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 
= 4.26 

ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 
= 4.30 

ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 
= 4.40 

การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กจิกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 
= 4.13 

ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 
= 4.20 

ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 
= 4.29 

ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 
= 4.40 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
การจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทำงานเมื่อ
สำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 
= 4.19 

ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 
= 4.26 

ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 
= 4.32 

ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 
= 4.43 

 
ค่าเฉลี่ยรวม 

 

ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 
= 4.15 

ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 
= 4.24 

ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 
= 4.30   

ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 
= 4.41  

 
จากตาราง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 -2563 แสดงให้เห็นว่า

คณะฯได้มีการพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลโดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นไป
ตามความคาดหวังของนักศึกษา  

ปีการศึกษา 2563 คณะฯ ปรับปรุงการให้บริการแก่นักศึกษา
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการ 3 
ด้าน ดังนี้  

ที่ การให้บริการ 
ข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินการใหบ้ริการ 3 
ด้าน ปีการศึกษา 2563 

ผลการดำเนินการ 

1 ก า ร ให้ ค ำ ป รึ ก ษ า 
สามารถดำเนินการให้
บรรลุ วัตถุประสงค์
หรือแก้ไขปัญหาได้ 

ควรจัดทำ ในระดับคณะ 
เพื่ อ ให้ ก า รบ ริ ก า ร ให้
คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หรือมีความถูกต้องและ
ชัดเจน   

- จั ดทำขั้ น ตอนการให้
คำปรึกษาของอาจารย์/
เจ้าหน้าที่ 

2 การเอาใจใส่ในการให้
ค ำ ป รึ ก ษ า ข อ ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 

จั ด ป ระ ชุ ม อ า จ า ร ย์ ที่
ปรึกษา เพื่อให้แลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ก าร ให้
คำปรึกษาของแต่ละคน 
เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไป
จั ด ท ำ แ ผ น ก า ร ใ ห้
คำปรึกษา 

-จั ด ป ระชุ ม อ าจ ารย์ ที่
ปรึกษา ชั้นปีที่ 2-5 ก่อน
เปิดภาคเรียนที่  1/2564 
เมื่ อ วันที่  18 มิ ถุน ายน 
2564  

3 ความสะดวก รวดเร็ว
และช่องทางการเข้า
รับบริการจากคณะ 
 

ควรมีเครื่องมือในการบริการ
ที่ เอื้อต่อการให้บริการแก่
นั ก ศึ ก ษ า  ใน รู ป แ บ บ
ออนไลน์  

-พัฒนารูปแบบการให้บริการ
แก่ นั ก ศึ กษาผ่ านระบบ
ออนไลน์  เช่น การสำรวจ
ข้อมูลนักศึกษาผ่าน โปรมแก
รม Google From ซ่ึงทำให้
สะดวกต่อการให้บริการ  

 
 

 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและข้อมูลที่

ม น  1 .5 -6 -1  เว็ บ ไซ ต์ ข อ ง
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ดังนี้ 

1) ให้ข้อมูลผ่านช่องทางที่ทันสมัยด้านการเรียน แหล่งเรียนรู้
เพ่ิมเติม เพ่ือให้ศิษย์เก่าสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง เว็บไซต์ของสมาคม
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มน 1.5-6-1) 

2) เว็บไซต์ศิษย์เก่าของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มน 1.5-6-1) 

3) เพจ Face book สาขาวิชาและการสื่ อสารผ่ าน Social 
Network (มน 1.5-6-3)  

4) คณะฯ มีการจัดทำแบบฟอร์มและตัวอย่างที่เป็นประโยชน์
แก่ศิษย์เก่าเกี่ยวกับการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ โดยการตัวอย่างที่
ถูกต้องไปยังศิษย์เก่า (มน 1.5-6-4) เพ่ือนำไปเป็นแนวทางในการเขียน 
Resume เพ่ือการสมัครงานได้อย่างถูกต้อง 

5) คณะฯ มีการให้ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางการ
จัดทำหนังสือเพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า โดยแนะนำวิธีการ
เขียน Resume สำหรับการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ และความรู้อ่ืน 
เพ่ือที่ศิษย์เก่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้และเป็นประโยชน์กับการ
สมัครงานต่อไป 

6) ระดับสาขาวิชา มีการจัดโครงการอบรมความรู้ที่ เป็น
ประโยชน์ให้แก่ศิษย์เก่าสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของศิษย์เก่าในสาขาวิชานั้น ๆ เช่น 

6.1 สาขาวิชาดนตรี  มีการจัด โครงการ Music Festival     
ครั้งที่  3 วันที่  25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มน 1.5-3-7) เป็นโครงการที่จัดให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1-4 และศิษย์เก่าได้มาแสดงออกทางดนตรี โดยนักศึกษาเป็น
ผู้ดำเนินการเองตั้งแต่การการวางแผน จัดระบบการจัดการแสดง การ
ประชาสัมพันธ์ การควบคุมระบบแสง สี เสียง และการใช้เทคโนโลยีใน
การถ่ายทอดสด (ไลฟ์สด) 

6.2 สาขาวิชาภาษาจี น (ศศ.บ .) จั ด โครงการพั ฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาจีน 
(ศศ.บ) (มน 1.5-3-8)  

ราชภัฏลำปาง  
 
มน 1.5-6-2 เว็บไซต์ศิษย์เก่า
ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง 
 
มน 1.5-6-3 เว็บไซต์สาขาวิชา
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง 
 
มน 1.5-6-4 สำเนาหนังสือส่ง
เอ ก ส าร /แ บ บ ฟ อ ร์ ม แ ล ะ
ตัวอย่างที่ เป็นประโยชน์แก่
ศิ ษย์ เก่ า เกี่ ยวกับการเขี ยน 
Resume ภาษาอังกฤษ   
  
 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมายการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ ดำเนินการได้ 6 ข้อ  5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะภายใต้การมีส่วนร่วม
ของตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา และถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติงานประจำปีอย่างครบถ้วน 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ จัดทำแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยนำ ร่าง กรอบแผนส่งเสริมและการ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2563 เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่  3/2563 วันที่  5 
มิถุนายน 2563 (มน 1.6-1-1) ในภาพรวมของคณะภายใต้การมีส่วน
ร่วมของตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา ผ่านการจัดโครงการอบรม
ผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา 
จัดทำและประเมินแผนกิจกรรม/แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อ
วันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 52 
โดยมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะและตัวแทนนักศึกษาแต่ละ
สาขาวิชา เข้าร่วมจำนวน 93 คน (มน 1.6-1-2) 

เมื่อสิ้นสุดโครงการคณะฯ โดยงานบริการการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษาได้นำกิจกรรม/โครงการ ที่ เกิดจากแนวคิดของ
นักศึกษามาจัดทำ และวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการและ
กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วน และสอดคล้องกับผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ตามประกาศ
มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ .ศ.2562           
(มน 1.6-1-3)  และเสนอ ร่าง แผนส่งเสริมและการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 
2563 ฉบับทบทวน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ประกอบไปด้วยตัวแทน
อาจารย์ทุกสาขาวิชา นายกสโมสรนักศึกษา รองนายกสโมสรนักศึกษา 

ม น  1 .6 -1 - ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่  
4/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 
2563  
 
มน 1.6-1-2 รายงานสรุปผล
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา 
คุ ณ ธ ร รม จ ริ ย ธ ร รม  ก า ร
ประกันคุณ ภาพการศึกษา 
จั ด ท ำ แ ล ะ ป ร ะ เมิ น แ ผ น
กิ จ ก รรม /แผ น ท ำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 20-
21 ตุลาคม 2563 ณ  ห้ อง
ป ร ะชุ ม ป ร ะสิ ท ธิ์ ศ าส ต ร์  
อาคาร 52 
 
ม น  1 .6 -1 -3  ป ร ะ ก า ศ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
พ .ศ .2 5 6 2  ล ง วั น ที่  1 2 
กุมภาพันธ์ 2562  
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
และผู้เกี่ยวข้อ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนดังกล่าวและถ่ายทอดสู่
แผนปฏิบัติงานประจำปีอย่างครบถ้วนให้กับคณะกรรมการ โดยรอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ที่ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  (มน 1.6-1-4) ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบและรับทราบการปฏิบัติงานประจำปีตาม แผน
ส่งเสริมและการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (มน 1.6-1-5) ซึ่งทุกโครงการ/
กิจกรรมสาขาวิชาจะต้องส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมและแผนดังกล่าว
จะขับเคลื่อนโดยสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภายใต้การกำกับ ดูแล และติดตาม ของรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาของคณะฯ ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนและ
โครงการที่กำหนด  

มน  1 .6 -1 -4  ราย งาน การ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่  
4/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 
2563  
 
มน 1.6-1-5 แผนส่งเสริมและ
การกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  ป ร ะ จ ำ ปี
การศึกษา 2563 
 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในแผนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ตามประกาศมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วย 

  (1) คุณธรรม จริยธรรม 
  (2) ความรู้ 
  (3) ทักษะทางปัญญา 
  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ. 
      (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการดำเนินโครงการ

และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามแผนส่งเสริมและการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 
2563 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
และสอดคล้องกับผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ตามประกาศมาตรฐาน
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดังนี้  

1)  โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผู้ ใจสานสายใยศิษย์กับ
อาจารย์ จัดวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (มน 1.6-2-1) มีการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับผลลัพธ์
ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ดังนี้  

มน 1.6-2-1 รายงานสรุปผล
โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผู้
ใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 
 
มน 1.6-2-2 รายงานสรุปผล
โค ร งก า รBeginning camp 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ จัดเมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2563 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องทักษะ 
1. เพื่อให้นักศึกษาคณะฯ มีกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมประเพณีที่แสดงถึงความ
กตัญญูต่ออาจารย์ 
2. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาวไทยให้คงอยู่ตลอดไป 

1) ทักษะ 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้  
 คุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู ้
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ด้านทักษะความ สมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารฯ 
2) ผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน ของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 เป็นผู้ที่มีความรอบรู ้
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์
นวัตกรรม 
 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 

2)  โครงการBeginning camp คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จัด เมื่ อวันที่  29 มิถุนายน 2563 (มน 1.6 -2 -2) มีการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับผลลัพธ์
ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์   สอดคล้องทักษะ 
1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ของนักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ และ
อาจารย์ในคณะ  
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้นักศึกษามี
ความรู้ และความเข้าใจในกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ต่าง ๆ เกี่ยวกับนักศึกษา 
เพื่อสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปางตลอดระยะเวลาที่ศกึษา  

1) ทักษะ 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้  
 คุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู ้
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ด้านทักษะความ สมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
ฯ 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารฯ 
2) ผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน ของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 เป็นผู้ที่มีความรอบรู ้
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 
 

มน 1.6-2-3 รายงานสรุปผล
โครงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2563 จัด
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 
มน 1.6-2-4 รายงานสรุปผล
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา 
คุ ณ ธ ร รม จ ริ ย ธ ร รม  ก า ร
ประกันคุณภาพการศึกษา 
จั ด ท ำแ ล ะ ป ร ะ เมิ น แ ผ น
กิจกรรมนักศึกษา/แผนทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดเมื่อ
วันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 
มน 1.6-2-5 รายงานสรุปผล
โครงการปัจฉิมนิเทศและพบ
ผู้ประกอบการ จัดเมื่อวันที่  
25 กุมภาพันธ์ 2564 
 
มน 1.6-2-6 รายงานสรุปผล
โครงการเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563 (กิจกรรมที่เกิดจากการ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ตั ว แ ท น
นักศึกษา) จัด เมื่ อวันที่  11 
พฤศจิกายน 2563 
 
มน 1.6-2-7 รายงานสรุปผล
โครงการเสริมสร้างจิตอาสา
ตามอัตลักษณ์แก่บุคลากรและ
นั ก ศึ ก ษ าค ณ ะฯ  : Husoc 
อ า ส า พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ” 
(กิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของตัวแทนนักศึกษา) จัด
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
 
 

3)  โครงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จัดเมื่อ
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 (มน 1.6-2-3) มีการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 
3 ด้าน ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องทักษะ 
1. เพื่อแนะนำการใช้ชีวิตของนักศึกษา
ใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา   
2. เพื่อแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาและ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่ อให้บริการแก่
นักศึกษา   

1) ทักษะ 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้  
 คุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู ้
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ด้านทักษะความ สมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารฯ 
2) ผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 
ของมหาวิทยาลัยฯ 
 เป็นผู้ที่มีความรอบรู ้
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์
นวัตกรรม 
 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 
4)  โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม การประกัน
คุณภาพการศึกษา จัดทำและประเมินแผนกิจกรรมนักศึกษา/แผน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดเมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 (มน 1.6-
2-4) มีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่ งชาติ  5 ประการ ให้ครบถ้วน และ
สอดคล้องกับผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
 

เป้าประสงค์โครงการ สอดคล้องทักษะ 
1 . เพื่ อพัฒ นาภาวะผู้ น ำ  ส่ งเสริ ม 
คุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้นำนักศึกษา 
2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้และ
เข้าใจบทความของตนเองในด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1) ทักษะ 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้  
 คุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู ้
 ด้านทักษะทางปัญญา 

มน 1.6-2-8 รายงานสรุปผล
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
อบรมคอมพิวเตอร์ ระหว่าง 
เดือนกรกฎาคม 2563-เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
3 . เพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษ าท ราบ ถึ งแน ว
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษา
ให ม่ ที่ ถู ก ต้ อ งต าม ก ฎ ระ เบี ย บ ที่
เกี่ยวข้องที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 ด้านทักษะความ สมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารฯ 
2) ผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 
ของมหาวิทยาลัยฯ 
 เป็นผู้ที่มีความรอบรู ้
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม 
 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

  

5)  โครงการปัจฉิมนิเทศและพบผู้ประกอบการ จัดเมื่อวันที่  25 
กุมภาพันธ์ 2564 (มน 1.6-2-5) มีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ  5 
ประการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ สอดคล้องทักษะ 
 1. เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จ
การศึกษาทราบถึ งแนวทางในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 
2. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงสภาวการณ์
ของการทำงานและมีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสภาพการทำงาน 
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรูส้ึกผูกพันที่
ดีต่อมหาวิทยาลัย  

1) ทักษะ 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้  
 คุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู ้
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ด้านทักษะความ สมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
2) ผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 
ของมหาวิทยาลัยฯ 
 เป็นผู้ที่มีความรอบรู ้
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์
นวัตกรรม 
 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 

6)  โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (กิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ตัวแทนนักศึกษา) จัดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 (มน 1.6-2-6)มี
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับ
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
 

เป้าประสงค์โครงการ สอดคล้องทักษะ 
1. เพื่อให้เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2563 เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำ
นักศึกษาของคณะ  
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาของ
คณะฯ เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
3. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงหนา้ที่
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

1) ทักษะ 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้  
 คุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู ้
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ด้านทักษะความ สมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารฯ 
2) ผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 
ของมหาวิทยาลัยฯ 
 เป็นผู้ที่มีความรอบรู ้
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์
นวัตกรรม 
 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 

7) โครงการเสริมสร้างจิตอาสาตามอัตลักษณ์แก่บุคลากรและนักศึกษา
คณะฯ : Husoc อาสาพัฒนาท้องถิ่น” (กิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของตัวแทนนักศึกษา) จัดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 (มน 1.6-2-
7) มีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่ งชาติ  5 ประการ ให้ครบถ้วน และ
สอดคล้องกับผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
 

เป้าประสงค์โครงการ สอดคล้องทักษะ 
1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการทำกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที ่
นักศึกษา ในการบำเพ็ญประโยชน์และ
เสรมิสร้างจิตอาสา  
2. เพื่อส่งเสรมิให้อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ 
นักศึกษามีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ มีจิต
สาธารณะ รูห้น้าท่ีความรบัผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
   

1) ทักษะ 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้  
คุณธรรม จรยิธรรม 
 ความรู ้
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ด้านทักษะความ สมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารฯ 
2) ผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน 
ของมหาวิทยาลัยฯ 
 เป็นผู้ที่มีความรอบรู ้
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์
นวัตกรรม 
 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 

8) โครงการส่ งเสริมและสนับสนุน ให้นั กศึกษาเข้าร่วมอบรม
คอมพิวเตอร์(สำนักวิทยบริการ) ระหว่าง เดือนกรกฎาคม 2563-เดือน
กุมภาพันธ์ 2564  มีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
และสอดคลอ้งกับผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ดังนี้  

วัตถุประสงค์ สอดคล้องทักษะ 
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ทักษะความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อใช้
สำหรับการเรียนการสอน และการ
ทำงานในอนาคต  
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจทิัล  

1) ทักษะ 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้  
 คุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู ้
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ด้านทักษะความ สมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารฯ 
2) ผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน ของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 เป็นผู้ที่มีความรอบรู ้
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 

 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ได้รับจากกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา มาใช้ในการดำเนินโครงการ หรือการเรียน 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการส่งเสริมให้

นักศึกษานำความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ได้รับจากกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา มาใช้ใน
การดำเนินโครงการ หรือการเรียน ดังนี้  

มน 1.6-3-1 รายงานสรุปผล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึ กษา สำหรับ
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
1) ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา ปี
การศึกษา 2563 วันที่ 22 และ 25 กรกฎาคม 2563 หัวข้อ “การบริหาร
โครงการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ(PDCA)”  โดยกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วม จำนวน 
148 คน (มน1.6-3-1)  

2) จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม การ
ประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำและประเมินแผนกิจกรรม/แผนทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม
ประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 52 (มน 1.6-3-2) โดยมีคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคณะและตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา เข้าร่วมจำนวน 
93 คน โดยมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การประกันคุณภาพ
การศึกษาสำหรับนักศึกษา” และ “การเขียนแผนแนวปฏิบัติการจัด
กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่” (การเขียนแผนรับน้องเชิงสร้างสรรค์) 
โดยเชิญวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ คือ อาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ 
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
ลำปาง ที่ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการเขียนโครงการและแผนเชิง
สร้างสรรค์  

ผลการจากการที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้นักศึกษา 
ได้นำความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการ
ดำเนินโครงการ ดังนี้  

1) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 
จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 

1.1) โครงการ เลื อกตั้ งน ายกส โมสรนั กศึ กษ า คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (กิจกรรมที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของตัวแทนนักศึกษา) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2563 ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชมพูนุท ธรรมธิกูล รองนายก
สโมสรนักศึกษาคณะฯ  (มน 1.6-3-3) 

1.2) โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม การ
ประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำและประเมินแผนกิจกรรม/แผนทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม
ประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 52  (กิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ตัวแทนนักศึกษา) ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชมพูนุท ธรรมธิกูล 
รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะฯ  (มน 1.6-3-4) 

1.3)โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเมื่อ

นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
วันที่  22 และ 25 กรกฎาคม 
2563 โดยกองพัฒนานักศึกษา  
 
มน 1.6-3-2 รายงานสรุปผล
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา 
คุ ณ ธ ร รม จ ริ ย ธ ร รม  ก า ร
ประกันคุณภาพการศึกษา 
จั ด ท ำ แ ล ะ ป ร ะ เมิ น แ ผ น
กิ จ ก รรม /แผน ท ำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 20-
21 ตุลาคม 2563 ณ  ห้อง
ป ร ะชุ ม ป ระสิ ท ธิ์ ศ าส ต ร์  
อาคาร 52  
 
มน 1.6-3-3 รายงานสรุปผล
โครงการ เลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563   
 
มน 1.6-3-4 รายงานสรุปผล    
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา 
คุ ณ ธ ร รม จ ริ ย ธ ร รม  ก า ร
ประกันคุณ ภาพการศึกษา 
จั ด ท ำ แ ล ะ ป ร ะ เมิ น แ ผ น
กิ จ ก รรม /แผ น ท ำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม วันที่ 20-21 
ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม
ประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร52   
    
มน 1.6-3-5 รายงานสรุปผล    
โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณี ลอยกระทง คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวัชรเกียรติ 
อินทวงค์ รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะฯ (มน 1.6-3-5) 

1.4) โครงการปัจฉิมนิเทศและพบผู้ประกอบการ ประจำปี
การศึกษา 2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ผู้รับผิดชอบ
โครงการ นางสาววศินี   มณีทิพย์  นายกสโมสรนักศึกษาคณะฯ          
(มน 1.6-3-6) 

2) เป็นผู้รับผิดชอบเขียนแผนรับน้องเชิงสร้างสรรค์  
ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 แผน ดังนี้  

2.1 แผนการดำเนินกิจกรรมต้อนรับน้องและประชุมเชียร์เชิง
สร้างสรรค์ ประปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 สาขาวิชา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (มน 1.6-3-7)  

25 พฤศจิกายน 2563    
มน 1.6-3-6 รายงานสรุปผล    
โครงการปัจฉิมนิเทศและพบ
ผู้ ป ระก อบ การ  ป ระจ ำปี
การศึกษา 2564 วันที่  25 
กุมภาพันธ์ 2564    
 
มน 1.6-3-7 แผนการดำเนิน
กิ จกรรมต้ อนรับน้ องและ
ประชุมเชียร์ เชิงสร้างสรรค์ 
ป ร ะ ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 3 
จำนวน 10 สาขาวิชา คณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีการประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ
และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการประเมินผลตัวชี้วัด

ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและนำผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป โดยคณะฯมีกำหนด
โครงการไว้ตามแผนส่งเสริมและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 12 โครงการ  สามารถดำเนิน
โครงการได้ 9 โครงการ จึงได้มีการประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ จำนวน 9 โครงการ (มน 1.6-4-1) โดยได้กำหนดตัวชี้วัด 
จำนวน 35 ตัวชี้วัด สามารถดำเนินการให้บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 25 
ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตัวชี้วัด จำนวน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

โครงการ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
1. โครงการไหว้ครูและ
ผูกขวัญผูกใจสาน
สายใยศิษย์กับอาจารย ์

จำนวน 2 ตัวช้ีวัด  สามารถดำเนินการได้ให้บรรลุ
จำนวน  2  ตัวช้ีวดัดังนี ้

ตัวชี้วัด การดำเนินการ 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่
กำหนด 200 คน 

บรรลตุัวช้ีวัด 

2. ความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการอยู่ในระดับมาก 

บรรลตุัวช้ีวัด 

มน 1.6-4-1 รายงานสรุปผล
โครงการ จำนวน 9 โครงการ 
 
มน  1 .6 -4 -2  ราย งาน การ
ประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 23 
มิถุนายน 2564  
 
มน 1.6-4-3 แผนส่งเสริมและ
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ประจำปี
การศึกษา 2563 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ร้อยละ 80 

 

2.โครงการ Beginning 
camp คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวน 4 ตัวช้ีวัด สามารถดำเนินการได้ให้บรรลุ
จำนวน  4  ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด การดำเนินการ 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่
กำหนด 400 คน 

บรรลตุัวช้ีวัด 

2. ความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการในระดับมาก ร้อย
ละ 80 

บรรลตุัวช้ีวัด 

3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
แ ล ะ ค ว า ม เข้ า ใจ ใน ก ฎ 
ระเบี ยบ  ข้ อบั งคับ  ต่ างๆ
เกี่ยวกับนักศึกษา ระดับมาก
ร้อยละ 80 

บรรลตุัวช้ีวัด 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับเพื่อใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลยัราชภฏั
ลำปางตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาได้อย่างเหมาะสม ใน
ระดับมาก ร้อยละ 80 

บรรลตุัวช้ีวัด 

 
3.โครงการปฐมนเิทศ
นักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2563 

จำนวน 4 ตัวช้ีวัด  สามารถดำเนินการได้ให้บรรลุ 
จำนวน 4  ตัวช้ีวัดดังนี ้

ตัวชี้วัด การดำเนินการ 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่
กำหนด 350 คน 

บรรลุตัวช้ีวัด 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อการจัดโครงการ
ระดับมาก ร้อยละ 80 

บรรลุตัวช้ีวัด 

3 . ผู้ เข้ า ร่ ว ม โค ร งก ารมี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปางตลอดระยะเวลาที่
ศึกษา ระดับมาก ร้อยละ 80 

บรรลุตัวช้ีวัด 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
ก า ร ด ำ เ นิ น ชี วิ ต ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตลอดระยะ เวลาที่ ศึ กษา
ระดับมาก ร้อยละ 80 

บรรลุตัวช้ีวัด 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
4. โครงการอบรมผู้นำ
นักศึกษา คุณธรรม
จริยธรรม การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
จัดทำและประเมิน
แผนกิจกรรม
นักศึกษา/แผนทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

จำนวน 5 ตัวช้ีวัด  สามารถดำเนินการได้ให้บรรลุ
จำนวน  4  ตัวช้ีวัดดังนี ้

ตัวชี้วัด การดำเนินการ 
1.  ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย
ร้ อยละ 80 ของเป้ าหมายที่
กำหนด จำนวน 200 คน  

ไม่บรรลุตัวช้ีวัด 

2. มีแผนกิจการนักศึกษาและ
แผนการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จำนวน 2 แผน   

บรรลุตัวช้ีวัด 

3. ความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการอยู่ ในระดับมาก 
ร้อยละ 80  

บรรลุตัวช้ีวัด 

4 . ผู้ เข้ า ร่ ว ม โค ร งก ารมี
ความ รู้ ค วาม เข้ า ใจ  แน ว
ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ต้ อ น รั บ นั ก ศึ ก ษ า ให ม่ ที่
ถูกต้องตามกฎระเบียบที่
เกี่ ย วข้ อ งที่ มหาวิทยาลั ย
กำหนด 

บรรลุตัวช้ีวัด 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การจั ด กิ จ ก รรม ต้ อ น รั บ
นักศึกษาใหม่ที่ถูกต้องตาม
ร ะ เบี ย บ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

บรรลุตัวช้ีวัด 

 
5. โค ร งก า ร ปั จ ฉิ ม
นิ เ ท ศ แ ล ะ พ บ
ผู้ประกอบการ 

 

จำนวน 4 ตัวช้ีวัด  สามารถดำเนินการได้ให้บรรลุ
จำนวน  3  ตัวช้ีวัดดังนี ้

ตัวช้ีวัด การดำเนินการ 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย 500 คน 

ไม่บรรลุตัวช้ีวดั 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อการจัดโครงการ
ระดับมาก ร้อยละ 80 

บรรลุตัวช้ีวัด 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
ในการประกอบอาชีพและ
สภาวการณ์ของการทำงาน
แ ล ะ มี ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น
เกี่ยวกับสภาพการทำงาน 

บรรลุตัวช้ีวัด 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ระดับมาก ร้อยละ 80 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การท ำงาน ในอน าคต ได้  
ร ะ ดั บ ม า ก  ร้ อ ย ล ะ  8 0
  

บรรลุตัวช้ีวัด 

 
6.โค รงการ เลื อกตั้ ง
นายกสโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2563 

 
 
 
 
 

จำนวน 3 ตัวช้ีวัด  สามารถดำเนินการได้ให้บรรลุ
จำนวน  1  ตัวช้ีวัดดังนี ้

ตัวชี้วัด การดำเนินการ 
1. มีผู้สมัครอย่างน้อยร้อยละ 50 
ของกลุ่มเป้าหมาย 5 คน 

ไม่บรรลุ
ตัวช้ีวัด 

2. ร้อยละของนักศึกษาใน
คณะฯ ทั้ งหมดมาใช้สิทธิ์
เลื อกตั้ ง ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย นักศึกษาทุกคนใน
คณะฯ จำนวน 1,685 คน 

ไม่บรรลุ
ตัวช้ีวัด 

3. นายกสโมสรนักศึกษา 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 1 คน 

บรรลุตัวช้ีวัด 

 
7. โครงการเสรมิสร้าง
จิตอาสาตามอัตลักษณ์
แก่บุคลากรและ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ : 
“HUSOC อาสาพัฒนา
ท้องถิ่น” 

 
 
 
 
 
 
 

จำนวน 3 ตัวช้ีวัด  สามารถดำเนินการได้ให้บรรลุ
จำนวน  1  ตัวช้ีวัดดังนี ้

ตัวชี้วัด การดำเนินการ 
1 . ตั วแ ท น อ าจ ารย์ แ ล ะ
เจ้าหน้าที่ ตัวแทนนักศึกษา 
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
อาจารย์  เจ้ าหน้ าที่  และ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 850 คน 

ไม่บรรลุตัวช้ีวัด 

2. ประชาชนและผู้ที่สนใจ 
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
ประชาชนและบุคคลทั่วไป
เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 
คน 

ไม่บรรลุตัวช้ีวัด 

3. ความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการระดับมาก ร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย 

บรรลุตัวช้ีวัด 

 
8.  โครงการส่ง
นักศึกษาเข้าอบรม

จำนวน 4 ตัวช้ีวัด  สามารถดำเนินการได้ให้บรรลุ
จำนวน  3  ตัวช้ีวัดดังนี ้
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คอมพิวเตอร ์

 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด การดำเนินการ 
1.  ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างนอ้ย
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่
กำหนด จำนวน 494 คน 

ไม่บรรลุตัวช้ีวัด 

2. ความพึงพอใจต่อจากจัด
โครงการ ระดับมาก 

บรรลุตัวช้ีวัด 

3.  ความรู้ ความเข้ าใจการ
อบรมอยู่ใน ระดับมาก  

บรรลุตัวช้ีวัด 

4.  สามารถนำความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่ใน ระดับมาก 

บรรลุตัวช้ีวัด 

 
9. โครงการ HUSOC 
ZERO Waste ค ณ ะ
ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

จำนวน 6 ตัวช้ีวัด  สามารถดำเนินการได้ให้บรรลุ
จำนวน  3  ตัวช้ีวัดดังนี ้

ตัวช้ีวัด การดำเนินการ 
1.  จำนวนนั กศึ กษา เข้ าร่วม
โครงการร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
40 คน 

ไ ม่ บ ร ร ลุ
ตัวช้ีวัด 

2.  จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน 
อย่ างน้ อย ร้ อยละ 80 ข อ ง
เป้าหมาย 15 คน 

บรรลุตัวช้ีวัด 

3. จำนวนผู้สูงอายุในท้องถิ่นที่
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้  ≥ 2 คน 

ไ ม่ บ ร ร ลุ
ตัวช้ีวัด 

4. ความพึ งพอใจต่ อการจั ด
โครงการ มี แหล่ งเรี ยนรู้ ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่ อเสริมสร้าง
คุณค่าและจิตสำนึกรักท้องถิ่น 

ไ ม่ บ ร ร ลุ
ตัวช้ีวัด 

5. ความพึงพอใจต่อความรู้ความ
เข้าใจ  

บรรลุตัวช้ีวัด 

6. ความพึงพอใจต่อการนำความรู้
ไปใช้ประโยชน ์

บรรลุตัวช้ีวัด 

 
 

จากข้อมูลข้างต้น คณะฯ รายงานผลการดำเนินโครงการต่อ 
คณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2564  (มน 1.6-4-2) เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินโครงการ  มติที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

โครงการ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1) โครงการเลือกตั้งนายก
สโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 .1 ) ให้ ป รั บ วิ ธี ก าร ใน ก าร
ด ำ เนิ น โ ค ร ง ก า ร  เ พ่ื อ ให้
นักศึกษาของคณะฯ เข้ามามี
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ปัญหาที่พบ 

 จำนวนนักศึกษาที่เข้ามา
ใช้สิทธิค่อนข้างน้อย ด้วยสาเหตุ 

1) เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ได้ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

2) เป็นช่วงสถานการณ์
ไวรัสCOVID-19 แผ่ระบาดทำ
ให้นักศึกษาบางคนไม่ออกมาใช้
สิทธิ  
 

ส่วนร่วมให้มากที่สุด เช่น จัดให้
มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือหา
แนวทางในการเลือกตั้งล่วงหน้า 
หรือ อาจในรูปแบบออนไลน์ ที่
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  หรือ  นั กศึกษาที่ ไม่
สามารถมาใช้สิทธิได้โดยเหตุ
จำเป็น   
1.2) หลีกเลี่ยงช่วงเวลา และหา
เวลาที่ นักศึกษาคณะฯ สามารถ
ใช้ สิ ท ธิ ได้  แ ล ะ อ า จ มี ก า ร
ด ำ เนิ น งาน ต าม ข้ อ  1  ด้ ว ย 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้
สิทธิในการเลือกตั้งฯ มากขึ้น  

2 . โค ร งก าร  HUSOC ZERO 
Waste คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (การจัดการขยะ)  
ปัญหาที่พบ 

กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก
สถานการณ์ไวรัสCOVID-19 แผ่
ระบาดอย่างแผ่หลายทำให้ มี
การปรับรูปแบบกิจกรรม และ
การดำเนินโครงการยังไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  

1) ทบทวนชื่อโครงการ 
เนื่องจาก ชื่อเดิม คือ โครงการ 
HUSOC ZERO Waste (การ
จัดการขยะ) จะต้องแสดงว่าผล
การดำเนินโครงการจะต้องเป็น
ศูนย์  
2) ปรับรูปแบบกิจกรรม โดย
อาจจัดทำเป็นกลุ่ม และจัด
กิจกรรมให้เกิดผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด  

3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม ่ปีการศึกษา 2563  
 

ควรสอดแทรกประเด็นดังนี้ 
1) การใช้ ชี วิตระหว่างเรียน  
และการอยู่หอพักร่วมกับผู้อื่น 
2) การขับขี่รถจักรยานยนต์  
3) ข้อควรระวังในการเที่ ยว
สถานที่บันเทิง  

 

 โดยคณะฯ ได้นำข้อเสนอแนะข้างต้น ไปวางแผนการจัด
โครงการและกิจกรรม ในปีการศึกษา 2564 ตามแผนส่งเสริมและการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
ปีการศึกษา 2564 (มน 1.6-4-3)  
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยนำข้อมูลจากการดำเนินงาน
โครงการมาสรุปและสังเคราะห์ จัดทำรายงานประเมินความสำเร็จ
ของแผนส่งเสริมและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
2563 ดังนี้  

1) นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  

 ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม มีการจัดโครงการ จำนวน 
1 โครงการ ได้แก่ โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม 
การประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำและประเมินแผนกิจกรรม/แผน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่  20 -21 ตุลาคม 2563   โดย
โครงการมีการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาในหัวข้อ 
“คุณธรรมจริธรรมเพื่อใช้การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต”     

ด้านที่ 2 ความรู้ มีการจัดโครงการ จำนวน 3โครงการ 
ได้แก่ (1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยโครงการมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปรับตัว กฎระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับนักศึกษาในการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตลอดระยะเวลาที่ศึกษา (2) โครงการส่ง
นักศึกษาเข้าอบรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างเดือน
กรกฎาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 โดยโครงการมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และทันสมัยสำหรับนักศึกษา เช่น การใช้
งาน Microsoft Office Word /เทคนิคการใช้งาน Excel/การใช้งาน 
Google Classroom/การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Power 
point/Microsoft teams /การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม
สำเร็จ รูป  (SPSS) เป็ น ต้ น  (3 ) โครงการปั จฉิ มนิ เทศและพบ
ผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดย
โครงการมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับการปรับตัว ยุค COVID-19/การ
สร้างอาชีพแห่งยุค New normal /การเขียนเรซูเม่ เป็นต้น เและ (4) 
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม การประกันคุณภาพ
การศึกษา จั ดทำและประเมินแผนกิจกรรม/แผนทำนุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่  20 -21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม

มน 1.6-5-1 รายงานประเมิน
ความสำเร็จของแผนส่งเสริม
และการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประสิทธิ์ศาสตร์ อาคาร 52 โดยโครงการมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวกับนักศึกษา /การจัดทำแผนรับน้อง 
เป็นต้น  

ด้านที่  3 ทักษะทางปัญญา จำนวน 2 โครงการ ได้แก่   
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม การประกันคุณภาพ
การศึกษา จั ดทำและประเมินแผนกิจกรรม/แผนทำนุบำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 โดยโครงการมีเสริม
ทักษะการวิเคราะห์ ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้
ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ
ในการคิด วิเคราะห์ความสำคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์และวิเคราะห์
หลักการ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนโครงการ   

ด้านที่  4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ Beginning camp 
เมื่อวันที่  19 มิถุนายน 2563  2) โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา 
คุณธรรมจริยธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำและประเมิน
แผนกิจกรรม/แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 
2563 เป็ นการฝึ ก ให้ นั กศึกษามี ความรับผิดชอบ  และสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาผ่านกิจกรรมกลุ่มที่มีการคัดเลือก
หัวหน้ากลุ่มและทำงานร่วมกัน โดยที่ให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์การ
เขียนโครงการ /การเขียนแผนรับน้อง ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ระหว่างกัน ทำให้นักศึกษาได้ฝึกตนเองให้สามารถทำงานกับผู้อ่ืนๆได้ 
และรวมถึงการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  

ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการส่งนักศึกษาเข้าอบรมคอมพิวเตอร์ 
ปีการศึกษา 2563 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 
โดยโครงการมีการให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้
เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การใช้งาน Microsoft Office Word /เทคนิคการใช้
งาน  Excel/ก าร ใช้ งาน  Google Classroom/การป ระยุ ก ต์ ใช้
โ ป ร แ ก ร ม  Microsoft Power point/Microsoft teams /ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) เป็นต้น 

ด้านที่ 6 ด้านจิตอาสา (ตามอัตลักษณ์) จำนวน 1 โครงการ 
ได้แก่ โครงการเสริมสร้างจิตอาสาตามอัตลักษณ์ :HUSOC  อาสา
พัฒนาท้องถิ่น” ณ สำนักสงฆ์หนองหัวหงอกโพธิ์ทอง จ.ลำปาง โดย
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการมีจิตอาสา และจิตสาธารณะ ที่
เป็นอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ “เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น”  
 2) นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  พ.ศ.2562 ดังนี้  

คณะมีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
และสอดคล้องกับผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ตามประกาศมาตรฐาน
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดังนี้  

1)  โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผู้ ใจสานสายใยศิษย์กับ
อาจารย์ จัดวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ดังนี้  

สอดคล้องทักษะ 
1) ทักษะ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้  
 คุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู ้
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ด้านทักษะความ สมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารฯ 
2) ผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน ของมหาวิทยาลัยฯ 
 เป็นผู้ที่มีความรอบรู ้
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 

2)  โครงการBeginning camp คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จัดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 มีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ  5 
ประการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
 

สอดคล้องทักษะ 
1) ทักษะ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้  
 คุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู ้
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ด้านทักษะความ สมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารฯ 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
2) ผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน ของมหาวิทยาลัยฯ 
 เป็นผู้ที่มีความรอบรู ้
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 
3)  โครงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จัดเมื่อ
วันที่  19 มิถุนายน 2563 มีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ  5 
ประการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 

สอดคล้องทักษะ 
1) ทักษะ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้  
 คุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู ้
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ด้านทักษะความ สมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารฯ 
2) ผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน ของมหาวิทยาลัยฯ 
 เป็นผู้ที่มีความรอบรู ้
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 

4)  โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม การประกัน
คุณภาพการศึกษา จัดทำและประเมินแผนกิจกรรมนักศึกษา/แผน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดเมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 มีการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 

สอดคล้องทักษะ 
1) ทักษะ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้  
 คุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู ้
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ด้านทักษะความ สมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารฯ 
2) ผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน ของมหาวิทยาลัยฯ 
 เป็นผู้ที่มีความรอบรู ้
 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
5)  โครงการปัจฉิมนิเทศและพบผู้ประกอบการ จัดเมื่อวันที่  25 
กุมภาพันธ์ 2564 มีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
และสอดคล้องกับผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
 

สอดคล้องทักษะ 
1) ทักษะ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้  
 คุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู ้
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ด้านทักษะความ สมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
2) ผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน ของมหาวิทยาลัยฯ 
 เป็นผู้ที่มีความรอบรู ้
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 

6)  โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (กิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ตัวแทนนักศึกษา) จัดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับผลลัพธ์
ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
 

สอดคล้องทักษะ 
1) ทักษะ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้  
 คุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู ้
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ด้านทักษะความ สมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารฯ 
2) ผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน ของมหาวิทยาลัยฯ 
 เป็นผู้ที่มีความรอบรู ้
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 

7) โครงการเสริมสร้างจิตอาสาตามอัตลักษณ์แก่บุคลากรและนักศึกษา
คณะฯ : Husoc อาสาพัฒนาท้องถิ่น” (กิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของตัวแทนนักศึกษา) จัดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 มีการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับผลลัพธ์
ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
 

สอดคล้องทักษะ 
1) ทักษะ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้  
คุณธรรม จรยิธรรม 
 ความรู ้
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ด้านทักษะความ สมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารฯ 
2) ผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน ของมหาวิทยาลัยฯ 
 เป็นผู้ที่มีความรอบรู ้
 เป็นผู้ร่วมสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 

8) โครงการส่ งเสริมและสนับสนุน ให้นั กศึกษาเข้ าร่วมอบรม
คอมพิวเตอร์(สำนักวิทยบริการ) ระหว่าง เดือนกรกฎาคม 2563-เดือน
กุมภาพันธ์ 2564  มีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
และสอดคล้องกับผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ดังนี้  

สอดคล้องทักษะ 
1) ทักษะ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้  
 คุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู ้
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ด้านทักษะความ สมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารฯ 
2) ผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน ของมหาวิทยาลัยฯ 
 เป็นผู้ที่มีความรอบรู ้
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการเตรียม

ความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการเตรียมความพร้อม

เพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ผ่านการจัดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศและพบผู้ประกอบการกิจกรรมรูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564 (มน 1.5-3-1) โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
เข้าร่วม จำนวน 209 คน ผ่านกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ โครงการดังกล่าว
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในคณะก่อน
สำเร็จการศึกษา โดยรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 

ช่วงที่ 1 เผยแพร่คลิปวิดิโอ วิทยากรโดย คุณพีระรักษ์ พิชญ
กุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดลำปาง/ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด  นรงค์
ชัย (มน 1.5-3-2) หัวข้อ การเตรียมความพร้อมการเข้าทำงานของบัณฑิต
ในศตวรรษที่ 21 พลิกมุนกลับ ปรับเปลี่ยนวิกฤต และสภาวการณ์ของ
การทำงานและมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพการทำงานในหัวข้อ  

- การปรับตัวในยุค COVID-19 

- การสร้างอาชีพ แห่งยุค New normal  
ช่วงที่ 2 เผยแพร่คลิปวิดิโอ วิทยากรจากบริษัทซูปเปอร์เรซูเม่ 

ในหัวข้อการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาพร้อมเทคนิคการ
เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน (มน 1.5-3-3)  ดังนี้  

- เกณฑ์เบื้องหลังฝ่ายบุคคลคัดนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงานใน
ปัจจุบัน 

- Woksop ทำเรซูเม่ ผ่าน Smartphone เตรียมความพร้อมให้
นักศึกษามเีรซูเม่ออนไลน์ที่พร้อมสมัครงานได้จริง  

- เตรียมพร้อมรับมือกับการสัมภาษณ์งานยุคโควิด ต้องเตรียม
ตัวอย่างไร 

4) นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับข้อมูลและความรู้ที่ เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ  

คณะฯ มีการให้ข้อมูลและความรู้ผ่านการจัดโครงการปัจฉิม
นิเทศและพบผู้ประกอบการกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่  25 
กุมภาพันธ์ 2564 และข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ได้แก่ 1) เว็บไซต์ 2) เพจเฟสบุคคณะฯ เป็นต้น  
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 นำผลการประเมินในข้อ 5 ไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
แผนปฏิบัติงานประจำปีหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำผลการประเมิน

สรุปผลโครงการทุกโครงการ และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
จัดทำเป็นรายงานประเมินความสำเร็จของแผนส่งเสริมและการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (มน 1.6-6-1)  เสนอต่อ
คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564  วันที่ 23 มิถุนายน 2564  
(มน 1.6-6-2) โดยมีข้อเสนอให้นำปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ

มน 1.6-6-1 รายงานประเมิน
ความสำเร็จของแผนส่งเสริม
และการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 
มน  1 .6 -6 -2  ราย งาน การ
ประชุมคณะกรรมการประจำ
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/
กิจกรรม ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564  ตามแผนส่งเสริมและการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2564 
(มน 1.6-6-3)      

คณะ ครั้งที่  4/2564  วันที่  
23 มิถุนายน 2564   
 
มน 1.6-6-3 แผนส่งเสริมและ
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์   ปี
การศึกษา 2564    

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

6 ข้อ ดำเนินการได้ข้อ 1- ข้อ6 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตด้านผลลัพธ์ผู้เรียนทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการเปิดสอน จำนวน 14 หลักสูตร ประกอบไปด้วย 
ระดับปริญญาตรี จำนวน 12 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษา จำนวน 10 หลักสูตร และบัณฑิตท่ียังไม่สำเร็จการศึกษา จำนวน 4 หลักสูตรได้แก่  

1) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  
3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

  ดังนั้น ปีการศึกษา 2563 คณะฯ จึงได้สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และมีค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตด้านผลลัพธ์ผู้เรียน จำนวน 10 หลักสูตร ดังนี้  
 

สาขาวชิา/หลักสตูร 

ผลการประเมิน 

 

( ) 
S.D. 

 
แปลผล 

บัณฑิตที่
ได้รับการ
ประเมิน 

ผลรวมค่า
คะแนนที่ได้

จากการ
ประเมิน
บัณฑิต 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จำนวน 6 หลักสูตร  
- สาขาวิชาภาษาไทย 22 96.57 4.39 0.55 มาก 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 35 153.57 4.39 0.56 มาก 
- สาขาวิชาภาษาจีน 28 122.93 4.39 0.56 มาก 
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 20 89.29 4.46 0.54 มาก 
- สาขาวิชาดนตรี 8 35.21 4.40 0.49 มาก 
- สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

สำหรับชาวต่างประเทศ 
16 71.29 4.46 0.54 มาก 

2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
นิติศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร 

7 30.79 4.40 0.49 มาก 

3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร 

42 185.07 4.41 0.56 มาก 

4) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ   จำนวน 1 หลักสูตร 

9 39.43 4.38 0.49 มาก 
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สาขาวชิา/หลักสตูร 

ผลการประเมิน 

 

( ) 
S.D. 

 
แปลผล 

บัณฑิตที่
ได้รับการ
ประเมิน 

ผลรวมค่า
คะแนนที่ได้

จากการ
ประเมิน
บัณฑิต 

5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 หลักสูตร 

51 224.07 4.39 0.56 มาก 

 
ข้อมูลพื้นฐานผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

หลักสูตร 

จำนวนบัณฑิต คะแนน   ดา้น
ผลลัพธ์ผู้เรียนของ

แต่ละหลักสตูร สำเร็จการศึกษา 
ที่ได้รับ 

การประเมิน 
ร้อยละ 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

52 22 42.31 4.39 

2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

74 35 47.30 4.39 

3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

54 28 51.85 4.39 

4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

45 20 44.44 4.46 

5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรี 

17 8 47.06 4.40 

6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
สำหรับชาวต่างประเทศ 

52 16 30.77 4.46 

7) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   17 7 41.18 4.40 
8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

82 42 51.22 4.41 

9) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ    

20 9 45.00 4.38 

10) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

128 51 39.84 4.39 

ผลรวมของคะแนนการประเมิน
บัณฑิตด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

ทุกหลักสูตร 

541 238 43.99 44.07 
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หมายเหตุ  
 1. จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของจำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 
 2. กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม่นำมานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 
การคำนวณ 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.51 คะแนน 
44.07 

4.41 คะแนน ไม่บรรลุ 
10 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 1.7.-1-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ปีการศึกษา 
2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44.07 
=  4.41 คะแนน 

10 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

5 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 มีแผนงานด้านการวิจัยหรือแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยที่กำหนดทิศทางและ
เป้าหมายการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการจำเป็นของท้องถิ่นตามจุดเน้นและความ
เชี่ยวชาญของคณะ 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแผนยุทธศาสตร์ ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2563 -2565 (มน 2.1-1-1) ด้านการวิจัยที ่กำหนด
ทิศทางและเป้าหมายการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความ
ต้องการจำเป็นของท้องถิ่นตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของคณะ ได้
กำหนดเป้าหมายงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีคุณภาพสามารถยกระดับ
ศักยภาพของอาจารย์และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น โดยได้นำแผน
ดังกล่าวมาแปลงเป็นแผนดำเนินงานประจำปี คือ แผนดำเนินงานด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563 (มน 2.1-1-2) ที่ใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อน
การดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะ  

มน 2.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์
ด ้านการว ิจ ัย  2563 -2565 
ค ณ ะ ม น ุษ ย ศ า ส ต ร ์แ ล ะ
สังคมศาสตร์  
 
มน 2.1-1-2 แผนดำเนินงาน
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 
2563 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการงานวิจัยที่
ครอบคลุมการใช้งานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้

ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการงานวิจัยที่ครอบคลุมการใช้งานของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ดังนี้  

1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นระบบของ
สถาบันวิจัย ซึ่งมีตัวแทนของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มน 2.1-2-1 ระบบสารสนเทศ
งานวิจัยและบริการวิชาการ
แบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏลำปาง 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ลำปาง และระบบดังกล่าวครอบคลุมการใช้งานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ภาคส่วนโดยแบ่งประเภทการใช้เป็น 3 ประเภท โดยจะมีรหัส User และ 
Password (มน 2.1-2-1)  เข้าใช้งาน ดังนี้ 

1) สารสนเทศการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  สำหรับ
ผู้บริหาร ประกอบด้วย 
- จำนวนงานวิจัยจำแนกตามแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ 
- จำนวนงานวิจัยจำแนกตามแหล่งงบประมาณ 
- จำนวนงานวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน 
- จำนวนงานวิจัยจำแนกตามหน่วยงานให้ทุน 
- จำนวนงานวิจัยจำแนกตามสาขาวิชา 
- สถานะการดำเนินงานโครงการวิจัย 
- สถานะการเบิกจ่ ายงบประมาณจำแนกตามแหล่ ง

งบประมาณ 
- สถานะสัดส่วนทุนวิจัย 
- จำนวนงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

2) สารสนเทศการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  สำหรับ
อาจารย์ หรือ นักวิจัยประกอบด้วย 
- จำนวนงานวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน 
- จำนวนงานวิจัยจำแนกตามหน่วยงานให้ทุน 
- จำนวนงานวิจัยจำแนกตามสาขาวิชา 
- สถานะการดำเนินงานโครงการวิจัย 

3) สารสนเทศการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  สำหรับ
เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ประกอบด้วย 
- ข้อมูลแผนปฏิบัติงาน 
- ข้อมูลแหล่งทุนโครงการวิจัย 
- ข้อมูลโครงการวิจัย 
- ข้อมูลการเบิกจ่ายงบฯ โครงการวิจัย 
- ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้นำระบบบริหารจัดการงานวิจัยคือระบบ
Department Research Management System : DRMS (มน 2.1-1-3) ซึ่ง
เป็นระบบสำหรับการบริหารจัดการงานวัยและงบประมาณวิจัยเงินรายได้ของ
หน่วยงาน และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National 
Research and Innovation Information System : NRIIS) (มน 2.1-1-4) 
โดยเป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงาน 

 
 
มน 2.1-2-2 ระบบบริหาร
งานวิจัยทุนหน่วยงาน (DRMS)  

 
 
มน 2.1-2-3  ระบบข้อมูล
สารสนเทศงานวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ภาครัฐ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติมาใช้ในการบริหาร
จัดการงานวิจัยของคณะฯ ตั้งแต่การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทุกแหล่งทุน
ทั้งภายในและภายนอก การตรวจสอบเอกสารแนบสัญญาทุนวิจัยก่อน
เบิกเงินงวดที่ 1 การรายงานความก้าวหน้าก่อนเบิกเงินงวดที่ 2 การ
รายงานสิ้นสุดโครงการ การตรวจสอบประวัตินักวิจัย การตรวจสอบความ
ซ้ำซ้อนและความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและการบริหารจัดการเงินทุนวิจัย
ของแต่ละคนที่ ได้รับทุน  การนำผลงานวิจัยไปตี พิมพ์และการนำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 สนับสนุนการดำเนินพันธกิจด้านวิจัยในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี ้

-  จัดหาเครือข่ายความร่วมมือด้านแหล่งทุนภายนอกเพ่ือเป็นทุนในการสร้างผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 
-  จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นทุนในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม

หรืองานสร้างสรรค์ 
-  จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตก รรมหรืองาน

สร้างสรรค์ในการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
-  การสร้างขวัญกำลังใจและการยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ดีเด่น 
ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการสนับสนุนการดำเนิน
พันธกิจด้านการวิจัยในการสร้างผลงานวิชาและนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ดังนี้  

1) จัดหาเครือข่ายความร่วมมือด้านแหล่งทุนภายนอกเพ่ือเป็น
ทุนในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรืองานสร้างสร ได้แก่ 

1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้การดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การ
สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพ้ืนที่จังหวัดลำปาง ระยะเวลา 
2 ปี 6 เดือน (มน 2.1-3-1)    

1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้การดำเนิน
โครงการวิจัย ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
(มน 2.1-3-2) 

1.3 เครือข่ายความร่วมมือกับการปกครองท้องถิ่น  
2) จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นทุนในการสร้าง

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้  

มน 2.1-3-1 สำเนาเอกสาร
สัญ ญ าทุ น วิ จั ย  สำนั ก งาน
กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)  
 
มน 2.1-3-2 สำเนาเอกสาร
สัญ ญ าทุ น วิ จั ย  สำนั ก งาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เส ริ ม
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรม (สกสว.)    
 
มน 2.1-3-3 แผนปฏิบัติการ 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  
 

https://www.thaihealth.or.th/
https://www.thaihealth.or.th/
https://www.thaihealth.or.th/
https://www.thaihealth.or.th/
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.1 ตามแผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (มน 2.1 -3-3) จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยทั้งสิ้น 700,000 บาท จำนวน 28 ทุน โดยมีอาจารย์ที่
ได้รับทุนวิจัย จำนวน 45 คน ตามรายละเอียดข้อมูลอาจารย์ที่ได้รับทุน 
(มน 2.1-3-4) 

2.2 คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โดยการ
ยื่นเสนอขอทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้รับการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน  2,003,000บาท  จำนวน 6 ทุน โดยมี
อาจารย์ที่ได้รับทุนดังกล่าวจำนวน 10 คน (มน 2.1-3-5) 

3) จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ในการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ ดังนี้ 

3.1 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสมุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ งบประมาณดำเนินการ จำนวน 20,000 บาท 
ตามประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2563    

3.2 สนับสนุนการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์สังคม ศาสตร์
ปริทัศน์ ซึ่งวารสารดังกล่าวได้รับการจัดให้อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2 ซึ่ง
อาจารย์ที่ มี ผลงานวิ จั ยสามารถจั ดส่ งบทความเพ่ื อ เผยแพร่ ได้                
(มน 2.1-3 -6) งบประมาณดำเนินการ จำนวน 24,000 บาท ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณ 
พ.ศ.2563 และจำนวน 60,000 บาท ตามแผนปฏิ บั ติ การคณะ
มนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564             
(มน 2.1-3-7) 

3.3  สนับสนุนการจัดการดำเนินงานวิจัยและการโครงการ
ด้านการวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 60,800 บาท  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณ พ.ศ.2563 และจำนวน 
42,800 บาท ตามแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

4) การสร้างขวัญกำลังใจและการยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น ดังนี้ 

คณะฯมีการยกย่องอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปางได้กำหนดเกณฑ์การให้รางวัลแก่อาจารย์ที่สามารถนำเสนอผลงาน
วิชาการ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ให้รางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ.

มน 2.1-3-4 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
มน 2.1-3-6 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัย ผ่าน
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (งบประมาณแผ่นดิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564) 
 
มน 2.1-3-6 วารสาร
มนุษยศาสตร์สังคม ศาสตร์
ปริทัศน์  
 
มน 2.1-3-7 แผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 
 
มน 2.1-3-8 ประกาศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัล
สำหรับผลงานวิชาการ 
ผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ พ.ศ.2559 และ
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 (มน 2.1-3-8) 
ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ประจำคณะฯ ได้รับรางวัลที่ เป็น
ค่าตอบแทน จำนวน 18 เรื่อง (มน 2.1-3-9)โดยระดับคณะฯ ได้มีการ
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แสดงความยินดินผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ 
และมอบของที่ระลึกในการประชุมคณาจารย์ เพ่ือเป็นการยกย่อง
อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้
ที่ได้ตำแหน่ง และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์ที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการผลิตผลงานเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งได้มีความกระตือรือร้นในการ
เข้าสู่ตำแหน่งต่อไป 

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2561  
 
มน 2.1-3-9 เอกสารการขอ
เงินรางวัลจากผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจำคณะฯ จำนวน 
18 เรื่อง 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์นักวิจัยให้มีความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ และพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาให้มีความรู้ด้านการวิจัยหรือมีส่วน
ร่วมในงานวิจัย 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการส่งเสริมและสนับสนุน

พัฒนาสมรรถนะอาจารย์นักวิจัยให้มีความสามารถในการสร้าง
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ และพัฒนาบุคลากร 
และนักศึกษาให้มีความรู้ด้านการวิจัยหรือมีส่วนร่วมในงานวิจัย ดังนี้  

1) คณะมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ได้แก่  
จัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบและกลไก

การบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ “การขอรับการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์:รับรู้ เรียนรู้และ เข้าใจ”วันที่ 23 สิงหาคม 
2563  ณ ห้องประชุมประสิทธิศาสตร์ อาคาร 52 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยมีอาจารย์เข้าร่วม 
จำนวน 36 คน และบุคลากร เข้าร่วม จำนวน 3 คน  และผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับใบประกาศ จำนวน 31 คน ตัวอย่างใบประกาศดังนี้  

 
2) ส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมสมรรถนะด้านการวิจัย จัดโดย

มน.2.1-4-1 รายงานสรุปผล 
โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
การพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ “การขอรับ
การรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย:์รับรู้ เรียนรู้และ 
เข้าใจ”วันที่ 23 สิงหาคม 
2563  ณ ห้องประชุมประ
สิทธิศาสตร์ อาคาร 52 
 
มน 2.1-5-2 สำเนาใบรายชื่อ
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
มน 2.1-5-3 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง การอนุมัติให้อาจารย์
ดำเนินการวิจัย โดยใช้ทุน
ส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 
2563/2564  
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มน 2.1-5-2) ดังนี้   

2.1 โครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพนักวิจัยเป็น
นักวิจัยเชิงพ้ืนที่และโครงการพ่ีเลี้ยงนักวิจัย วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 มี
อาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วม จำนวน 16 คน  

2.2 โครงการแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้
ได้รับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเชิงพ้ืนที่  วันที่  23 -24 
พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเอ้ืองหลวงชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีอาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วม จำนวน 9 คน  

3) ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนผลิตผลงานวิจัย ผ่าน
การเสนอโครงการวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว (มน 2.1-5-3) และตีพิมพ์
เผยแพร่บทความวิจัย (มน 2.1-5-4)   ดังนี้  

3.1 โครงการวิจัย เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของหลักสูตร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รอบที่ 
2 ปีงบประมาณ 2564 และได้เขียนบทความวิจัย เรื่อง การสำรวจความ
พึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อกระบวนการบริหารจัดการ
คุณภาพของหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ปขมท. ที่ประชุมสภา
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปีที่: 10 
ฉบับที่: 2 ประจำเดือน: พฤษภาคม-สิงหาคม 2564  (TCI กลุ่ม 2 ) หน้า 
56 - 65 จำนวน 1 บทความ โดยนางสาวเจนจิรา  แก้วมณี นักวิชาการ
ศึกษาชำนาญการ  

3.2 โครงการวิจัย เรื่องคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิต
ที่ พึ งประสงค์ของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2564  

3.3 โครงการวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิต ความสุข และความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้เขียนบทความวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ปขมท. ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปีที่: 9 ฉบับที่: 3 ประจำเดือน: 
กันยายน –ธันวาคม 2563  (TCI กลุ่ม 2 ) หน้า 196-205 จำนวน 1 
บทความ โดยนายอุเทน หินอ่อน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 

3.4 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รอบที่ 

 
มน 2.1-5- 4 วารสารวิชาการ 
ปขมท. ที่ประชุมสภา
ข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ปีที่: 10 ฉบับที่: 
2 ประจำเดือน: พฤษภาคม-
สิงหาคม 2564   
 
มน 2.1-5-5 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง การอนุมัติให้อาจารย์
ดำเนินการวิจัย โดยใช้ทุน
ส่วนตัว รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 
2564 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
2 ปีงบประมาณ 2564 และและได้เขียนบทความวิจัยตี เรื่อง การพัฒนา
ระบบบริหารงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ปขมท. ที่
ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ปีที่: 10 ฉบับที่: 2 ประจำเดือน: พฤษภาคม-สิงหาคม 2564  (TCI 
กลุม่ 2 ) หน้า 138-147 

4) มีการส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้ด้านการวิจัยหรือมีส่วน
ร่วมในงานวิจัย (มน 2.1-5-5) ดังนี้  

4.1 การมีส่วนร่วมในงานวิจัย ได้ 
(1)  โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนชุมชนพ่ึงตนเองเชิง

บูรณาการ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (รอบที่  2 
ปีงบประมาณ 2564) โดยมีนักศึกษาเป็นนักวิจัยร่วมและกำหนดสัดส่วนการ
มีส่วนร่วมของนักศึกษา ร้อยละ 5  ดังนี้   

1) อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว  หัวหน้าโครงการวิจัย 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอ้ือมพร ฟูเต็มวงศ์ นักวิจัยร่วม  
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรัฐ แลสันกลาง  นักวิจัยร่วม 
4) นางสาวธัญชนก พงษ์ตระกูล  นักวิจัยร่วม (นักศึกษา) 
5) นางสาวจริยา ตาตัน นักวิจัยร่วม (นักศึกษา) 
6) นายธนกฤต มาแก้ว  นักวิจัยร่วม (นักศึกษา) 
7) นางสาวอินทิรา ขัดใจวงศ์  นักวิจัยร่วม (นักศึกษา) 
8) นางศิริพันธ์ ปินใจหล้า นักวิจัยร่วม (นักศึกษา) 
9) นายณัฐพล ไก่ก้อ นักวิจัยร่วม (นักศึกษา) 
10) นายนนทวัฒน์ กันทะวงศ์ นักวิจัยร่วม (นักศึกษา) 

(2)  โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณนา
แบบเร่งด่วนภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ
บูรณาการ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (รอบที่  2 
ปีงบประมาณ 2564) โดยมีนักศึกษาเป็นนักวิจัยร่วมและกำหนดสัดส่วนการ
มีส่วนร่วมของนักศึกษา ร้อยละ 5  ดังนี้   

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอ้ือมพร ฟูเต็มวงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัย  
2) อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว นักวิจัยร่วม 
3) อาจารย์พิบูลย์ ชยโอว์สกุล นักวิจัยร่วม 

4) นางสาวนิรชา ธรรมสิทธิ์ นักวิจัยร่วม (นักศึกษา) 
5) นางสาวปนัดดา วงศ์วัง นักวิจัยร่วม (นักศึกษา) 
6) นายจินตปาตี อางเต็ม นักวิจัยร่วม (นักศึกษา) 
7) นางศิริพันธ์ ปินใจหล้า นักวิจัยร่วม (นักศึกษา) 
8) นายณัฐพล ไก่ก้อ นักวิจัยร่วม (นักศึกษา) 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
9) นายนนทวัฒน์ กันทะวงศ์ นักวิจัยร่วม (นักศึกษา) 

(3) โครงการวิ จั ย  เรื่ อง การส่ งเสริมการท่ องเที่ ยวเชิ ง
ประวัติศาสตร์และวิถีวัฒนธรรมชุมชน : กรณีศึกษาวัดช้างเผือก ตำบลทุ่ง
ฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564) โดยมี
นักศึกษาเป็นนักวิจัยร่วมและกำหนดสัดส่วนการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
ร้อยละ 5 ดังนี้   

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ อุปสอด  
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอ้ือมพร ฟูเต็มวงศ์ นักวิจัยร่วม 
3) อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว นักวิจัยร่วม (นักศึกษา) 
4) นายวีรยุทธ พันธ์ภู่ นักวิจัยร่วม (นักศึกษา) 
5) นายวิศนุกร ภักดี  นักวิจัยร่วม (นักศึกษา) 
6) นางสาววรวรรณ เป็กเตปิน นักวิจัยร่วม (นักศึกษา) 
7) นายจตุพงษ์ ทองสุข นักวิจัยร่วม (นักศึกษา)  

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและนวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักวิจัยและ
มหาวิทยาลัยและดำเนินการตามระบบที่กำหนด 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ และระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้กำหนดระบบ
และกลไกในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของงานวิจัยหรือ
สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน โดยได้กำหนด
ขั้นตอนการดำเนินการยื่นขอคุ้มครองสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญา      
(มน 2.1-6-1) และได้บรรจุไว้ในคู่มือวิจัย (มน 2.1-6-2) เพ่ือให้อาจารย์
สามารถนำไปเป็นแนวทางในการขอคุ้มครองสิทธิ์ของผลงานวิจัยและ
งานสร้างได้อย่างมีระบบ โดยมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการ
วิชาการที่มีอาจารย์ของคณะ ฯ ร่วมเป็นกรรมการ ที่มีหน้าที่กำหนด
นโยบาย และบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และนโยบายการ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยตลอดจน การกำกับติดตาม ส่งเสริม
สนับสนุน ให้นักวิจัย คณาจารย์ ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (มน 2.1-6-3) โดยชี้แนะแนวทางการ
ยืนขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่อาจารย์ นักวิจัย และแจ้งข้อมูล
ข่าวสารด้านทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องของ
แบบฟอร์มการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทาง web สถาบันวิจัยและ
พัฒนา (มน 2.1-6-4) มีการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการยื่นขอ

มน 2.1-6-1 ขั้นตอน/Flow 
chart การ คุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น ำ ไป ใช้ ป ร ะ โย ช น์  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
มน 2.1-6-2 คู่มือวิจัย   
 
มน 2.1-6-3 คำสั่ง 
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
และบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
 
มน 2.1-6-4 เว็บไซต์
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง 
http://www.rsc.lpru.ac.th/ne
wweb/ 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
จดทรัพย์สินทางปัญญา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และมีนักวิจัยที่ยื่น
เอกสารคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์ และในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีอาจารย์ที่ได้รับจดอนุ
สิทธิบัตร คือ อาจารย์ปราการ ใจดี ตามเอกสารเลขที่อนุสิทธิบัตร 
17574 อสป/200 -ฃ โดยปรากฏในอนุสิทธิบัตรตาม เลขที่คำขอ 
2003000622 วันที่ขอรับอนุสิทธิบัตร วันที่  23 มีนาคม 2563 แสดงถึง
การประดิษฐ์ หุ่นกลองตึ้งทำจากไม้ประกบครอบถัง โดยกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ได้ออกให้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564 – หมดอายุ ณ วันที่ 
22 มีนาคม พ.ศ.2569 (มน 2.1-6-5)  

 
มน 2.1-6-5 สำนาเอกสาร
เลขที่อนุสิทธิบัตร 17574 
อสป/200-ฃ (หุ่นกลองตึ้งทำ
จากไม้ประกบครอบถัง) โดย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
  
 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5 ข้อ ดำเนินการได้ข้อ 1- ข้อ 5 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนำเข้า 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0 -5 
ตามเกณฑ์แบ่งกลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 

 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้

เป็น คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้

เป็น คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้

เป็น คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
  
ข้อมูลพื้นฐานจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

รายการข้อมูลพื้นฐาน 

จำนวนเงินสนับสนุนการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ปีงบประมาณ 2563 

(บาท) 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย (บาท) 
1. งบรายได้  
2. งบประมาณแผ่นดิน 

 
700,000 

1,718,900 
รวมเงินสนับสนุนภายใน 2,418,900 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย (บาท) 
1. แหล่งทุนในประเทศ เช่น (สกว./สสส./ลูกไก่/สกสว.) 
2. แหล่งทุนต่างประเทศ 
3. หน่วยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต. เทศบาล อบจ.สถาบันพระปกเกล้า 
4. หน่วยงานภาคเอกชน 
5. แหล่งอ่ืนๆ [สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หน่วยบูรณาการวิจัยและ
ความร่วมมือเชิงพื้นที่ (ABC Unit)] 
6. กองทุนไฟฟ้าแม่เมาะ  

 
669,743.35 

- 
- 
- 
- 
 

420,000 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน 

จำนวนเงินสนับสนุนการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ปีงบประมาณ 2563 

(บาท) 
รวมเงินสนับสนุนภายนอก 1,089,743.35 

รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 3,508,643.35 
จำนวนอาจารยป์ระจำที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นบัลาศึกษาต่อ) 94 
จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นบัลาศึกษาต่อ) - 
จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวจิัยที่ปฏิบัตงิานจริงทั้งหมด(ไม่นบัลาศึกษาต่อ) 94 
จำนวนอาจารยป์ระจำที่ลาศึกษาต่อ - 
จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ - 
เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารยป์ระจำและนักวิจัย  37,325.99 
 
ผลการดำเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจำทั้งหมด จำนวน 94 คน ไม่มีอาจารย์
ประจำที่ลาศึกษาต่อ และไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนักวิจัย 

ปีงบประมาณ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ รวม 39 ทุน โดยได้จากแหล่งทุนภายใน จำนวน 36 ทุน เป็นเงิน 2,418,900 บาท และจากแหล่ง
ทุนทุนภายนอก จำนวน 3 ทุน เป็นเงิน 1,089,743.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 3,508,643.35 บาท คิด
เฉลี่ยต่ออาจารย์และนักวิจัย เป็นเงิน  37,325.99 บาทต่อคน (มน 2.2-1-1) และ (มน 2.2-1-2) เมื่อเทียบ
กับคะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน 

ตารางที่  2.2-1  โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ภายในสถาบัน (บาท) ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 36 ทุน 

ลำดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

จำนวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 
(บาท) 

หน่วยงานที่
ให้ 

การสนับสนุน 
เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี
ที่เริ่ม -วัน/
เดือน/ปีที่
สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

1 แผนงานวิจัย :กลไกการ
บริหารจดัการพื้นที่อย่าง
มีส่วนร่วมของชุมชน
ตำบลเสรมิขวา อำเภอ
เสรมิงาม จังหวัดลำปาง 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.พฤกษา  
เครือแสง 
นักวิจัยร่วม 
อ.มณีรตัน์  จันทร์หนิ้ว 

10,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่ 
มน

001_2563 

2 โครงการวิจัยย่อยท่ี 1 :
รูปแบบการบริการจดัการ
พื้นที่สาธารณะอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชนตำบล
เสรมิขวา อำเภอเสรมิงาม 
จังหวัดลำปาง 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.อัมฤตา  สารธิวงค ์
นักวิจัยร่วม 
อ.ธนุพงษ์  ลมอ่อน 
อ.วิธธวัชร  ปินทะสาย 
 

30,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่ 
มน

001(1)_2563 
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ลำดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

จำนวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 
(บาท) 

หน่วยงานที่
ให้ 

การสนับสนุน 
เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี
ที่เริ่ม -วัน/
เดือน/ปีที่
สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

3 โครงการวิจัยย่อยท่ี 2 :
แนวทางการจัดทำ
ธรรมนญูชุมชนในตำบล
เสรมิขวา อำเภอเสรมิงาม 
จังหวัดลำปาง เพื่อการใช้
ประโยชนร์่วมกันจาก
ที่ดินในเขตป่าชุมชน 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
อ.ณัฐพงษ์  คันธรส 
นักวิจัยร่วม 
อ.เกียรตสิุดา  โสดามรรค 
 

30,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่ 
มน

001(2)_2563 

4 โครงการวิจัยย่อยท่ี 3 :
แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของแรงงาน
นอกระบบภาค
การเกษตรในเขตชุมชน
ตำบลเสรมิขวา อำเภอ
เสรมิงาม จังหวัดลำปาง 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
อ.ฐาปนี  ชุมพลวงศน์ัก 
วิจัยร่วม 
อ.นริศรา  ภาษติวิไลธรรม 
อ.ก่ิงแก้ว  ทิศตึง 
 

30,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่ 
มน

001(3)_2563 

5 แผนงานวิจัย :การเพิ่ม
มูลค่างานสร้างสรรค์
เซรามคิผ่านสื่อ
สารสนเทศของ
ผู้ประกอบการเซรามิค
ขนาดเล็ก อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
อ.ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะล ิ
นักวิจัยร่วม 
ผศ.อัญธิชา  รุ่งแสง 
อ.ประภาพร  แสงบุญเรือง 
อ.เสาวรยี์  บุญสา 
 

10,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่  
มน

002_2563 

6 โครงการวิจัยย่อยท่ี 1 : 
การสร้างสรรค์ผลงาน
หัตถศิลป์บนจานเซรามิค 
ผ่านแนวความคดิ
ลวดลายธรรมชาติ พื้นที่
ตำบลชมพู อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
อ.เจษฎา  ทองสุข 
 

30,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่  
มน

002(1)_2563 

7 โครงการวจิัยย่อยท่ี 2 :
การสร้างสรรค์ผลงาน
เครื่อง 
ประดับเซรามิค โดยใช้
กระบวนการกราฟิกใน
การออกแบบ ตำบลชมพู 
อำเภอเมือง จังหวัด
ลำปาง 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
อ.ชลาพันธ์  อุปกิจ 
 

30,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่  
มน

002(2)_2563 

8 โครงการวิจัยย่อยท่ี 3 : หัวหน้าโครงการวิจัย 30,000 งบ 8 พ.ย. สัญญาเลขที่  
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ลำดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

จำนวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 
(บาท) 

หน่วยงานที่
ให้ 

การสนับสนุน 
เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี
ที่เริ่ม -วัน/
เดือน/ปีที่
สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

การสร้างสื่อสารสนเทศ
เพื่อการประชาสัมพันธ์
โรงงานเซรามิค ตำบล
ชมพู อำเภอเมือง จังหวัด
ลำปาง 

ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ 
 

รายได ้ 62 – 30 
ก.ย. 63 

มน
002(3)_2563 

9 แผนงานวิจัย : การ
ขับเคลื่อนเมืองอัจฉรยิะ : 
กลไกการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาล
เมืองลำพูน 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.อัญธิชา  รุ่งแสง 
นักวิจัยร่วม 
อ.วารินทร์  วงษ์วรรณ 

10,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่  
มน

003_2563 

10 โครงการวิจัยย่อยท่ี1 : 
การพัฒนาฐานข้อมูล
สุขภาพประชาชนใน
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ในเขต
เทศบาลเมืองลำพูน 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
อ.วารินทร์  วงษ์วรรณ 
 

30,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่  
มน

003(1)_2563 

11 โครงการวิจัยย่อยท่ี 2 : 
แนวทางการเข้าถึง
สวัสดิการสังคมของ
ประชนชนในเขตเทศบาล
เมืองลำพูน 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
อ.อมาพร  ปวงรังสี 
นักวิจัยร่วม 
อ.เจษฎา  ทองสุข 
 

30,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่ 
มน

003(2)_2563 

12 โครงการวิจัยย่อยท่ี 3 : 
การจัดการเรยีนรู้
ภาษาจีนบนฐาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
สำหรับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองลำพูน 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
อ.ธีวรา  จันทร์สุรยี ์
นักวิจัยร่วม 
อ.กิตติญา  ตุ้ยคำ 
อ.อภิชาต เลิศพินิจอมรกุล 
อ.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ ์
 

30,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่ 
มน

003(3)_2563 

13 แผนงานวิจัย : การ
พัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อการแก้ปัญหาหมอก
ควันเชิงบูรณาการอย่าง
ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอแม่
เมาะ จังหวัดลำปาง 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.วิพัฒน์ หมั่นการ 
 

40,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 –30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่  
มน

004_2563 

14 โครงการวิจัยย่อยท่ี1 : 
สัมฤทธิผลในการนำ
นโยบายการแก้ปัญหา
หมอกควันไปปฏบิัติใน

หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.วิเชิด  ทวีกุล 
นักวิจัยร่วม 
อ.รพีพรรณ  จักร์สาน 

20,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่  
มน

004(1)_2563 
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ลำดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

จำนวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 
(บาท) 

หน่วยงานที่
ให้ 

การสนับสนุน 
เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี
ที่เริ่ม -วัน/
เดือน/ปีที่
สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

พื้นที่อำเภอแม่เมาะ 
จังหวัดลำปาง 

 

15 โครงการวิจัยย่อยท่ี2 : 
การวิเคราะหส์ภาพ
ปัญหาและนโยบายการ
แก้ปัญหาหมอกควันใน
พื้นที่อำเภอแม่เมาะ 
จังหวัดลำปาง 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น 
นักวิจัยร่วม 
อ.ชนม์ธนัส  สุวรรณ 

20,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่  
มน

004(2)_2563 

16 โครงการวิจัยย่อยท่ี3 : 
การพัฒนารูปแบบ
นโยบายสาธารณะเพื่อ
การแก้ปัญหาหมอกควัน
เชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.อำนาจ สงวนกลาง 
นักวิจัยร่วม 
ผศ.ณัฐดนัย ประเทือง
บริบูรณ ์

20,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่ 
มน

004(3)_2563 

17 แผนงานวิจัย : การ
เสรมิสร้างสุนทรียภาพ
เพื่อสร้างคณุค่าในตนของ
ผู้สูงอาย ุ

หัวหน้าโครงการวิจัย 
รศ.พรสวรรค์ มณีทอง 
นักวิจัยร่วม 
ผศ.ฤทัย  พานิช 

10,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่  
มน

005_2563 

18 โครงการวิจัยย่อยท่ี1 : 
การเสริมสร้างเพื่อพัฒนา
สุนทรีย 
ภาพของผู้สูงอาย ุ

หัวหน้าโครงการวิจัย 
อ.ทยากร  สุวรรณภูม ิ
นักวิจัยร่วม 
รศ.พรสวรรค์ มณีทอง 
อ.พงษ์วิกรานต์  มหิทธิ
พงศ์ 

30,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่ 
มน

005(1)_2563 

19 โครงการวิจัยย่อยท่ี 2 : 
การสร้างกลุ่มอาชีพของ
ผู้สูงอายผุ่านงานศิลปะ
เพื่อสร้างรายได้เสริม 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.ศิริกร  อ่ินคำ 
นักวิจัยร่วม 
อ.ธงชัย  ปันสุข 

30,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่  
มน

005(2)_2563 

20 โครงการวจิัยย่อยท่ี 3 : 
การสร้างหลักสูตร
ภาษาอังกฤษสำหรับ
ผู้สูงอายุเพื่อใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
อ.อัจฉริยา  ครุธาโรจน ์
นักวิจัยร่วม 
ผศ.ฤทัย  พานิช 
Mr.Richard Lawrence 
Mann 

30,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่ 
มน

005(3)_2563 

21 แผนงานวิจัย :การ
พัฒนาสมรรถนะและ
นวัตกรรมการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อส่งเสรมิการ

หัวหน้าโครงการวิจัย 
อ.เพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุ
เวท 
นักวิจัยร่วม 

10,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่ 
มน

006_2563 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา 2563 

 

คณะคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 123 

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

จำนวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 
(บาท) 

หน่วยงานที่
ให้ 

การสนับสนุน 
เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี
ที่เริ่ม -วัน/
เดือน/ปีที่
สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
วัฒนธรรมในจังหวัด
ลำปาง 

ผศ.วรญา  รอดวินิจ 
อ.วราภรณ์  ภูมล ี
 

22 โครงการวิจัยย่อยท่ี1 :
การพัฒนาทักษะ
ภาษาจีนเพื่อการทำงาน
สำหรับพนักงานนวดแผน
ไทย 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
อ.สิริรตัน์  วาวแวว 
 

30,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่  
มน

006(1)_2563 

23 โครงการวิจัยย่อยท่ี 2 :
ปัญหาและแนวทางใน
การพัฒนาคู่มือล่ามทาง
การแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน 
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
นักท่องเที่ยวชาวจีน 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
อ.สุกัญญา  แซโ่ก 
  

30,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่ 
มน

006(2)_2563 

24 โครงการวิจัยย่อยท่ี 3 :
นวัตกรรมการ
ประชาสมัพันธ์ภาษาจีน
ผ่านระบบ QR Code 
เพื่อการทอ่งเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในอำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
อ.นิชธาวัลย์  ฟูคำ 
นักวิจัยร่วม 
อ.เพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุ
เวท 
 

30,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่ 
มน

006(3)_2563 

25 แผนงานวิจัย : การ
พัฒนาศักยภาพ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนบ้านทุ่ง
ขามตำบลใหม่พัฒนา 
อำเภอเกาะคา จังหวัด
ลำปาง 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.ศิริกร  อ่ินคำ 
 

10,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่  
มน

007_2563 

26 โครงการวิจัยย่อยท่ี1 : 
การศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน
บ้านทุ่งขามตำบลใหม่
พัฒนา อำเภอ 
เกาะคา จังหวัดลำปาง 
 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
ผศ.ฤทัย  พานิช 
นักวิจัยร่วม 
อ.รัชนีวรรณ  มาวงศ์ 
 

30,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่  
มน

007(1)_2563 

27 โครงการวิจัยย่อยท่ี 2 :
การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภณัฑ์จากไม้ไผ่บ้าน
ทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา 

หัวหน้าโครงการวจิัย 
อ.ธงชัย  ปันสุข 
นักวิจัยร่วม 
อ.รัชนีวรรณ  มาวงศ์ 

30,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่ 
มน

007(2)_2563 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2563 

 

124 คณะคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

จำนวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 
(บาท) 

หน่วยงานที่
ให้ 

การสนับสนุน 
เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี
ที่เริ่ม -วัน/
เดือน/ปีที่
สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

อำเภอเกาะคา จังหวัด
ลำปาง 

 

28 โครงการวิจัยย่อยท่ี 3 :
การออกแบบผลติภณัฑ์
ของที่ระลึกดอยฮาง บ้าน
ทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา 
อำเภอเกาะคา จังหวัด
ลำปาง 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
รศ.พรสวรรค์ มณีทอง 
นักวิจัยร่วม 
ผศ.ศิริกร  อ่ินคำ 
 

30,000 งบ
รายได ้

8 พ.ย. 
62 – 30 
ก.ย. 63 

สัญญาเลขที่  
มน

007(3)_2563 

29 โครงการวิจยัย่อย ที่ 3 เรื่อง 
การพัฒนาข้อกำหนดเฉพาะ
การจัดการธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัด
ลำปาง 

ผศ.ณฎัฐ์ดนัย ประเทือง
สมบรูณ ์

32,000 งบ
แผ่นดิน 

18 มี.ค.-
30 ก.ย.

63 

งปม.001(3) 
/2563 

30 แผนงานวิจั ย เรื่ อง สวน
ยางพ าราแบ บ เกษ ต ร
ผสมผสานเพื่อเสริมรายได้
และการแปรรู ปสิ นค้ า
ยางพาราของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรกรปลูกยางพารา 
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  

ผศ.ชัยเนตร ชนกคณุ 13,300 งบ
แผ่นดิน 

18 มี.ค.-
30 ก.ย.

63 

งปม.002 (1)/ 
2563 

31 โครงการย่อยที่ 1 เรื่อง การ
ป ลู ก พื ช แ ซ ม ใน ส่ ว น
ยางพาราเพื่อเสริมรายได้
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ ม
เกษตรกรปลูกยางพารา
ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอ
แม่ทะ จังหวัดลำปาง   

ผศ.ชัยเนตร ชนกคณุ 34,200 งบ
แผ่นดิน 

18 มี.ค.-
30 ก.ย.

63 

งปม.002 (2)/ 
2563 

32 โครงการย่อยที่ 2 เรื่อง การ
แปรรูปสินค้ายางพาราของ
วิ ส าห กิ จ ชุ ม ช น ก ลุ่ ม
เกษตรกรปลูกยางพารา
ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอ
แม่ทะ จังหวัดลำปาง  

ผศ.ชัยเนตร ชนกคณุ 58,400 งบ
แผ่นดิน 

18 มี.ค.-
30 ก.ย.

63 

งปม.002 (3)/ 
2563 

33 แ ผ น ง า น วิ จั ย เรื่ อ ง 
นวัตกรรมทางภาษาและ
ศิ ลปะเพื่ อส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ ยวในเขตเทศบาล

ผศ.นันทิยา สมสรวย 
อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม 
ผศ.วราภรณ์ ภูมลี 
อ.เหนือขวั ญ บัวเผื่อน 

200,000 งบ
แผ่นดิน 

18 มี.ค.-
30 ก.ย.

63 

งปม.
003/2563 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา 2563 

 

คณะคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 125 

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

จำนวน 
เงินสนับสนุนวิจัย

จากภายใน 
(บาท) 

หน่วยงานที่
ให้ 

การสนับสนุน 
เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

ดำเนินการ 
(วัน/เดือน/ปี
ที่เริ่ม -วัน/
เดือน/ปีที่
สิ้นสุด) 

เลขที่สัญญา 

ลำปาง: ตามรอยเส้นทางรถ
ม้า 

34 โครงการย่อยที่ 1 เรื่อง การ
พัฒนาแอพพิเคช่ัน 3 ภาษา 
สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อ
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ตามเส้นทางรถม้ า (สาย
วัฒนธรรม) อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง 

อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม 
อ.วิธธวัช ปินทะสาย 
อ.สิริรัตน์ วาวแวว 
อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์ 
 
 

525,000 งบ
แผ่นดิน 

18 มี.ค.-
30 ก.ย.

63 

งปม.003(1)/ 
2563 

35 โครงการย่ อยที่  2 เรื่ อง 
ก า ร พั ฒ น า ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book ) 
เรื่ องการท่ องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมตามเส้นทางรถ
ม้าสำหับนักท่องเที่ยวที่ใช้
ภาษาจีน  

อ.เหนือขวัญ บัวเผื่อน 240,00 0  งบ
แผ่นดิน 

18 มี.ค.-
30 ก.ย.

63 

งปม.003(2)/ 
2563 

36 โครงการย่ อยที่  3 เรื่ อง 
การพัฒนาของที่ ระลึ ก 
“สมุ ดป๊ อบอัพสถานที่
ท่องเที่ยวตามเส้นทางรถ
ม้าย่านเมืองเก่าเขลางค์
นคร” จังหวัดลำปาง  

ผศ.วราภรณ์ ภูมลี 
ผศ.นันทยา สมสรวย 
อ.ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย 
ผศ.รัชดาพร หวลอารมณ์ 
 

616,000 งบ
แผ่นดิน 

18 มี.ค.-
30 ก.ย.

63 

งปม.003(3)/ 
2563 

รวมงบประมาณภายในทั้งสิ้น 2,418,900    

 
ตารางที่ 2.2-2 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ภายนอกสถาบัน (บาท) ในปีงบประมาณ 2563  จำนวน 3 ทุน เป็นเงิน 1,089,743.35 บาท ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  

ลำดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
จำนวน 

เงินสนับสนุนวิจัยจาก
ภายใน (บาท) 

หน่วยงานที่ให้ 
การสนับสนุนเงิน

วิจัย 

ระยะเวลา 
ในการดำเนินการ 

(วัน/เดือน/ปีที่เริ่ม -
วัน/เดือน/ปีที่สิ้นสุด) 

1 บทบาทผู้ค้ารายย่อยชาติ
พันธุ์ต่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดนกรณศีึกษา จุด
ผ่อนปรนค้าชายแดน ต.ชน
แดน อ.สองแคว จ.น่าน  

อ.ก่ิงแก้ว ทิศตึง 586,410 อว. RDG 
6210046 

2 ประเมินผลโครงการชุมชน
ในด้านการพัฒนาชุมชน 

ผศ.อัญธิชา  รุ่งแสง และ 
ผศ.นิตยา  มูลปินใจ 

420,000 กองทุนพัฒนา
โรงไฟฟ้า 
แม่เมาะ  

042/2563 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2563 

 

126 คณะคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

ลำดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้ทำวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
จำนวน 

เงินสนับสนุนวิจัยจาก
ภายใน (บาท) 

หน่วยงานที่ให้ 
การสนับสนุนเงิน

วิจัย 

ระยะเวลา 
ในการดำเนินการ 

(วัน/เดือน/ปีที่เริ่ม -
วัน/เดือน/ปีที่สิ้นสุด) 

กองทุนไฟฟ้าแม่เมาะ 
จังหวัดลำปาง  

 จ.ลำปาง 

3 การสร้างอัตลักษณ์นว
ผลิตภณัฑ์ของผืนผ้ากลุ่ม 5 
ชาติพันธ์ุบ้านวังใหม่ ตำบล
ร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ 
จังหวัดลำปาง 

ผศ.สุภาวดี  ยาดี 
รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน 
อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้ง
ภากรณ์ 
อ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ 
ภาณุภัทรธนวัฒน์ 
อ.วิไลวรรณ เข้มขัน 
(งบท้ังสิ้น 200,000 บาท  
นักวิจัย 12 คน)  

83,3333.35 สกสว. RDG62N0028 

รวมงบประมาณภายนอกทั้งสิ้น 1,089,743.35   
 

การคำนวณ  
1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจำนวนอาจารย์
ประจำและนักวิจัย 

                  3,508,643.35  
= 37,325.99 บาท/คน 

94  
 
2. แปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

37,325.99 
x 5 = 5.00    คะแนน 

25,000 
  

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย 

การดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

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

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

มน 2.2-1-1 

 

สัญญาทุนวิจัยภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563/ประกาศทุน ประจำปี
งบประมาณ 2563 (จำนวน 36 ทุน)  

มน 2.2-1-2 

 

สัญญาทุนวิจัยภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำปีงบประมาณ 
2563 (จำนวน 3 ทุน) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีปฏิทิน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและ 
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนด

ไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนด

ไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนด

ไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

ข้อมูลพื้นฐานผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 
จำนวน 
ผลงาน 

ผลรวม 
ถ่วงน้ำหนัก 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ท่ีตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบันทำหน้าที่คัดสรร
กลั่นกรอง 

11 2.20 

0.40 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบันทำหน้าที่
คัดสรรกลั่นกรอง 

5 2.00 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 0 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2 

21 12.60 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 

1 1 
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ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 
จำนวน 
ผลงาน 

ผลรวม 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2562 

0 0 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 0 0 
- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

2 2 

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

5 5 

- ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ 
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 

2 2 

- ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการ
ประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

0 0 

- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

0 0 

0.20 - งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0 0 

0.40 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 0 
0.60 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 1 0.60 
0.80 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
0 0 

1.00 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

0 0 

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ) 

94  

จำนวนผลงานวิชาการท้ังหมด 47  
จำนวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 1  

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ 26.80  
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำ 0.60  

ผลรวมถ่วงนำหนักของผลงานทั้งหมดของอาจารย์ประจำ 27.40  
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ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 
จำนวน 
ผลงาน 

ผลรวม 
ถ่วงน้ำหนัก 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ 29.51  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำ 0.03  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทั้งหมดของอาจารย์ประจำ 29.54  
คะแนนที่ได ้ 5(7.29)  

การคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและ

นักวิจัยตามสูตร 
27.40 

x 100 = ร้อยละ 29.15 
94 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
29.15 

x 5 = 5 (7.29) คะแนน 
20 

 
ผลการดำเนินงาน  
 ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจำคณะที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อทั้งหมด จำนวน 94 คน มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ ในปี พ.ศ.2563 จำนวน 48 ผลงาน มีผลรวมค่าถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจำทั้งหมดเท่ากับ 27.80 คิดเป็นร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทั้งหมดเท่ากับ 29.15 
รายละเอียดดังนี้  

➢ จำแนกเป็นผลงานทางวิชาการทั้งหมด จำนวน 47  ผลงาน มีผลรวมค่าถ่วงน้ำหนักของ
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำเท่ากับ 26.80 รายละเอียดดังนี้ 

▪  ผลงานทางวิชาการท่ีมีค่าน้ำหนัก 0.20 จำนวน  11 ผลงาน  
▪  ผลงานทางวิชาการท่ีมีค่าน้ำหนัก 0.40 จำนวน  5 ผลงาน  
▪  ผลงานทางวิชาการท่ีมีค่าน้ำหนัก 0.60 จำนวน  21 ผลงาน  
▪  ผลงานทางวิชาการท่ีมีค่าน้ำหนัก 0.80 จำนวน  1 ผลงาน  
▪  ผลงานทางวิชาการท่ีมีค่าน้ำหนัก 1.00 จำนวน  9 ผลงาน  

➢ จำแนกเป็นผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด จำนวน 1 ผลงาน มีผลรวมค่าถ่วงน้ำหนักของผลงาน
สร้างสรรคข์องอาจารย์ประจำเท่ากับ 0.60 รายละเอียดดังนี้ 

▪  ผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีค่าน้ำหนัก 0.20 จำนวน  - ผลงาน  
▪  ผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีค่าน้ำหนัก 0.40 จำนวน  - ผลงาน  
▪  ผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีค่าน้ำหนัก 0.60 จำนวน  1 ผลงาน  
▪  ผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีค่าน้ำหนัก 0.80 จำนวน  - ผลงาน  
▪  ผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีค่าน้ำหนัก 1.00 จำนวน  - ผลงาน 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2563 

 

130 คณะคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

รายละเอียดผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำทั้งหมด จำนวน......48......ผลงาน ดังนี้ 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบันทำหน้าที่คัดสรร
กลั่นกรอง (ค่าน้ำหนัก 0.20) จำนวน ......11...........ผลงาน 
 

ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร ่

ฐานข้อมูล 
ที่ตีพิมพ์/หน่วยงาน 

ที่รับรอง 
1 รศ.ศิริกร  อ่ินคำ และ  

ผศ.ธงชัย  ปันสุข 
การศึกษางานสรา้งสรรค์
ประตมิากรรมประยุกต์ จาก
รูปแบบศิลปกรรม วัดพระธาตุ
ลำปางหลวง อำเภอเกาะคา 
จังหวัดลำปาง   

5-7 
กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 

การประชุมทาง
วิชาการ ครั้งท่ี 58 
วันท่ี 5-7 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 
“นวัตกรรมสร้างสรรค์
ไทยเพื่อเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  
Inno- creative 
Thailand for 
Sustainable 
Development 
Goals (SDGs)” สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
Humanities and 
Social Sciences 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ : 440-
448 

2 ผศ. นันทิยา  สมสรวย,      
อ.เหนือขวัญ บัวเผื่อน 
และปณัณธร สมสรวย  

การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑ์ของ
ที่ระลึกมา้แกะสลักของชุมชน
แกะสลักไม้บ้านหลุกอำเภอแม่ทะ
จังหวัดลำปาง   

2-6 สิงหาคม 
2563 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาตมิหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ2563 
"Thailand Research 
Expo : Symposium 
2020" เซ็นทรัลเวิลด์
ราชประสงค์กรุงเทพฯ: 
356-368 

3 ผศ.นันทิยา สมสรวย,     
ปัณณธร สมสรวย และ      สุ
พจน์ ใจรวมกูล  

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นตามเส้นทางรถม้าเพื่อการ
ท่องเที่ยว “บ้านม้าท่าน้ำ” 
จังหวัดลำปาง   
 

15 – 16 
ธันวาคม 
2563 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ราชภัฏ
กรุงเก่า” ประจำปี 
2563 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา : 
140-146 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา 2563 

 

คณะคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 131 

 

ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร ่

ฐานข้อมูล 
ที่ตีพิมพ์/หน่วยงาน 

ที่รับรอง 
4 รศ.ดร.นิรันดร์ ภักด ี เต่งถิ้ง: ดนตรีพิธีกรรมฟ้อนผ ี 18-19 

มิถุนายน 
2563 

รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาตดิ้านเสียง
และดนตรีแห่ง
มหาวิทยาลยัศิลปกร 
ครั้งท่ี 1 : 331-342 

5 ศุภเสกช์ อนุวรรตน์,  
ผศ.รัชดาพร หวลอารมณ์ 
และอ.พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน 
 

แนวทางพัฒนาการตลาด 
ของวิสาหกิจชุมชนบ้านปาง 
หมู ตำบลปางหมู อำเภอ 
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด 
แม่ฮ่องสอน 
 

7-8 
พฤษภาคม 

2563 
 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลยั ทักษิณ 
ครั้งท่ี 30ประจำปี 
2563 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 1 
ในระหว่างวันท่ี 7-8 
พฤษภาคม 2563 ณ 
โรงแรมหรรษา เจบี 
อำเภอหาดใหญ ่
จังหวัดสงขลา  

6 ผศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ การจัดการชุมชน: การ 
พัฒนาระดับฐานรากในมิต ิ
รัฐประศาสนศาสตร์. 

25 มีนาคม 
2563 

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมรัฐ
ประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งท่ี 10 
มหาวิทยาลยั สุโขทัย
ธรรมาธริาช วันท่ี 25 
มีนาคม 2563 

7 ผศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ ความปรกติใหม่: การ 
ปรับเปลีย่นวิถีชีวิตภายใต้วิกฤติโค
วิด-19 ของประเทศไทย   
 

14 สิงหาคม 
2563 

รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมรัฐ
ประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งท่ี 11 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย วันที่ 14 
สิงหาคม 2563  

8 ผศ.ดร.วิศท์ เศรษฐกร และ
คณะ 
 

แนวทางการบริหารงานวิจยัเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30 
กรกฎาคม 

2563 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์  
ครั้งท่ี10 วันท่ี 30 
กรกฎาคม 2563 ณ 
มหาวิทยาลยั สุโขทัย
ธรรมาธริาช  
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ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร ่

ฐานข้อมูล 
ที่ตีพิมพ์/หน่วยงาน 

ที่รับรอง 
9 พิไลวรรณ กองคำ  

และอ.อรทัย สุขจ๊ะ 
การวิเคราะห์ช่ืออาหารพื้นเมือง
ในชุมชนบ้านใหม่ปูเลย ตำบลช่าง
เคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  
  

14 สิงหาคม 
2563 

รายงานการประชุม 
สัมมนาวิชาการ
ระดับชาตสิถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งท่ี 3
วันท่ี 14 สิงหาคม 
2563 “เวทีวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรม
ศึกษา”, : 395 – 399 

10 อ.อรทัย สุขจ๊ะ 
 

การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาช้ันปี
ที่  1  ส าข าภ าษ า ไท ย  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ ลำป าง 
บูรณาการในรายวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร 
 

14 สิงหาคม 
2563 

รายงานการประชุม 
สัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ 
สถาบันวิจัยศลิปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ครั้งท่ี 3
วันท่ี 14 สิงหาคม 
2563 “เวทีวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรม
ศึกษา”, 
: 449 – 456 

11 ผศ.ดร.ธนพร หมูคํา 
ศิรญา จนาศักดิ์ และ 
ชัดนารี มีสุขโข 
 

กระบวนการสืบทอดและการ 
ดํารงอยขูองอัตลักษณชาติพันธุ 
ลาห ูขมุ เมี่ยน ปาเกอะญอ ใน
จังหวัดลำปาง เพื่อการท่องเที่ยว
โดยชุมชน   
 

4 กันยายน 
2563 
 

รายงานสืบเนื่องการ 
ประชุมวิชาการระดับ 
ชาติดานมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
ศิลปะศาสตร์วิชาการ 
ครั้งท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 ณ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้  หนา 179-199 

 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบันทำหน้าที่คัดสรร
กลั่นกรอง (ค่าน้ำหนัก 0.40) จำนวน ......5.......ผลงาน 
2 

ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร ่

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

1 Nuamcharoen, S., 
Sattakorn, W... 

Key Success Factors in 
Water Management for 

2020 European 
Proceedings of 
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ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร ่

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

Sustainability in Phrae 
Province, Thailand 

Social and 
Behavioural 
Sciences. 55-66 

2 Su SuKhin, 
NathanarinMethivuthin
anPhanuphatharathana
vat, 
CatthaleeyaAungthongk
amnerd and Truong Thi 
Hang 

Tai Yai Identity in Anothai, 
Muang Na, Chiang Dao, 
Chiangmai 

6-7 
January 
2020 

Proceedings of the 
1st International 
Conference on 
Languages and 
Humanities 2020, 6-
7 January 2020 
YUFL (Humanities 
for Diverse Society). 
(pp. 195-206). 
Yangon: 
YangonUniversity of 
Foreign Languages. 

3 Boonlue Chaimano and 
Kanita Chaimano 
 

Linguistic Status of Tai 
Dialects Spoken in the 
Northern Part of Thailand 
 

6-7 
January 
2020 

 

Proceedings of the 
1st International 
Conference on 
Languages and 
Humanities 2020,  
6-7 January 2020 
YUFL (Humanities 
for Diverse 
Society). Yangon: 
Yangon University 
of Foreign 
Languages. 155- 
165. 

4 Prachacksha Saisang, 
Boonlue Chaimano & 
Truong Thi Hang 
 

President Ho Chi Minh, 
who settled the 
relationship between 
Vietnam and Thailand in 
the present time 
 

6-7 
January 
2020 

 

Proceedings of the 
1st International 
Conference on 
Languages and 
Humanities 2020, 
6-7 January 2020 
YUFL (Humanities 
for Diverse Society). 
Yangon: Yangon 
University of 
Foreign Languages. 
164-173. 

5 Su Su Khin, A Study of the Comparison 6-7 Proceedings of the 
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ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร ่

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

Truong Thi Hang, 
Prachacksha Saisang & 
Sanom Khrutmuang 
 

between the Types of Thai 
Legends and the Myanmar 
Legends 
 

January 
2020 

 

1st International 
Conference on 
Languages and 
Humanities 2020, 
6-7 January 2020 
YUFL (Oriental 
Languages). 
Yangon: Yangon 
University of 
Foreign Languages. 
19-31. 

 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ำหนัก 0.40) จำนวน ................ผลงาน 

ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร ่

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

- - - - - 
     

 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ำหนัก 
0.60) จำนวน ......21.......ผลงาน 
 
 

ลำดับ ช่ือเจ้าของผลงาน 
ช่ือผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค์ 
วัน/เดือน/ปี 

ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ 
ฐานข้อมูลท่ีตีพิมพ์/หน่วยงาน

ท่ีรับรอง 

1 อ.เหนือขวัญ บัวเผื่อน  
อ.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย  และ  
ผศ. นันทิยา  สมสรวย 

การประเมินความต้องการจำเป็น
ของชุมชนในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรถม้า
สำหรับนักท่องเที่ยวท่ีใช้ภาษาจีน
ในจังหวัดลำปาง  

กันยายน -  
ธันวาคม 
2563 

วารสารวิทยาลยัดุสติ
ธานี. ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 3 
(กันยายน -  
ธันวาคม 2563) : 
667-684. 

2 อ. เจษฎา  ทองสุข การออกแบบและสร้างสรรค์
ผลงานเครื่องประดับ
เครื่องปั้นดินเผา ผ่าน
แนวความคิด ลวดลายลูกไม้ 
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด
ลำปาง.  

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 

2563 

วารสารศิลปากร  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ปีท่ี 40 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม-กุมภาพันธ์) 
2563 : 122-137 

3 ผศ.อำนาจ  สงวนกลาง "ศึกษาวิเคราะห์ความกตญัญูใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท” หน้า  

มกราคม –
มิถุนายน 

2563 

วารสารธรรมธารา. ปี
ที่ 7 ฉบับรวมที่ 12 
(มกราคม –มิถุนายน) : 
101-123 
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ลำดับ ช่ือเจ้าของผลงาน 
ช่ือผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค์ 
วัน/เดือน/ปี 

ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ 
ฐานข้อมูลท่ีตีพิมพ์/หน่วยงาน

ท่ีรับรอง 

4 รศ.พรสวรรค์ มณีทอง, 
ประสิทธ์ิ เลียวสิริพงษ์, 
ประชุม บุญน้อม, ณรงค์ 
สมิทธิธรรม 
  

องค์ประกอบวงโยธวาทิต 
 

มิถุนายน –
ธันวาคม 
2563 

วารสารมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ปริทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 
(มิถุนายน –ธันวาคม) : 
13-28 

5 อ.สิริรตัน์ วาวแวว,  
อ.เอกวิทย์ เมธาชยานันท์ และ  
อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ  

สื่อแอนิเมช่ันสร้างความเข้าใจ
วัฒนธรรมไทยให้แก่นักท่องเที่ยว
ชาวจีน ฉบับภาษาจีน 

มกราคม -
พฤษภาคม 

2563 

มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ปริทัศน์  
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม –
พฤษภาคม) 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลำปาง 

6 ผศ.เอื้อมพร  ฟูเต็มวงค ์ ผลของการพัฒนาความสามารถ
ทางการพูดภาษาอังกฤษของ
มัคคุเทศก์น้อยด้วยชุดฝึกอบรม
แบบสร้างเสรมิประสบการณด์้วย
บริบทชุมชน    

มกราคม-
มิถุนายน 
2563 

วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง ปีท่ี 
9(1).(มกราคม-
มิถุนายน) :  99-111 

7 ผศ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ ์
 

การเสริมสร้างความสามารถด้าน
การจัดการเรยีนรู้ภาษาจีนโดย
บูรณาการตามรูปแบบพหุปญัญา 
สำหรับครูภาษาจีนในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1 

เมษายน 
– มิถุนายน

2563 

วารสารครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ปีท่ี48 
ฉบับท่ี2 (เมษายน 
– มิถุนายน2563) 
หน้า129-146 

8 ผศ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ ์
 การยกระดับสมรรถนะด้านการ

ออกแบบชุดการสอนภาษาจีน
ของนักศึกษาครูภาษาจีน โดยใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และผลติภาพ  

พฤษภาคม– 
สิงหาคม
2563 

วารสารวิชาการ
หลักสตูรและการสอน
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร ปีที1่2ฉบับ
ที3่4 (พฤษภาคม– 
สิงหาคม2563) : 21-
31 

9 จิรภิญญา คำเผ่า  
และอ.ตลุาภรณ์ แสนปรน 

ตำนานหนองเล็งทราย: อนุภาค
และบทบาทที่มีต่อชุมชนบ้านสัน
ขวาง ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยา 

(2563) วารสารมังรายสาร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย, 8 (2), 35-
46. 

10 อ.ตุลาภรณ์ แสนปรน การสำรวจความต้องการในการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของวัดในเขต
อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง 

(2563) วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ์,7 (2), 18-31 

11 ปนัดดา กล้าหาญ การวิเคราะห์บทสู่ขวัญในพื้นที่ (2563) วารสารมังรายสาร 
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ลำดับ ช่ือเจ้าของผลงาน 
ช่ือผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค์ 
วัน/เดือน/ปี 

ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ 
ฐานข้อมูลท่ีตีพิมพ์/หน่วยงาน

ท่ีรับรอง 

และ อ.ตลุาภรณ์ แสนปรน บ้านเป๊าะหมู่  5 ตำบลบ้านโป่ง 
อำเภองาว จังหวัดลำปาง 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย, 8 (2), 21-
28. 

12 วารี เกษมวิจิตรกุล  
และ อ.ตลุาภรณ์ แสนปรน 

เครื่องดนตรีในประเพณีของชน
เผ่ากะเหรี่ยงบ้านสันม่วงตำบล
บ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

(2563) วารสารมังรายสาร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย, 8 (2), 29-
34. 

13 ศิริรัตน์ บญุสำอางค์,  
สุกญัญา อุดแคว  
และ อ.ภาณุวัฒน์ สกลุสืบ 
 

การศึ กษ าอ งค์ ป ระกอบ ของ
พิ ธี ก ร รม ใน พิ ธี แ ต่ งงาน ขอ ง
ชาวปกาเกอะญอ หมู่บ้านสันโป่ง 
ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม 
จังหวัดลำปาง 

(2563) วารสารมังรายสาร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย, 8 (1), 15-
28. 
 

14 ผศ.สภุาดี ยาด ี
 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบเรื่อง
สุนทรียศาสตร์ตามกรอบทฤษฎี
อ ลั ง ก า ร ศ า ส ต ร์  ท ฤ ษ ฎี
สุนทรียศาสตร์ของ ไอ เอ ริชาร์ด 
และทฤษฎีประพันธศาสตร์ไทยใน
กวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมซีไรต์
เรื่อง ในเวลา 

(2563) วารสารมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลำปาง, 8 (2),66-80. 
 

15 รศ.ดร.Truong Thi Hang,  
ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ 
ภาณภุัทรธนวัฒน์  
และชวน เพชรแก้ว 

คุรุ: คุณคา่และนยัยะ (2563) วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง, 9 (1), 
126-137. 

16 สุประวณี แสงอรุณเฉลิมสุข, 
รศ.ดร.Truong Thi Hang, 
รศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน และ 
ประจักษ สายแสง 
 

การวิเคราะหการเดินทางทาง 
จิตวิญญาณของตัวละครเอก 
หญิงในนวนิยายแนวศาสนาของ 
ทมยันต 
 

2563 วารสารวิชาการคณะ 
ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห 
า 
วิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิ 
พระเกียรติ. 15 (2): 
91-104. 

17 วิไลรตัน จิตตภักดี, 
รศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน และ 
รศ.ดร.สนม ครุฑเมือง 
(ผลงานนักศึกษา ป.เอก) 
 

คําพื้นฐานชวงช้ันท่ี 1 ระหวาง
ภาษาไทยกับภาษาลาว: 
การศึกษาชนิดของคํา คําท่ีเปน 
รูปธรรม คําที่เปนนามธรรม 
และความยากงายของคํา 
 

มกราคม –
มีนาคม 
 2563 

วารสารวิชาการธรรม 
ทรรศน, มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย, ปที่ 20 ฉบับ 
ที่ 1 ( ม ก ร า ค ม – 
มีนาคม 2563), 21 – 
31 

18 เพียงพิณ ปลอดโปรง, 
รศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน และ 
รศ.ดร.สนม ครุฑเมือง 
(ผลงานนักศึกษา ป.เอก) 

บทขับซอพื้นเมืองกลุมชาติพันธ ุ
ไท: การศึกษาเปรียบเทียบบท 
ขับซอพื้นเมืองลานนากับบทขับ 
ซอพ้ืนเมืองเชียงตง 

มกราคม –
มีนาคม 
 2563 

วารสารวิชาการธรรม 
ทรรศน, มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย, ปที่ 20 ฉบับ 
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ลำดับ ช่ือเจ้าของผลงาน 
ช่ือผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค์ 
วัน/เดือน/ปี 

ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ 
ฐานข้อมูลท่ีตีพิมพ์/หน่วยงาน

ท่ีรับรอง 

 ที่ 1 ( ม ก ร า ค ม – 
มีนาคม 2563), 53 – 
61 

19 รศ.ดร.Truong Thi Hang 
 

การเช่ือมโยงประเด็นที่ระธานาธิบ
ดีโฮจิมินหไมมีทายาทสืบตระกลู
กับทัศนคติวาดวยการนิยม
บุตรชายของชาวตะวันออก 

2563 The Journal of 
Liberal Arts, Prince 
of Songkla 
University. 12 (1): 
63-88. 

20 วิไลวรรณ เขมขัน และ ผศ.ดร.
ขนิษฐา ใจมโน 
(ผลงานนักศึกษา ป.เอก) 

การวิเคราะหการเปลีย่นแปลง 
คําศัพทโบราณจากพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑติยสถาน ป พ.ศ. 
2493 – ป พ.ศ. 2554 
 

2563 วารสารวิชาการ มจร. 
บุรีรัมย วิทยาลัยสงฆ 
บุรีรัมยมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย. 5 (1): 163- 
176 

21 ณัฐวุฒิ คลายสุวรรณ และผศ.
ดร.ธนพร หมคูํา 
(ผลงานนักศึกษา ป.เอก) 
 

การคนหาภาพแทนของพระ 
ราชินีศุภยลัตจากเจานางหลวง 
ปทมสุดาในนวนิยายเรื่องราก 
นครา 
 

2563 วารสารมนุษยศาสตร 
ฉบับบัณฑิตศึกษา  
9(2): 38-52. 
 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่า
น้ำหนัก 0.80) จำนวน ......1..........ผลงาน 
ลำดับ ช่ือเจ้าของผลงาน 

ช่ือผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค์ 

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ 

ฐานข้อมูลท่ีตีพิมพ์/หน่วยงาน
ท่ีรับรอง 

1 รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ “ล้านนาท่ีเพิ่งสร้าง 
ประวัติศาสตร์สังคมของดินแดน
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน (พ.ศ. 
2475 - 2557)” 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2563 

วารสารไทยคดีศึกษา, 
17 : 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2563) : 
109-144 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการพ.ศ.2562 (ค่าน้ำหนัก 1.00) จำนวน ................ผลงาน 

ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ 

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

- - - - - 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (ค่าน้ำหนัก 1.00) จำนวน ................ผลงาน 

ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ 

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

- - - - - 
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- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (ค่าน้ำหนัก 1.00) 
จำนวน ....2........ผลงาน 
 

ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร ่

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

1 เอื้อมพร  ฟูเต็มวงค ์
 

ผลของการพัฒนาความสามารถ 
ทางการพูดภาษาอังกฤษของ
มัคคุเทศก์น้อยด้วยชุดฝึกอบรมแบบ
สร้างเสริมประสบการณ์ด้วยบริบท
ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลำปาง (งบประมาณ พ.ศ.2563) 

2563 ตามคำสั่ง 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลำปางที่ เรื่อง การ
แต่งตั้งและการให้
ได้รับเงินเดือนใน
ตำแหน่งตามมาตรตรา 
65/1ฯ  

2 เอื้อมพร    ฟูเต็มวงค์ การพัฒนาศักยภาพใน 
การสื่อสารของกลุ่ม เยาวชนเพื่ อ
รองรับการท่องเที่ยวของบ้านศาลา
บัวบกตำบลท่าผาอำเภอเกาะคา
จังหวัดลำปาง สํานักงานการวิจัย
แห่งชาติ (งบประมาณ พ.ศ.2562)  

2563 ตามคำสั่ง 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลำปางที่ เรื่อง การ
แต่งตั้งและการให้
ได้รับเงินเดือนใน
ตำแหน่งตามมาตรตรา 
65/1ฯ  

 

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมา
ขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ำหนัก 1.00) จำนวน ..2...ผลงาน 
 

ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ 

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

- - - - - 
 
 

- ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (ค่าน้ำหนัก 1.00) จำนวน  5 
ผลงาน 
 

ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร ่

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

1 ผศ. ธงชัย  ปันสุข ตำราการเขียนภาพทิวทัศน์
เบื้องต้น 450 หน้า 

20 พ.ค. 
2563 

ตามคำสั่ง 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลำปางที่ 363/2564 
เรื่อง การแต่งตั้งและ
การให้ไดร้ับเงินเดือน
ในตำแหน่งตามมาตร
ตรา 65/1ฯ ตั้งแต่วันที่ 
21 กรกฎาคม 2563  

2 ผศ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน ตำราเครือข่ายการเรยีนรู้ในงาน
พัฒนาชุมชน : 289 หน้า 

7 พ.ค. 2563 ตามคำสั่ง 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
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ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร ่

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

ลำปางที่ 2405/2563 
เรื่อง การแต่งตั้งและ
การให้ไดร้ับเงินเดือน
ในตำแหน่งตามมาตร
ตรา 65/1ฯ ตั้งแต่วันที่ 
21 กันยายน 2563 

3 ผศ.กิ่งแก้ว  ทิศตึง ตำราสิทธิชุนชนเพื่อการพัฒนา : 
271 หน้า 

7 พ.ค. 2563 ตามคำสั่ง 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลำปางที่ 2405/2563 
เรื่อง การแต่งตั้งและ
การให้ไดร้ับเงินเดือน
ในตำแหน่งตามมาตร
ตรา 65/1ฯ ตั้งแต่วันที่ 
21 กันยายน 2563 

4 รศ.พฤกษา เครือแสง ตำราคำอธิบายกฎหมายปกครอง 
: 241 หน้า 

ปี พ.ศ.2563 คำสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปางที่ 
3267/2563 เรื่อง การ
แต่งตั้งและการให้
ได้รับเงินเดือนใน
ตำแหน่งตามมาตรตรา 
65/1ฯ ตั้งแต่วันที่ 21 
ธันวาคม 2563 

5 ผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒิ
นันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน ์

ตำราพัฒนาการวรรณกรรมไทย 
365 หน้า 

2563 คำสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปางที่ 
2681/2563 เรื่อง การ
แต่งตั้งและการให้
ได้รับเงินเดือนใน
ตำแหน่งตามมาตรตรา 
65/1ฯ ตั้งแต่วันที่ 19 
ตุลาคม 2563 

 
- ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับ  การ
ประเมินตำแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ำหนัก 1.00) จำนวน ......2.....ผลงาน 
. 

ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร ่

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

1 รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ประวัติศาสตร์แห่งการเดินทาง
และภมูิศาสตร์การเมืองในรอบ
ศตวรรษ :ว่าด้วยการท่องเที่ยว ใน
ฐานะมรดกแห่งการสร้างชาติของ

2563 กรุงเทพฯ : สมมติ, 
2563. 
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ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร ่

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

รัฐไทย จากรัฐจารตี สงคราม
เวียดนาม สู่ยุครัฐประหาร 2549 
(On Thai Tourism) 

2 อ.ตุลาภรณ์ แสนปรน รายชื่อคัมภรี์ใบลานล้านนาวัดนา
กว้าว ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

2563 สำนักพิมพ์คำนำ:2563 

 

- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (ค่าน้ำหนัก 1.00) 
จำนวน ................ผลงาน 

ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร ่

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

- - - - - 
 

รายละเอียดผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำทั้งหมด จำนวน............ผลงาน ดังนี้ 
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่า
น้ำหนัก 0.20) จำนวน ................ผลงาน 

ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร ่

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

- - - - - 

 
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ำหนัก 0.40) จำนวน ................ผลงาน 

ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร ่

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

- - - - - 
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.60) จำนวน ......1.....ผลงาน 
 
 

ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์
วัน/เดือน/ป ี

ที่ตีพิมพ์ เผยแพร ่
ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

1 ผศ. นันทิยา สมสรวย รถม้าจำลองจังหวัดลำปาง, กลุ่ม
สิ่งประดิษฐเ์พื่ออุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต (กลุ่มการ
ท่องเที่ยว) 

2-6 
กุมภาพันธ2์563 

งาน “วันนัก
ประดิษฐ์” ศูนย์
นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทคบางนา
กรุงเทพฯ   

 
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ำหนัก 0.80) จำนวน ..-... ผลงาน 

ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร ่

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

- - - - - 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา 2563 

 

คณะคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 141 

 

 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ำหนัก 1.00) จำนวน ...-... ผลงาน 

ลำดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร ่

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

     
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย 

การดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 29.57 X 5 5 คะแนน 
(7.39) 

บรรลุ 
20 

  

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน2.3-1-1 เอกสารบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติ 

(ค่าน้ำหนัก 0.20) จำนวน 11 บทความ 
มน2.3-1-2 ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับนานาชาติ 

(ค่าน้ำหนัก 0.40) จำนวน 5 บทความ 
มน2.3-1-3 เอกสารบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 

(ค่าน้ำหนัก 0.60) จำนวน 21 บทความ 
มน2.3-1-4 เอกสารบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 

(ค่าน้ำหนัก 0.80) จำนวน 1 บทความ 
มน2.3-1-5 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว  

จำนวน 2 เรื่อง 
มน2.3-1-6 ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว จำนวน 

5 เรื่อง 

มน2.3-1-7 
ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง 

มน2.3-1-8 สูจิบัตรงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ จำนวน 1 ผลงาน  
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  งานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  การแปลงค่าร้อยละของผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคมต่อจำนวนงานวิจัยทั้งหมดของ
คณะเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 
 โดยค่าร้อยละของผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคมต่อจำนวนงานวิจัยทั้งหมดของคณะที่
กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึน้ไป 
 
ข้อมูลพื้นฐานงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบต่อสังคม 

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
จำนวนผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคม (ปีการศึกษา) 15 
จำนวนงานวิจัยทั้งหมดของคณะ (ปีงบประมาณ)  39 
ร้อยละของผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคมต่อจำนวนงานวิจัยทั้งหมด 38.46 
 

ตารางท่ี 2.4-1 โครงการวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคม จำนวน.......15....ผลงาน 

ลำดับ ชื่อผู้ทำวิจัย 
ผลงานวิจัยที่สร้าง
ผลกระทบต่อสังคม 

หน่วยงาน 
ที่นำไปใช้ 

ผลกระทบที่ได้ 
ระยะเวลา 
ในการ

ดำเนินการ 
1 รศ.ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ 

 
ก า ร พั ฒ น า น โย บ า ย
ส า ธ า ร ณ ะ เพื่ อ ก า ร
แก้ปัญหาหมอกควันเชิง
บูรณาการอย่างยั่งยืน ใน
พื้ น ที่ อ ำ เภ อ แ ม่ เม า ะ 
จังหวัดลำปาง 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.

ลำปาง 

1.นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
สาธารณะ   
2. นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
นโยบาย   

1 ต.ค.
2562 – 30 
ก.ย.2563 

2 รศ.ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ 
 

ก า ร พั ฒ น า น โย บ า ย
ส า ธ า ร ณ ะ เพื่ อ ก า ร
แก้ปัญหาหมอกควันเชิง
บูรณาการอย่างยั่งยืน ใน
พื้ น ที่ อ ำ เภ อ แ ม่ เม า ะ 
จังหวัดลำปาง 

อำเภอแม่เมาะ จ.
ลำปาง 

1.นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
สาธารณะ   
2. นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
นโยบาย   

1 ต.ค.
2562 – 30 
ก.ย.2563 

3 ผศ.วิเชิด  ทวีกุล 
อ.รพีพรรณ  จักรสาน 

สั ม ฤท ธิ ผ ล ใน ก า รน ำ
นโยบายการแก้ปัญหา
หมอกควันไปปฏิบัติ ใน
พื้ น ที่ อ ำ เภ อ แ ม่ เม า ะ 
จังหวัดลำปาง 

อำเภอแม่เมาะ จ.
ลำปาง  

1.นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
สาธารณะ   
2. นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
นโยบาย   

1 ต.ค.
2562 – 30 
ก.ย.2563 
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ลำดับ ชื่อผู้ทำวิจัย 
ผลงานวิจัยที่สร้าง
ผลกระทบต่อสังคม 

หน่วยงาน 
ที่นำไปใช้ 

ผลกระทบที่ได้ 
ระยะเวลา 
ในการ

ดำเนินการ 
4 ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น 

ผศ.ชมม์ธนัส  สุวรรณ์ 
ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ส ภ า พ
ปัญหาและนโยบายการ
แก้ปัญหาหมอกควันใน
พื้ น ที่ อ ำ เภ อ แ ม่ เม า ะ 
จังหวัดลำปาง 

อำเภอแม่เมาะ จ.
ลำปาง 

1.นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
สาธารณะ   
2. นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
นโยบาย   
 

1 ต.ค.
2562 – 30 
ก.ย.2563 

5 ผศ.อำนาจ สงวนกลาง 
ผศ.ดร.ณัฐดนัย ประเทือง
บริบูรณ์ 

ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ
นโยบายสาธารณะเพื่อ
การแก้ปัญหาหมอกควัน
เชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน 

อำเภอแม่เมาะ จ.
ลำปาง 

1.นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
สาธารณะ   
2. นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
นโยบาย   

1 ต.ค.
2562 – 30 
ก.ย.2563 

6 ผศ.สภุาวดี ยาด ี
 
 
 

การสร้างอัตลักษณ์       
นวผลิตภัฑณ์บนผืนผ้ากลุม่ 
5 ชาติพันธ์ุบ้านวังใหม่ 
ตำบลร่องเคาะ อำเภอวัง
เหนือ จังหวัดลำปาง 
(2563) ทุนวิจัย สกสว. 

โรงเรียนบ้านวังใหม่  
ต.ร่องเคาะ อ.วัง

เหนือ  
จ.ลำปาง 

1.นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
สาธารณะ   
2. นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
นโยบาย   

1 ต.ค.
2562 – 30 
ก.ย.2563 

7 
 

ผศ.สภุาวดี ยาด ี
 
 
 

การสร้างอัตลักษณ์       
นวผลิตภัฑณ์บนผืนผ้ากลุม่ 
5 ชาติพันธ์ุบ้านวังใหม่ 
ตำบลร่องเคาะ อำเภอวัง
เหนือ จังหวัดลำปาง 
(2563) ทุนวิจัย สกสว. 

การศึกษานอก
โรงเรียน 

อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 

1.นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
สาธารณะ   
2. นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
นโยบาย   

1 ต.ค.
2562 – 30 
ก.ย.2563 

8 รศ.พฤกษา  เครือแสง และ 
อ.มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว  
 
 

กลไกการบริหารจัดการ
พื้นที่อย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนตำบลเสริมขวา 
อำเภอเสริมงาม จังหวัด
ลำปาง 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเสริมขวา 
 อ.เสริมงาม  
จ.ลำปาง 

นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
นโยบาย   

1 ต.ค.
2562 – 30 
ก.ย.2563 

9 อ.ธีวรา  จันทร์สุรยี์,  
อ.กิตติญา  ตุ้ยคำ,  
อ.อภิชาต เลิศพินิจอมรกุล
และ ผศ.ดร.บณัศิกาญจ  
ตั้งภากรณ์ :  

การจัดการเรยีนรู้
ภาษาจีนบนฐาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
สำหรับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองลำพูน 

โรงเรียนเทศบาล
จามเทวี อ.เมือง 

จ.ลำพูน  

นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
สาธารณะ   

 

1 ต.ค.
2562 – 30 
ก.ย.2563 

10 ผศ.อัมฤตา  สารธิวงค ์
ผศ.ธนุพงษ์  ลมอ่อน 
อ.วิธธวัชร  ปินทะสาย 

รูปแบบการบริการจดัการ
พื้นที่สาธารณะอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชนตำบล

ตำบลเสรมิขวา 
อำเภอเสริมงาม 
จังหวัดลำปาง 

1.นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
สาธารณะ 

1 ต.ค. 
2562 – 
30 ก.ย. 
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ลำดับ ชื่อผู้ทำวิจัย 
ผลงานวิจัยที่สร้าง
ผลกระทบต่อสังคม 

หน่วยงาน 
ที่นำไปใช้ 

ผลกระทบที่ได้ 
ระยะเวลา 
ในการ

ดำเนินการ 
เสรมิขวา อำเภอเสรมิงาม 
จังหวัดลำปาง 

2.นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
นโยบาย 

2563 

11 ผศ.ณัฐพงษ์ คันธรส 
และ  
อ.เกียรติสุดา  โสดามรรค 

แนวทางการจัดทำ
ธรรมนญูชุมชนในตำบล
เสรมิขวา อำเภอเสรมิงาม 
จังหวัดลำปาง เพื่อการใช้
ประโยชนร์่วมกันจาก
ที่ดินในเขตป่าชุมชน 

ตำบลเสรมิขวา 
อำเภอเสริมงาม 
จังหวัดลำปาง 

1.นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
สาธารณะ 
2.นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
นโยบาย 

1 ต.ค. 
2562 – 
30 ก.ย. 
2563 

12 อ.ฐาปนี  ชุมพลวงศ ์
อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม 
ผศ.กิ่งแก้ว  ทิศตึง 

แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของแรงงาน
นอกระบบภาค
การเกษตรในเขตชุมชน
ตำบลเสรมิขวา อำเภอ
เสรมิงาม จังหวัดลำปาง 

ตำบลเสรมิขวา 
อำเภอเสริมงาม 
จังหวัดลำปาง 

1.นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
สาธารณะ 
2.นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
นโยบาย 

1 ต.ค. 
2562 – 
30 ก.ย. 
2563 

13 ผศ.อัญธิชา  รุ่งแสง 
อ.วารินทร์  วงษ์วรรณ 

การขับเคลื่อนเมือง
อัจฉริยะ : กลไกการ
จัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองลำพูน 

เทศบาลเมือง
ลำพูน 

1.นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
สาธารณะ 
2.นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
นโยบาย 

1 ต.ค. 
2562 – 
30 ก.ย. 
2563 

14 อ.วารินทร์  วงษ์วรรณ การพัฒนาฐานข้อมูล
สุขภาพประชาชนใน
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ในเขต
เทศบาลเมืองลำพูน 

เทศบาลเมือง
ลำพูน 

1.นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
สาธารณะ 
2.นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
นโยบาย 

1 ต.ค. 
2562 – 
30 ก.ย. 
2563 

15 อ.อมาพร  ปวงรังษี 
อ.เจษฎา  ทองสุข 

แนวทางการเข้าถึง
สวัสดิการสังคมของ
ประชนชนในเขตเทศบาล
เมืองลำพูน 

เทศบาลเมือง
ลำพูน 

1.นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
สาธารณะ 
2.นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
นโยบาย 

1 ต.ค. 
2562 – 
30 ก.ย. 
2563 
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การคำนวณ 
 1. คำนวณค่าร้อยละของผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคมต่อจำนวนงานวิจัยทั้งหมดของ
คณะตามสูตร 

 
 
 

 
 2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คำนวณคะแนนที่ได้จาก 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย 

การดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 40 
ร้อยละ 38.46 X 5 

4.81 คะแนน ไม่บรรลุ 
40 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 2.4-1-1 หนังสือตอบรับการนำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จ.ลำปาง 
มน 2.4-1-2 หนังสือตอบรับการนำไปใช้ประโยชน์ อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง 
มน 2.4-1-3 หนังสือตอบรับการนำไปใช้ประโยชน์ อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง 
มน 2.4-1-4 หนังสือตอบรับการนำไปใช้ประโยชน์ อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง 
มน 2.4-1-5 หนังสือตอบรับการนำไปใช้ประโยชน์ อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง 

มน 2.4-1-6 
หนังสือตอบรับการนำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนบ้านวังใหม่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.
ลำปาง 

มน 2.4-1-7 หนังสือตอบรับการนำไปใช้ประโยชน์ การศึกษานอกโรงเรียน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 
มน 2.4-1-8 หนังสือตอบรับการนำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา 

 มน 2.4-1-9 หนังสือตอบรับการนำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 
มน 2.4-1-10 หนังสือตอบรับการนำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา 
มน 2.4-1-11 หนังสือตอบรับการนำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา 
มน 2.4-1-12 หนังสือตอบรับการนำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา 
มน 2.4-1-13 หนังสือตอบรับการนำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลเมืองลำพูน 
มน 2.4-1-14 หนังสือตอบรับการนำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลเมืองลำพูน 
มน 2.4-1-15 หนังสือตอบรับการนำไปใช้ประโยชน์ เทศบาลเมืองลำพูน 
 

จำนวนผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคม = 15 
X 100 =  ร้อยละ 38.46 

จำนวนงานวิจัยทั้งหมดของคณะ = 39 

38.46 
X 5 = 4.81 คะแนน 

40 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

5-6 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

7 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 กำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนา
สังคมท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โดยความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กำหนดขอบเขตพ้ืนที่จังหวัด

ลำปางและลำพูนในการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้
การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ 6 คณะ (มน 3.1-1-1) 
เครือข่ายภาคชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ มาร่วมระดมความคิดเป็น 
และกำหนดประเด็นเชิงพ้ืนที่ที่ต้องการพัฒนา และจัดกระบวนการสอบ
ทานข้อมูลทุนทางสังคมเพ่ือให้ได้ข้อมูลบริบทของชุมชนสำหรับนำมา
ประกอบการวางแผนการดำเนินงานสำหรับการพัฒนาโครงการ กิจกรรม
ต่าง ๆ  และมหาวิทยาลัยได้กำหนดพ้ืนที่ที่ตกเกณฑ์เรื่องรายได้ครัวเรือน
จากข้อมูลจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้รับการจัดแบ่งพ้ืนที่ดำเนินโครงการจังหวัดลำปาง จำนวน 3 ตำบล
และจังหวัดลำพูน 1 ตำบล ภายใต้โครงการ 3 โครงการ และในปี
การศึกษา 2563 คณะฯ ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่มีลักษณะ
การพัฒนาต่อเนื่องในพ้ืนที่เดิมเพ่ือสร้างชุมชนตัวอย่างอันจะนำไปสู่การ
พัฒนาชุมชนพ่ึงพาตนได้เองได้ และขยายพ้ืนที่ใหม่เพ่ือต่อยอดความรู้
จากการดำเนินโครงการที่ประสบผลสำเร็จและเห็นผลเป็นรูปธรรม 
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก และ ขยายพ้ืนที่ใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี
และวินัยของชาติ   

จากฐานข้อมูลจังหวัดลำปางและลำพูน พบว่า มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปางมีเครือข่ายความร่วมกับการปกครองท้องถิ่นทั้งจังหวัดลำปาง
และลำพูน  ซึ่ งเป็ น พ้ืนที่ ที่ ก ำหนดให้ มี การบริการวิช าการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทำให้มีการกำหนดพ้ืนเป้าหมายในการ

มน 3.1-1-1 เอกสารสำเนา
ร าย ชื่ อ ผู้ เข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
มน 3.1-1-2 แผนงานโครงการ
พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต แ ล ะ
ยกระดับให้กับคนในชุมชน
ฐานราก ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
 
มน 3.1-1-3 แผนงานโครงการ
ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี
และวินัยของชาติ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ดำเนินโครงพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล เพ่ือใช้ในการจัดระบบ
ฐานข้อมูลจากการดำเนินงานโครงการด้านบริการวิชาการและวิจัยของ
คณะฯ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ
ยุทธศาสตร์ชาติ และยังเป็นฐานข้อมูลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในเชิงนโยบาย
และจัดทำแผนดำเนินงานพัฒนาชุมชนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 จัดทำแผนบริการวิชาการตามจุดเน้นของคณะและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่
กำหนดเป้าหมายและผลกระทบจากการพัฒนาอย่างชัดเจน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 1 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณ ะได้มี จัดทำแผนบริการวิชาการตามจุด เน้ นของคณ ะ         

และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดเป้าหมายและผลกระทบจาก
การพัฒนาอย่างชัดเจน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากชุมชน ดังนี้  

1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก ได้มีกำหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายเพื่อพัฒนา
สังคมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการลงพ้ืนที่เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ของโครงการร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประกอบไปด้วย เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เทศบาลตำบลวั งเหนือ 
เทศบาลตำบลแม่ทะ องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา และร่วมกับ
ตัวแทนชุมชนเพ่ือกำหนดครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์โดยใช้เกณฑ์
วัดรายได้จากข้อมูลจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ และ
เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ใจความสำคัญของกิจกรรมคือ กลุ่มเป้าหมาย
สามารถมีส่วนร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างคณะผู้จัดทำกับ
พ้ืนที่ เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับทุนทางชุมชน
ที่มีอยู่ได้นำมาใช้ในเกิดคุณค่าและเป็นรูปธรรมมากที่สุดอีกท้ังยังเป็นการ
สำรวจคุณ ภาพชีวิตของกลุ่ ม เป้ าหมายในด้าน เศรษฐกิจ  สั งคม 
สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ณ ศาลาประชาคมบ้านจริญญา ตำบลทุ่งหัว
ช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน,ศาลาประชาคมบ้านแม่เฮียวอำเภอ
วังเหนือ ตำบลวังเหนือ จังหวัดลำปาง, ศาลาประชาคมบ้านจว๊าก ตำบล
แม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และ ศาลาประชาคมบ้านปงแล้ง 
ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง (มน 3.1-2-1) โดยมี
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 ครัวเรือนเป็นการลงพ้ืนที่สำรวจ
คุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
การศึกษาโดยทีมได้มีการร่วมกันออกแบบเครื่องมือในการสำรวจข้อมูล 

มน 3.1-2-1 คำสั่งไปราชการ/
ใบ ล ง ท ะ เบี ย น เข้ า ร่ ว ม 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แล ะยกระดั บ ให้ กั บ คน ใน
ชุมชนฐานราก 
 
มน 3.1-2-2 แผนงานโครงการ
พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต แ ล ะ
ยกระดับให้กับคนในชุมชน
ฐานราก ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
 
มน 3.1-2-3 คำสั่งไปราชการ/
ใบ ล ง ท ะ เบี ย น เข้ า ร่ ว ม 
โครงการส่ ง เสริมความรัก 
ความสามัคคีและวินัยของชาติ 
 
มน 3.1-2-4 แผนงานโครงการ
ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี
และวินัยของชาติ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 
ม น  3 .1 -2 -5  แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจำปี
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
เพ่ือที่จะได้นำข้อมูลวิเคราะห์และประเมินผล และนำข้อมูลมาวาง
แผนการออกแบบ (มน 3.1-2-2) ในการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกัน
บริบทและทุนของชุมชนเกิดกิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนด้วย
เทคนิค SWOT เป็นการระดมความคิดเห็น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้
ทบทวน (จุดแข็ง/จุดอ่อน/ปัญหา/อุปสรรค์) ของพ้ืนที่ ซึ่งการดำเนิน
กิจกรรมลักษณะนี้ส่งผลให้ “รู้เขา รู้เรา” เมื่อเรารู้ต้นทุน รู้ปัญหา รู้อุป
สรรค์  การวางแผนดำเนินกิจกรรมก็จะราบรื่นและเป็น ไปตาม
สถานการณ์วิถีชีวิตของชุมชน และเราสามารถหนุนเสริมสิ่งที่ขาดหาย 
และส่งเสริมสิ่งที่มีอยู่ ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น     

2) โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและวินัยของชาติ 
ได้ มีการกำหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายเพื่อพัฒนาสังคมที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดฯ ดังนี้  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการลงพ้ืนที่ เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ของโครงการร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดลำปาง ดำเนินงาน 30 พ้ืนที่  ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าเอ้ือม  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว   
เทศบาลตำบลบ้านสา  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย องค์การ
บริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา เทศบาลตำบลนาแก้ว  องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่วะ  เทศบาลตำบลนาครัว เทศบาลตำบลน้ำโจ้  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านบอม  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งกว๋าว  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนไฟ  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เทศบาลตำบลสิริ
ราช  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮ้ัว  
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เทศบาลตำบลสบปราบ  องค์การบริหารส่วน
ตำบลสมัย องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง  เทศบาลตำบลหลวงเหนือ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด เทศบาลตำบลแม่ปะ เทศบาลตำบล
แม่ปุ มีผู้เข้าร่วมโครงการพ้ืนที่ละ 40 คน ทั้งหมด 30 พ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น 
1,200 คน (มน 3.1-2-3) ประชุมวางแผนการดำเนินงานและร่วมกัน
คัดเลือกชุมชนที่มีโอกาสหรือมีประเด็นที่ต้องการพัฒนา หรือชุมชนที่มี
ความขัดแย้งทางด้านความคิด ความเชื่อ ศาสนา การเมืองและการ
ปกครองผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง 
เช่น ตำบลบ้านใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอโครงการเพ่ือสร้าง
ความรักสามัคคีและยอมรับความคิดเห็นต่าง ๆ โดยจัดทำเป็นแผนการ
ดำเนินงานอย่างย่อ (มน 3.1-2-4) มอบให้กับเทศบาลเพ่ือนำไปใช้งาน

งบประมาณ พ.ศ.2563 ตาม
ยุ ท ธศ าสตร์ ที่  3  พ ลิ ก พ้ื น
แผ่นดินด้วยวิชาการ  
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
พัฒนาด้านสังคมให้เกิดความสามัคคี ลดความขัดแย้ง และยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่าง 

3) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล มีการลงพ้ืนที่ชุมชน
ดังนี้  จ.ลำปาง จำนวน 6 ตำบล ประกอบไปด้วย (1) ตำบลแจ้ซ้อน 
อำเภอเมืองปาน  (2) ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน (3) ตำบลปงดอน 
อำเภอแจ้ห่ม (4)ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม (5) ตำบลบ้านอ้อน อำเภอ
งาว (6) ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา และ จังหวัดลำพูน 5 ตำบล  
(1) ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ (2) ตำบลก้อ อำเภอลี้ (3)ตำบลดงดำ 
อำเภอลี้ (4) ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ (5) ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง 
เพ่ือใช้ในการจัดระบบฐานข้อมูลจากการดำเนินงานโครงการด้านบริการ
วิชาการและวิจัยของคณะ  

และคณะฯ ได้นำข้อมูลจากการกำหนดพ้ืนที่ร่วมกับชุมชนมา
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  (มน 3.1-2-5) ตามยุทธศาสตร์ที่  3 พลิกพ้ืน
แผ่นดินด้วยวิชาการ ประกอบไปด้วย 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล 1,500,000 ต.ค.2562-
ส.ค.2563 

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี
และวินัยของชาติ 

2,000,000  ต.ค.2562-
ส.ค.2563 

โครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

1,000,000 ต.ค.2562-
ส.ค.2563 

 
 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่
ปรากฏชัดเจน 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
การดำเนินการชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและ

มีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
1) จากการจัดโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนา

คุณภาพและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ซึ่งได้ดำเนินการ
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-จนถึงปัจจุบัน ทำให้
ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่ปรากฏชัดเจน ดังนี้  

กระบวนการของกลุ่มบริหารจัดการขยะตำบลทุ่งหัวช้าง เป็น
ความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเทศบาล
ตำบลทุ่งหัวช้าง โดยการดำเนินงานในปี พ.ศ.2563 มีขั้นตอนการ

มน 3.1-3-1 รายงานสรุปผล
โครงการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  
 
มน 3.1 -3 -2 บันทึกรายรับ
รายจ่ายครัวเรือน  
 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2563 

 

150 คณะคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ดำเนินงาน ดังนี้  

1.1 ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้เกิดความ
เข้มแข็ง เช่น ตำบลวังใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอโครงการเพ่ือ
สร้างความรักสามัคคีและยอมรับความคิดเห็นต่าง ๆ โดยจัดทำเป็น
แผนการดำเนินงานอย่างย่อ มอบให้กับเทศบาลเพ่ือนำไปใช้งานพัฒนา
ด้านสังคมให้เกิดความสามัคคี ลดความขัดแย้ง และยอมรับความคิดเห็น
ที่แตกต่าง 

1.2 กลุ่มบริหารจัดการขยะตำบลทุ่งหัวช้างได้ร่วมกับคณะฯ 
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของกลุ่มในการใช้ประโยชน์จากขยะ
เพ่ือนำมาเลี้ยงไส้เดือนดิน  โดยเทศบาลจัดเตรียมสถานที่สาธิตการทำปุ๋ย
ชีวภาพ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาล  

1.3 คณะฯ ได้ส่งอาจารย์และบุคลากรของคณะร่วมเป็นวิทยากรให้
ความรู้และสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนดิน รวมถึงให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ข้อสังเกตคือ ครัวเรือนให้ความสนใจและมีการซักถามวิธีการ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ และผู้เข้าร่วมได้นำถังปุ๋ยไส้เดือนดิน
กลับไปเลี้ยงยังครัวเรือนของตนเองเพ่ือให้ได้ปุ๋ยในลำดับต่อไป 

1.4 มีการสร้างกลุ่มไลน์ชื่อ “กลุ่มบริหารจัดการขยะตำบลทุ่งหัว
ช้าง” เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
รวมถึงปัญหาอุปสรรค ได้มีการรายงานผลการเลี้ยงไส้เดือนดินทั้งข้อมูล
และรูปภาพภายในกลุ่ม 

1.5 คณะฯ โดยงานบริการวิชาการร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาล
ติดตามผลการดำเนินงานผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม และการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือ
ทราบปัญหา อุปสรรค จากการเลี้ยงไส้เดือนดินและในระหว่างการรอ
ไส้เดือนดินผลิตปุ๋ย พบข้อสังเกตว่า มีบางครัวเรือนที่ปลูกผักปลอดสาร
ได้นำปุ๋ยไปใช้ทดลองในการเพาะปลูก โดยสังเกตแปลงผักท่ีใช้ปุ๋ยไส้เดือน
ดินและไม่ใช้ ซึ่งครัวเรือนเห็นความแตกต่างของผลผลิต แปลงที่ใช้ปุ๋ย
ไส้เดือนดินมีลำใหญ่ ใบของพืชผักมีความกรอบ และหวาน สามารถเก็บ
ผักไว้ได้นาน จากข้อสังเกตที่พบทำให้งานบริการวิชาการนำปุ๋ยไส้เดือน
ดินไปตรวจสอบมาตรฐาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้ใบรับรองคุณภาพ
ปุ๋ยดังกล่าวในระหว่างนี้หลายครัวเรือนได้ทดลองใช้ปุ๋ยไส้เดือนดินในการ
เพาะปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ิมข้ึน 

1.6 หลังจากทดลองเลี้ยงไส้เดือนดินแล้ว คณะฯ โดยงานบริการ
วิชาการ ได้ร่วมกับเทศบาล นำกลุ่มจัดการขยะไปศึกษาดูงานการจัดการ
ขยะ ณ เทศบาลเมืองน่าน เพ่ือดูกระบวนการจัดการขยะโดยชุมชน การ
คัดแยกขยะของครัวเรือน และการใช้ประโยชน์จากขยะ เช่น การแปรรูป
ขยะรีไซเคิลเพ่ือสร้างรายได้ การจัดสวัสดิการชุมชนจากการรับบริจาค

มน 3.1-3-3 ทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้าน
ใหม่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (มน  
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ขยะภายในชุมชน รวมถึงการคัดแยกขยะอย่างละเอียด ณ สถานที่
ท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน จากการศึกษาดูงานครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ
อย่างจริงจัง โดยขยะรีไซเคิลนำไปขาย และหาแนวทางการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเกิดรายได้ 

1.7 มีการทบทวนบทเรียนจากการเข้าร่วมโครงการของ
ครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนสามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้องตามประเภท 
และนำขยะมาใช้ประโยชน์ได้ตามประเภทของขยะ ผลลัพธ์จากการคัด
แยกขยะประเภทเศษอาหารเพ่ือนำมาเลี้ยงไส้เดือนดินให้ได้ปุ๋ยชีวภาพ
รวมถึงการได้ทดลองนำมาใช้เพาะปลูกในชีวิตประจำวัน และผลการ
ตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำให้กลุ่มมีความเชื่อมั่นใน
กระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการสามารถสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้อย่างแท้จริง โดยการจัดทำบัญชีครัวเรือน 
ลดราย-เพ่ิมรายได้ (มน 3.1-3-2) ทั้งนี้  ในการดำเนินงานในปีต่อไป 
คณะฯ ได้วางแผนต่อยอดการขายปุ๋ยไส้เดือนดินเพ่ือให้สามารถสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยได้ขยายพ้ืนที่ในตำบล และขยายพ้ืนที่
ใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แก่ ขยายพ้ืนที่จากเทศบาล
ตำบลทุ่งหัวช้าง จำนวน 4 ชุมชน  ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัว
ช้าง จำนวน 8 ชุมชน  

2) จากการดำเนินโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและวินัย
ของชาติ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง 
เช่น ตำบลวังใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอโครงการเพ่ือสร้างความ
รักสามัคคีและยอมรับความคิดเห็นต่าง ๆ โดยจัดทำเป็นแผนการ
ดำเนินงานอย่างย่อ มอบให้กับเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพ่ือนำไปใช้งาน
พัฒนาด้านสังคมให้เกิดความสามัคคี ลดความขัดแย้ง และยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่าง โดยได้ไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง  
โดยคณ ะฯ ได้ เข้ าไปมีส่ วนร่วมดำเนิน งาน โครงการดั งกล่ าวใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และคณะฯ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 
(มน 3.1-3-3) ได้แก่ แผนงานมิติทางสังคม คือ โครงการร่วมแรงร่วมคิด
หล่อหลอมสังคมอยู่ดีมีสุข และแผนงานมิติทางด้านเศรษฐกิจ คือ 
โครงการผักปลอดสารบ้านใหม่ เพ่ือการส่งเสริมให้เกิดรายได้  
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

จากคณะฯ ได้มีการจัดโครงการบริการวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา 
พบว่า ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนี้ 

1) จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (มน 3.1-4-1) 
ชุมชนกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ตำบลทุ่งหัวช้าง สามารถสร้างรายได้เสริมจาก
การจำหน่ายปุ๋ยไส้เดือนดิน ภายในกลุ่มการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ตำบล
ทุ่งหัวช้าง อยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
โดยมีประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ร่วมกันในการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เกิดการพัฒนาเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน  

2) จากการดำเนินโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและ
วินัยของชาติ ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 วันทำให้ไม่
สามารถวัดความยั่งยืนได้ หากแต่โครงการได้ประเมินผลโครงการ
เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัย การมีทัศนคติที่ดี การมี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงแข็งแรง และการมีส่วนร่วม ผลประเมินมีค่าเฉลี่ย 
4.77 อยู่ในระดับดีมาก  

มน 3.1-4-1 สรุปผลโครงการ
พัฒนาคุณภาพและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
มน 3.1-4-2 สรุปผลโครงการ
ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี
และวินัยของชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 การพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมายเป็นการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมีการดำเนินโครงการที่เป็นการประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ดังนี้ 
1) การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับรายได้ให้กับ

คนในชุมชนฐานราก (มน 3.1-5-1) เป็นการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ดังนี้ 

1.1 กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะเทศบาลเมือง
น่าน เพราะเป็นเทศบาลต้นแบบในเรื่องของการจัดการขยะ โดยเทศบาล
เมืองน่านได้รับรางวัล “เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนระดับอาเซียน” 
(ASEAN ESC Award ) เพ่ือกลุ่มเป้าหมายประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่ง
หัวช้างได้ศึกษาแลกเปลี่ยนกับกลุ่มผู้นำชุมชน/นายกเทศบาล เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะเทศบาลเมืองน่าน เพราะเป็นเทศบาลต้นแบบในเรื่องของ
การจัดการขยะ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563    

1.2 กิจกรรมศึกษาดูงานการเพาะเห็ดนางฟ้าของฟาร์มเห็ด
อินทรีฟาร์ม ตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นฟาร์มเห็ดที่ส่งออก
และใหญ่ที่สดในจังหวัดลำปาง เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายตำบลวังเหนือได้

มน 3.1-5-1 สรุปผลโครงการ
พัฒนาคุณภาพและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
มน 3.1-5-2 สรุปผลโครงการ
ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี
แ ล ะ วิ นั ย ข อ ง ช า ติ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ศึกษาแลกเปลี่ยนกับเจ้าของกิจการ และนำไปประยุกต์ใช้ในการเพาะ
เห็นในพื้นที่ตำบลวังเหนือ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563    

1.3 กิจกรรมศึกษาดูงานการปลูกผักอินทรีย์ ณ สวนศรีนวล
ฟาร์ม ตำบลน่าแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งเป็นฟาร์มที่มีปลูกผักโดยไม่
ใช้สารเคมีและแหล่งเรียนรู้ของอำเภอเกาะคา เพื่อให้ประชาชนกลุ่มปลูก
ผักอินทรีย์บ้านปงแล้ง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 9 
กรกฎาคม 2563    

1.4 คณะฯ ได้นำปุ๋ยไส้เดือนดินของเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 
จ.ลำพูน ไปตรวจสอบมาตรฐานปุ๋ย ณ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์(IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ และได้
ใบรับรองคุณภาพปุ๋ยดังกล่าว และมีจำนวนครัวเรือนได้ทดลองใช้ปุ๋ย
ไส้เดือนดินในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ิมข้ึน 

1.5 คณะฯ ได้นำผักที่บริโภคสำหรับครัวเรือน ได้แก่ 1) 
ตำบลทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 2) ตำบลเสริมขวา ตำบลวังเหนือ จ.ลำปาง ไป
ตรวจสารเคมีตกค้าง ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมธุรกิจอาหารและผลิตการเกษตร  

2) โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและวินัยของชาติ (มน 
3.1-5-2) ได้มปีระสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 
ดังนี้ 

พ้ืนที่ หน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วม 
เทศบาลตำบลปงยางคก  
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 
 
 

กิจกรรมการส่งเสรมิสุขภาพ มีการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานดังนี้  

1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้ามา
มีส่วนร่วมในเรื่องของการดูแลผูสู้งอายุ 

2. โรงพยาบาลห้างฉตัร เข้ามามีสว่นร่วมใน
เรื่องของการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ 

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัย
พยาบาลราชชนนี ลำปางเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่อง
ของการวางแผนการดำเนินงานในพ้ืนท่ี 

เทศบาลตำบลวังพร้าว 
อำเภอเกาะคา  จังหวัด
ลำปาง  

กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ได้แก่ เกษตรตำบล เพื่อมีให้นการแนะนำและ
ปลูกผักให้กับเกษตรกร 

1) โรงเรียนธงชัยวิทยา 
ตำบลต้นธงชัย อำเภอ
เมือง จังหวัดลำปาง  
2) โรงเรียนพิชัยวิทยา 
ตำบลพิชัย อำเภอเมือง 

บูรณาการเข้ากับรายวิชาภาษาจีนต้น 1 รายวิชา
วัฒนธรรมจีน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และรายวิชาค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการ
พัฒนาทักษะ 1 มีการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลตำบลต้นธงชัย ส่ง
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
จังหวัดลำปาง  
3) โรงเรียนบ้านมา้วิทยา 
ตำบลศรีบัวบาน อำเภอ
เมือง     

เจ้าหน้าท่ีเข้ามาร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อที่จะได้
นำองค์ความรู้ ไปพัฒนาองค์กร  โดยการจัด
กิจกรรมค่ายภาษาเพื่อบริการวิชาการและให้
ความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

ตำบลร่องเคาะ อำเภอวัง
เหนือ จังหวัดลำปาง 
กิจกรรม“บ้าน วัด 
โรงเรียน” (กิจกรรม
ร่วมกันในการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ การพัฒนาสนามเด็ก
เล่น 

มีการประสานความร่วมมือกับหนว่ยงาน ได้แก่  
โรงเรียนร่องเคาะไดเ้ข้ามามสี่วนรว่มในการจัด
กิจกรรม ให้นักเรียนเข้ามาร่วมทำกิจกรรมเพื่อให้
นำความรูไ้ปต่อยอดและบรูณาการในรายวิชาของ
โรงเรียน 

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแฮ้ว อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง 

กิจกรรมเผยแพร่กฎหมายสู่ชุมชนและคลินิก
กฎหมายเคลื่อนที ่คณะทำงานไดร้่วมมือกับ
เครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งประกอบไปด้วย อำเภอ
เมืองลำปาง  โรงเรียนอาชีวะศึกษา กลุ่มสตรี
แม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ  

เทศบาลตำบลแม่มอก กิจกรรม ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่
มอกมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ดังนี ้

1. สำนักงานป่าไมเ้ข้ามามสี่วนร่วมในเรื่องการ
อบรมให้ความรู้การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
ป่าไม้  

2.โรงพยาบาลเถินเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของ
การนำพืชสมุนไพรจากป่ามาใช้เปน็ยารักษาโรค 

วัดบ้านกิ่วหลวง ตำบล
บ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 
 

กิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใบลาน กับการเรียนรู้
ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน มีการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน ดังนี ้

1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว อำเภอ
แม่ทะ จังหวัดลำปาง 

3. ศูนย์สุขภาวะ บ้านก่ิวหลวง ตำบลบ้าน
กิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 

4. โรงเรียนสุนทรศึกษา อำเภอแมท่ะ 
จังหวัดลำปาง 

5. วัดปงสนุกเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
ลำปาง 

6. โรงเรียนผดุงรตัน์ วัดสันฐาน ตำบลป่า
ตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 

7. วัดนากว้าว ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
จังหวัดลำปาง  

8. วัดสันฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง 

9. โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา ตำบลบ้านกิ่ว 
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 

 โดยหน่วยงานข้างต้นมีส่วนร่วมในการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
คัมภีร์ใบลานให้แก่นักศึกษา พระสงฆ์ สามเณร 
และกลุ่มคนในพื้นที่ได้ทำความเข้าใจของคนใน
พื้นที่ก่อนที่จะลงมีปฏิบัติจริง 

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
 

กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนดิน มีการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน ดังนี ้

1. สาธารณสุขอำเภอเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ 

2. เกษตรตำบลเข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ความรู้การเลีย้งไสเ้ดือนและการนำปุ๋ยไปใช้
ประโยชน ์

 

3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล (มน 3.1-5-2) ได้มี
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ดังนี้ 

พ้ืนที่ หน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วม 
จ.ลำปาง จำนวน 6 ตำบล 
ประกอบไปด้วย (1) ตำบล
แจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน  
(2) ตำบลเมืองปาน อำเภอ
เมืองปาน (3) ตำบลปง
ดอน อำเภอแจ้ห่ม 
(4)ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้
ห่ม (5) ตำบลบ้านอ้อน 
อำเภองาว (6) ตำบล
ลำปางหลวง อำเภอเกาะ
คา  

มีการประสานความร่วมมือกับหนว่ยงาน ดังนี ้
1. ประสานงานความร่วมมือกับโรงบาลส่งเสริม
สุขภาพชุมชน เพื่อขอให้ อสม. หรอืผู้ที่เช่ียวชาญ
ในการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ  
2. โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
3. วัดในเขตพื้นที่  
4. สถานประกอบการในพื้นที่  

จังหวัดลำพูน 5 ตำบล  (1) 
ตำบลห้วยยาบ อำเภอ
บ้านธิ (2) ตำบลก้อ อำเภอ
ลี้ (3)ตำดงดำ อำเภอลี้ (4) 
ตำบลแมล่าน อำเภอลี้ (5) 
ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่ง
หัวช้าง 

มีการประสานความร่วมมือกับหนว่ยงาน ดังนี ้
1. ประสานงานความร่วมมือกับโรงบาลส่งเสริม
สุขภาพชุมชน เพื่อขอให้ อสม. หรอืผู้ที่เช่ียวชาญ
ในการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ 
2. โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
3. วัดในเขตพื้นที ่
4. สถานประกอบการในพื้นที ่
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 อาจารย์และนักศึกษาของคณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลัย 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงการบริการวิชาการที่มี

แผนทำร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้แผนงานงานโครงการ
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะฯ รับ
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ ได้แก่ “โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับให้กับคนในชุมชนฐานราก”  (มน 3.1-6-1) โดยมีพ้ืนที่
ดำเนินการ : เทศบาลตำบลวังเหนือ  องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา  
และเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง และกลุ่มเป้าหมาย : พ้ืนที่ละ 35 ครัวเรือน 
รวม 105 ครัวเรือน โดยมีอาจารย์ประจำคณะและนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว  ได้แก่  

อาจารย์ จำนวน 21 คน และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 
46 คน โดยนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้แก่  

1) ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ/วิธีการดำเนินงาน 
2) สำรวจคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อมและการศึกษา  
3) วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนด้วยเทคนิค STOT ร่วมกับชุมชน 
4) คืนข้อมูลพื้นที่  
5) การจัดทำกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6) ติดตามประเมินผลโครงการ 

มน 3.1-6-1 รายงานสรุปผล
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แล ะยกระดั บ ให้ กั บ คน ใน
ชุมชนฐานราก ปีการศึกษา 
2563/คำสั่งไปราชการ 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7 น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริต่างๆ 
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการบริการวิชาการ 

โดยได้น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทาง
พระราชดำริต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย ดังนี้  

1) การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับรายได้ให้กับ
คนในชุมชนฐานราก ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวทางพระราชดำริต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย โดยคณะได้นำมาจัดทำเป็นหลักสูตรเพ่ือต่อยอด
การเรียนรู้แก่ชุมชนและผู้สนใจ ดังนี้  

 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร 

1 หลักสตูรการปลูกผักอินทรีย์ (มน 3.1-7-1)   

ม น  3 .1 -7 -1   ห ลั ก สู ต ร
หลักสูตรการปลูกผักอินทรีย์  
 
มน 3.1-7-2 หลักสูตรการ
เพ า ะ เลี้ ย ง ไส้ เดื อ น ดิ น
เบื้องต้น   
  
มน 3.1-7-3 หลักสูตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับเศรษฐกิจ 
ฐานราก   
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักสูตรดังกล่าว เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายได้ให้กับชุมชนฐานรากเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ครัวเรือน ลด
รายจ่ายที่ ไม่จำเป็นและเพิ่มรายได้เสริมให้กับครัวเรือนเพื่อให้
ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การส่งเสริมการปลูกผกัอินทรีย์ โดยไม่
ใช้สารเคมี ก็เป็นอีก 1 กิจกรรมที่เข้าไปหนุนเสริมในเรื่องของการลด
ตน้ทุนในด้านประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ซึ่งกลุ่มครัวเรือนที่เข้า
ร่วมโครงการเป็นครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
และยังเป็นการส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการลดการใช้สารเคมีในภาค
เกษตรกรรมและยังเป็นการลดต้นทุนในการปลูกผัก ทำให้ชุมชนมี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม สามารถดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

2 หลักสตูรการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเบื้องต้น (มน 3.1-7-2) 
หลักสูตรดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะครัวเรือน 

และการนำขยะเปียกมาเพาะเลี้ยงใส้เดือนดิน เพื่อให้ได้ปุ๋ยใส้เดือน
ดินนำไปใช้ในการปลูกพืชผลทางการเกษตรของชุมชนและลดขยะใน
ครัวเรือน ทำให้ชุมชนมีความรอบรู้ที่เหมาะสม  

3 หลักสูตรอบรมต้นทุนการผลิตสำหรับผู้ประกอบการชุมชน (มน 3.1-7-3) 
หลักสูตรดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชน  ทำให้ชุมชนสามารถดำเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบในการใช้
ชีวิตแบบพอเพียง 

 

2) การดำเนินโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้ อ่ืนภายใต้ พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้น้อม
นำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย โดยคณะ
ได้นำจัดทำเป็นหลักสูตรเพ่ือต่อยอดการเรียนรู้แก่ชุมชนและผู้สนใจ ดังนี้  

ลำดับ ชื่อหลักสูตร 

1 หลักสตูรการเป็นผู้ประกอบการจดัการท่องเที่ยวชุมชน   
(มน 3.1-7-4) 

2 หลักสตูรการพัฒนาความรูด้้านการประกอบการอาชีพ  
(มน 3.1-7-5) 

 
 

มน 3.1-7-4 หลักสูตรการ
เป็นผู้ประกอบการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน   
 
มน 3.1-7-5 หลักสูตรการ
พัฒนาความรู้ด้านการ
ประกอบการอาชีพ  
 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมายการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

7 ดำเนินการได้ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 สัมฤทธิ์ผลของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

การแปลงค่าร้อยละโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรลุ
เป้าหมาย เป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 โดยค่าร้อยละโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นที่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
จำนวนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรลุเป้าหมาย 3 
จำนวนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของคณะ 3 
ร้อยละโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรลุเป้าหมาย 100 
 
ตารางที่ 3.2-1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 โครงการ 

ลำดับ ชื่อเจ้าของโครงการ 
ชื่อโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ระยะเวลา 
ดำเนินการ  

การบรรลุเป้าหมาย 
✓ บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ

1 ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลตำบล   

1 ต.ค.2562 
– 30 ก.ย.

2563 

✓   

2 ผศ. ดร.อนันต์ อุปสอด โครงการส่งเสริมความรัก
ความสามัคคีและวินัยของชาติ 

1 ต.ค.2562 
– 30 ก.ย.

2563 

✓   

3 อาจารย์ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก  

1 ต.ค.2562 
– 30 ก.ย.

2563 

✓   

 
การคำนวณ 
 1. คำนวณค่าร้อยละโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรลุ
เป้าหมาย ตามสูตร 

 
 

  
 
 

                      3 
X 100 = ร้อยละ100 

3 
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 2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คำนวณคะแนนที่ได้จาก 
 
 
 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย 

การดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 100X 5 

5 คะแนน บรรลุ 
80 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 

มน 3.2-1-1 
รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  

มน 3.2-1-2 
รายงานสรุปผลโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

มน 3.2-1-2 
รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            100 
  X  5 = 5 คะแนน 

80 
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องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6-7 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 มีแผนการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีการกำหนดนโยบาย
ทิศทางและเป้าหมายชัดเจน มีตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่สามารถสะท้อน
ผลกระทบทีม่ีต่อการอนุรักษ์และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือศิลปวัฒนธรรมไทย   

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการกำหนดนโยบาย

ทิศทางและเป้าหมายการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
แผนการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 
2563 (มน 4.1-1-1) ประกอบไปด้วย จำนวน 5 โครงการ และทุก
โครงการสามารถสะท้อนผลกระทบที่มีต่อการอนุรักษ์และการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือศิลปวัฒนธรรมไทยดังนี้ 

1) โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 และได้กำหนด
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกการ
อนุรักษ์ สืบสานประเพณี ของชาวไทยให้คงอยู่ตลอดไป   

2) โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งที่ 10 “สานศิลป์ สาน
ศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” ประจำปีการศึกษา 2563 และได้
กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในการจัดโครงการดังนี้  

(1) เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกการอนุรักษ์ สืบ
สานประเพณี ของชาวไทยให้คงอยู่ตลอดไป   

(2) อนุรักษ์และการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือ
ศิลปวัฒนธรรมไทย  

(3) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการงานด้านการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน งานวิจัย หรือ งาน
บริการวิ ชาการที่ จ ำไปสู่ ก ารสืบสาน  ต่ อยอด  การประยุกต์ ใช้

มน 4.1-1-1 แผนการส่งเสริม
และทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2563  
 
มน 4.1-1-2  คำสั่งคณะ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการนักศึกษาและทำนำ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะฯ ปี
การศึกษา 2562  
 
มน 4.1-1-3 คำสั่งคณะฯ    
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษาและ
ทำนำบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะฯ ปีการศึกษา 2563 
 
มน  4 .1 -1 -4  ราย งาน การ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือท้องถิ่น หรือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น  

(4) เพ่ือสร้างเครือข่ายความมือระหว่างมหาวิทยาลัย/
องค์กรภาครัฐหรือเอกชนในประเทศหรือท้องถิ่น เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ หรือความเป็นไทย ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของคณะ/
มหาวิทยาลัย 

(5) เพ่ือการบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการข้อมูลได ้

3) โครงการรดน้ำดำหัวคณาจารย์  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 และได้กำหนดวัตถุประสงค์ของ
การจัดโครงการ เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกการอนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณี ของชาวไทยให้คงอยู่ตลอดไป   

4) โครงการสร้างอัตลักษณ์ด้านภาษา มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 และได้กำหนดวัตถุประสงค์ของ
การจัดโครงการ เพ่ือยกระดับความสำพันธ์การทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาตามความต้องการของท้องถิ่นเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ หรือเปิดโอกาสให้มีการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ
ของท้องถิ่น 

5) โครงการการสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ปีการศึกษา 2563 และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  และได้กำหนด
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ดังนี้   

(1) เพ่ือยกระดับความสำพันธ์การทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาตามความต้องการของท้องถิ่นเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 

(2) มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และหรือการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆของท้องถิ่น  

กิจการนักศึกษาและทำนำ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะฯ
ค รั้ ง ที่  3 / 2 5 6 3  วั น ที่  5 
มิถุนายน 2563 
 
มน 4.1-1-5 คำสั่งคณะฯ    
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2562 ลง
วันที่ 22 พฤศจิกายน  2562  
 
มน 4.1-1-6 คำสั่งคณะฯ    
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2563 ลง
วันที่ 24 พฤศจิกายน  2563 

 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
งานวิจัย หรืองานบริการวิชาการที่นำไปสู่การสืบสาน การต่อยอด การประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทย
หรือท้องถิ่น หรือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบูรณาการงานด้าน

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน งานวิจัย หรืองาน
บริการวิชาการที่นำไปสู่การสืบสาน การต่อยอด การประยุกต์ใช้

มน 4.1-2-1 รายงานสรุปผล
โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ 
ครั้ งที่  10 “สานศิลป์  สาน
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือท้องถิ่น หรือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น ผ่านการจัดโครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งที่ 10 “สาน
ศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” ประจำปีการศึกษา 2563 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 (มน 4.1-2-1) ดังสรุปผลโครงการ
ดังนี้  

ตัวชี้วัดของโครงการ ผลการดำเนินงาน 
1.  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
ของเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 350 คน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตัวแทนอาจารยท์ุก
สาขาวิชา/ตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาวิชา
ภายในคณะฯ ท้ังสิ้น 1,160 คน 

2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ ในระดับมาก ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการมีคะแนนเฉลี่ยรวมที่คะแนน 4.07 คิด
เป็นร้อยละ 81.4 ระดับมาก 

3. มีกิจกรรมเชิงอนุรักษ์และการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้  
(1) คณะมีการเผยแพร่กิจกรรม

ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน โดยการแสดงของนักศึกษา 
จ าก ส ำนั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธร ร ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง “การแสดง
ก า ร ตี ก ล อ ง ส ะ บั ด ชั ย ”  ซึ่ ง เป็ น
ศิ ลป ะการแส ด งพื้ น บ้ าน ล้ าน ขอ ง
ภาคเหนือ  

(2) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิ ช าก าร ได้ รั บ ค ว าม รู้ จ าก ก ารจั ด
นิ ท รรศการแสดงผลงานของคณ ะ 
สาขาวิชา  ซึ่งเป็นผลงานด้านการบูรณา
การกิจกรรมด้านวิชาการเข้ากับกิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมด้านทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(3 ) คณ ะมีก ารส่ งเส ริม ให้ เกิ ด
การบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
งานวิจัย หรืองานบริการวิชาการที่
น ำ ไป สู่ ก า ร สื บ ส าน ต่ อ ย อ ด  ก า ร
ประยุกต์ ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือ
ท้องถิ่น หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น ดังนี้  

 3.1 สาขาวิชาสังคมศึกษา มีการ
ดำเนินการจัดบูทการแสดงศิลปะและ
วัฒนธรรมชนเผ่าวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย
นำเสนอในรูปแบบของชนเผ่าต่าง ๆ 

ศาสตร์  สานการเรียนรู้  สู่
ท้องถิ่น” ประจำปีการศึกษา 
2563 วันที่ 22  กรกฎ าคม 
2563   
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
อาทิ ชนเผ่ากระเหรี่ยง  ชนเผ่าอาข่า  
และไทยใหญ่   รวมถึงให้นักศึกษาใน
สาขาวิชาการและนักศึกษากลุ่มชนเผ่าได้
นำสินค้ าและนำสินค้ าชุมชนมาจัด
จำหน่าย ได้แก่ เครื่องแต่งกายของแต่ละ
ชนเผ่า และชุดหม้อฮ้อมแพร่ เป็นต้น  

3.2 สาขาวิชาการพัฒนาชมชน มี
ก ารด ำ เนิ น ก าร จั ด บู ท ศิ ล ป ะแ ล ะ
วัฒนธรรม สาธิตการทำสะเปา โดย
นักศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการ
จัดบูธแสดงผลงานวรรณกรรมสำหรับ
เด็ก/แนะนำขนมไทยและขายขนมไทย 

4. บูรณาการเข้ากบัการวิจยั 1 เรือ่ง มีการดำเนินการจัดบูทนิทรรศการและ
การนำเสนอภูมิปัญญาการสานผ้าห่อ
คัมภีร์ใบลาน ซึ่งเกิดจากการดำเนินงาน
โครงการวิจัย เรื่อง ข้อความท้ายใบลาน
กับการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนบ้าน
นากว้าว ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง ผู้วิจัย ได้แก่ อาจารย์       
ตุลาภรณ์  แสนปรน สาขาวิชาภาษาไทย 
(ศศ.บ.)  

5.  บูรณาการเข้ากับการเรียนการ
สอน 1 รายวิชา 

บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนผ่าน
รายวิชา ดังนี้ 

1 ) ส าข า วิ ช าศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร
ออกแบบมีการจัดแสดงผลงานนักศึกษา
เป็นการบูรณาการเข้ากับการเรียนการ
สอนและมีการจัดการแข่งขัน ได้แก่   
       - การสร้างสรรค์งานศิลปะ  
       - การวาดเส้นหุ่นน่ิง 
       - ก า ร ป ร ะ ก ว ด ผ ล ง า น
ประติมากรรม หัวข้อ “สัตว์ในวรรณคดี
ไทย”/การประกวดวาดภาพ  เรื่ อ ง 
“ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา”  

2 )  ส า ข า วิ ช า ด น ต รี  มี ก า ร
กำหนดให้นักศึกษาใน (1) รายวิชาการ
เรียบเรียงเสียงประสานทำนองเพลง
พื้นบ้าน (2) นักศึกษาในรายวิชาการ
ปฏิบัติรวมวง4 ร่วมแสดงดนตรีในงาน
และทำห น้ าที่ เป็ น ผู้ ค วบ คุ ม เวที  /
ประสาน/แก้ไขปัญหาด้านระบบเสียง 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
 และมี การจัดจัดกิจกรรมการ

แข่งขันการประกวดดังนี้ 
- ประกวดวงดนตรีสตริง โดยมี

นักศึกษาทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเวที /
ประสาน/แก้ไขปัญหาด้านระบบเสียง  

- ประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง โดยมีนักศึกษาในรายวิชาการผลิต
ผลงานดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์ และ
รายวิชาคอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน 
ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเวที /ประสาน/
แก้ไขปัญหาด้านระบบเสียง  

6.  บูรณาการเข้ากับการบริการวิชาการ 
1 โครงการ/กิจกรรม 

1) มีการจัดแสดงนิทรรศการ“การ
อนุรักษ์ฟื้นฟูใบลานกับการเรียนรู้ชุมชน 
บ้ าน  วัด  โรงเรียน ซึ่ งเป็นโครงการ
ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมี
ระเบียบวิจัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้ อื่ นภ ายใต้ พื้ น ฐานของสั งคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความ
รักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 
ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ของ
สาขาวิขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)  
2) จัดแสดงผลงานการให้บริการวิชาการ
ข อ งส าข า วิ ช าก า รส อ น ภ าษ าจี น 
“โครงการพี่สอนน้อง”  

 
 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยองค์กรภาครัฐหรือเอกชนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือความเป็นไทย ตามจุดเน้น
และอัตลักษณข์องสถาบัน   

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอก เพ่ือความร่วมมือ
เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือความเป็นไทย ตาม
จุดเน้นและอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม(MOU) ระหว่าง วัดปงสนุก และหน่วยงานของ

มน 4.1-3-1 บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม(MOU) ระหว่าง วัด
ปงสนุก และหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบไปด้วย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (4.1-3-1)  

และปีการศึกษา 2563 ได้มีการจัดโครงการป๋าเวณีล่องสะเปา
ด้วยความร่วมมือกับวัดปงสนุก โดยมีการจัดกิจกรรม “การประดิษฐ์สะ
เปาลอยน้ำ” จากวัดปงสนุก ในงานประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ 
บริเวณด้านหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีผู้เข้าร่วม 
ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
จำนวนทั้งสิ้น 2,212 คน ( 4.1-3-2) และคณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการ
สาธิตการจุดบอกไฟดอก จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบอกไฟดอกจาก
ชุมชนอีกด้วย  

 
มน 4.1-3-2 รายงานสรุปผล
โครงการป๋าเวณีล่องสะเปา
(กิจกรรมการประดิษฐ์สะเปา
ลอยน้ำ) ในงานประเพณียี่เป็ง 
ณ หนองหัวหงอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ   

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำกับติดตามให้มีการ

ดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม     
โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงานโครงการ ตามแผนดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 ดังนี้  

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษาและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะฯ (มน 4.1 -4-1 และมน 4.1-4-2) ที่
ประกอบไปด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ เป็นประธาน ผู้ช่วย
คณบดีที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับกิจการนักศึกษาเป็นรองประธาน มีตัวแทน
อาจารย์ทุกสาขาวิชาเป็นคณะกรรมการ และมีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ  
โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีน้ าที่ ในการส่งเสริม สนับสนุน การ
ดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านการดำเนินงานด้าน
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และรวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาและโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของคณะ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วม   

2) ปี การศึกษา 2563 คณ ะฯ มีการจัดการประชุ ม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษาและทำนำบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มน  4 .1 -4 -1  ค ำสั่ งคณ ะฯ 
เล ข ที่  2 5 9  /2 5 6 2  เรื่ อ ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง
ศิ ล ป วัฒ น ธรรมคณ ะฯ  ปี
การศึกษา 2562 ลงวันที่  4 
กันยายน 2562 (ปฏิบัติหน้าที่
ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563) 
 
มน  4 .1 -1 -2  ค ำสั่ งคณ ะฯ 
คณะฯ ที่ 463 /2563  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการนักศึกษาและทำนุบำรุง
ศิ ล ป วัฒ น ธรรมคณ ะฯ  ปี
การศึกษา 2563 ลงวันที่ 22 
ตุลาคม 2563  
 
มน  4 .1 -4 -3  ราย งาน การ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ ปีการศึกษา 2563  (มน 4.1-4-3) เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้ร่วม
กำหนดนโยบาย  วางแผนการดำเนินงานโครงการ  รับทราบผลการ
ดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการประเมินความสำเร็จของ
ดำเนินงานโครงการ และการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา และแผนดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2563 และระหว่างดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

3) กำหนดให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะ ฯ  
(มน 4.1-4-4 และมน 4.1-4-5) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการรับผิดชอบในการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษา
ร่วมกับคณะ และเป็นผู้ประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษาและด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะฯ  

4) งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา โดยการกำกับ
ของรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ จะทำหน้าที่ในการติดตามการ
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผน และรายงานผลการติดตาม
ต่อรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ และคณบดี ตามลำดับ เพ่ือทราบ
และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นระยะ 

5) เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2563 งานบริการการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา โดยการกำกับของรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ได้
จัดทำรายงานผลการประเมินความสำเร็จตามแผนทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ประจำปีการศึกษา 2563 (มน 4.1-4-6) ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

5.1 ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ของแผน ผลการดำเนินงาน 
1) นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมและ
การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ครอบคลุมท้ังการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 
การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตาม
จุดเน้นของคณะและ

คณะฯ มีการพัฒนาและส่งเสริมและการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ครอบคลุมท้ังการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
สาน การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามจุดเน้นของคณะและสถาบัน  ผ่านการจัดโครงการ 
ดังน้ี 

1. โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งท่ี 10 
“สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” จัดขึ้น
วันวันพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง 
ชั้น 2/ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1/เวทีกลาง อาคารเรียน 52 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,160 คน 

2.โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอย

กิจการนักศึกษาและทำนำ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะฯ ปี
การศึกษา 2563 
 
มน 4.1-4- 4 คำสั่งคณะฯ ที่ 
737/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2562 ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 
มน 4.1-4-5 คำสั่งคณะฯ ที่  
2 5 5 /2563  เรื่ อ ง  แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  ป ร ะ จ ำ ปี
การศึกษา 2562 ลงวันที่ 24 
พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 
มน 4.1 -4-6 รายงานผลการ
ประเมินความสำเร็จตามแผน
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 
2563   
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
สถาบันอยา่งมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

กระทง ประจำปีการศึกษา 2563  ณ บริเวณลานหน้า
หอประชุมใหญ่ ในงานประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก 
ครั้งท่ี 11 มีผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 127 
คน 

3) ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการป๋าเวณีล่องสะ
เปาด้วยความร่วมมือกับวัดปงสนุก โดยมีการจัดกิจกรรม 
“การประดิษฐ์สะเปาลอยน้ำ” จากวัดปงสนุก ในงาน
ประเพณียี่ เป็ง ณ หนองหัวหงอก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ บริเวณ
ด้านหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซ่ึง
เกิดขึ้นจากความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม(MOU) 
ระหว่าง วัดปงสนุก และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง ประกอบไปด้วย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะครุศาสตร์  คณะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร  ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มี
การบูรณาการงานด้าน
การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน งานวิจัย 
หรือ งานบริการ
วิชาการท่ีจำไปสู่การสืบ
สาน ต่อยอด การ
ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือ
ท้องถิ่น หรือการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ
สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งท่ี 10 “สานศิลป์ สานศาสตร์ 
สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้น
เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงเกิดการบูรณาการงาน
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน งานวิจัย หรือ งานบริการวิชาการท่ีจำไปสู่การสืบสาน 
ต่อยอด การประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือท้องถิ่น 
หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นดัง
สรุปผลโครงการดังน้ี  

ตัวชี้วัดของ
โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 

1.  จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 
ของเป้าหมายท่ี
กำหนด จำนวน 350 
คน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตัวแทนอาจารย์ทุก
สาขาวิชา/ตัวแทนนักศึกษาทุก
สาขาวิชาภายในคณะฯ ท้ังสิ้น 1,160 
คน 

2.  ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจต่อการจัด
โครงการ ในระดับ
มาก ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการมีคะแนนเฉลี่ยรวมท่ีคะแนน 
4.07 คิดเป็นร้อยละ 81.4 ระดับมาก 

3. มีกิจกรรมเชิง
อนุรักษ์และการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นหรือ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้  
(1 ) คณ ะมี ก าร เผยแพ ร่

กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยการ
แสดงของนักศึกษา จากสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง “การแสดงการตี
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ก ล อ ง ส ะ บั ด ชั ย ”  ซ่ึ ง เ ป็ น
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านของ
ภาคเหนือ  

(2 )  นั ก เรี ย น ท่ี เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมทางวิชาการได้รับความรู้
จากการจัดนิทรรศการแสดงผล
งานของคณะ สาขาวิชา  ซ่ึงเป็น
ผลงานด้านการบูรณาการกิจกรรม
ด้านวิชาการเข้ากับกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมด้าน
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(3) คณะมีการส่งเสริมให้เกิด
การบูรณาการงานด้านทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน งานวิจัย หรืองานบริการ
วิชาการท่ีนำไปสู่การสืบสานต่อ
ย อ ด  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือท้องถิ่น 
หรือการสร้างมูล ค่าเพิ่ ม ให้ กั บ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น ดังน้ี  

 3.1 สาขาวิชาสังคมศึกษา      
มีการดำเนินการจัดบูทการแสดง
ศิ ลป ะแ ล ะวัฒ น ธรรม ชน เผ่ า
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยนำเสนอใน
รูปแบบของชนเผ่าต่าง ๆ อาทิ ชน
เผ่ากระเหรี่ยง  ชนเผ่าอาข่า  และ
ไทยใหญ่  รวมถึงให้นักศึกษาใน
สาขาวิชาการและนักศึกษากลุ่มชน
เผ่าได้นำสินค้าและนำสินค้าชุมชน
มาจัดจำหน่าย ได้แก่ เครื่องแต่ง
กายของแต่ละชนเผ่า และชุดหม้อ
ฮ้อมแพร่ เป็นต้น  

3.2 สาขาวิชาการพัฒนาชม
ชน มีการดำเนินการจัดบูทศิลปะ
และวัฒนธรรม สาธิตการทำสะเปา 
โด ย นั ก ศึกษ าให้ กั บ ผู้ เข้ า ร่ วม
กิจกรรม 

3.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     
มี ก า ร จั ด บู ธ แ ส ด ง ผ ล ง า น
วรรณกรรมสำหรับเด็ก/แนะนำ
ขนมไทยและขายขนมไทย 

4. บูรณาการเข้า
กับการวิจยั 1 เรือ่ง 

มีการดำเนินการจัดบูทนิทรรศการ
และการนำเสนอภูมิปัญญาการสาน
ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน ซ่ึงเกิดจากการ
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ดำเนิน งาน โครงการวิ จั ย  เรื่ อ ง 
ข้อความท้ายใบลานกับการศึกษา
ประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านนากว้าว 
ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัด
ล ำป าง  ผู้ วิ จั ย  ได้ แ ก่  อ าจ ารย์             
ตุลาภรณ์   แสนปรน สาขาวิชา
ภาษาไทย (ศศ.บ.)  

5.  บูรณาการเข้า
กับการเรียนการ
สอน 1 รายวิชา 

บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
ผ่านรายวิชา ดังน้ี 

1) สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบมีการจัดแสดงผลงาน
นักศึกษา ผ่านบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนของสาขาวิชา โดยให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดการ
แข่งขัน ได้แก่   
       - การสร้างสรรค์งานศิลปะ  
       - การวาดเส้นหุ่นน่ิง 
       - การประกวดผลงาน
ประติมากรรม หัวข้อ “สัตว์ใน
วรรณคดีไทย”/การประกวดวาดภาพ 
เรื่อง “ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา”  

2) สาขาวิชาดนตรี มีการ
กำหนดให้นักศึกษาใน (1) รายวิชา
การเรียบเรียงเสียงประสานทำนอง
เพลงพื้นบ้าน (2) นักศึกษาในรายวิชา
การปฏิบัติรวมวง4 ร่วมแสดงดนตรี
ในงานและทำหน้าท่ีเป็นผู้ควบคุมเวที 
/ประสาน/แก้ไขปัญหาด้านระบบ
เสียง 

 และมีการจัดจัดกิจกรรมการ
แข่งขันการประกวดดังนี้ 

- ประกวดวงดนตรีสตริง โดยมี
นักศึกษาทำหน้าท่ีเป็นผู้ควบคุมเวที /
ประสาน/แก้ไขปัญหาด้านระบบเสียง  

- ประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง โดยมีนักศึกษาในรายวิชาการ
ผลิตผลงานดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์ 
และรายวิชาคอมพิวเตอร์ดนตรีขั้น
พื้นฐาน ทำหน้าท่ีเป็นผู้ควบคุมเวที /
ประสาน/แก้ไขปัญหาด้านระบบเสียง  

6.  บูรณาการเข้ากับ
การบริการวิชาการ 
1 โครงการ/
กิจกรรม 

1) มีการจัดแสดงนิทรรศการ“การ
อนุรักษ์ฟื้นฟูใบลานกับการเรียนรู้
ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ซ่ึงเป็น
โครงการส่ งเสริมความรักความ
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
สามัคคี ความมีระเบียบวิจัย เข้าใจ
สิทธิห น้าท่ีของตนเองและผู้ อื่ น
ภ า ย ใ ต้ พื้ น ฐ า น ข อ ง สั ง ค ม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ท รงเป็ นป ระมุ ข กิ จก รรม  เพื่ อ
ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความ
มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าท่ีของ
ตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของ
สั ง ค ม ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ของ
สาขาวิขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)  
2) จัดแสดงผลงานการให้บริการ
วิชาการของสาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน  “โครงการพี่สอนน้อง”  

 

 
3. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มี
เครือข่ายความมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย/
องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชนในประเทศหรือ
ท้องถิ่น เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ หรือ
ความเป็นไทย ตาม
จุดเน้นและอัตลักษณ์
ของคณะ/มหาวิทยาลัย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กร
ภายนอก เพื่อความร่วมมือเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ หรือความเป็นไทย ตามจุดเน้นและอัต
ลักษณ์ของสถาบัน โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม(MOU) ระหว่าง วัดปงสนุก และ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบไปด้วย 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และปีการศึกษา 2563 ได้มีการ
จัดโครงการป๋าเวณีล่องสะเปาด้วยความร่วมมือกับวัดปง
สนุก โดยมีการจัดกิจกรรม “การประดิษฐ์สะเปาลอยน้ำ” 
จากวัดปงสนุก ในงานประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ.
2563 ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป  จำนวนท้ังสิ้น 2,212 คน 
และคณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการสาธิตการจุดบอก ไฟ
ดอก จากผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านบอกไฟดอกจากชุมชน
อีกด้วย 

4. คณะมนุษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์  มี
ฐ าน ข้ อ มู ล ห รื อ ก าร
บ ริ ก ารข้ อ มู ล ท่ี เป็ น
ประโยชน์เกี่ยวกับการ
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้อาจารย์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีฐานข้อมูลหรือ
การบริการข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ให้อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และ
บุคคลท่ัวไป สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการข้อมูลได้ดังน้ี 

  1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ระหว่าง
การพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการท่ีเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
เจ้ าห น้ า ท่ี  นัก ศึกษา 
แ ล ะ บุ ค ค ล ท่ั ว ไ ป 
สามารถเข้าถึงหรือใช้
บริการข้อมูลได ้

2) คณะมีการบริการข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการ
ข้อมูลได้ ผ่านการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะ และเพจ
เฟสบุคคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยจะมีการ
เผยแพร่ และเผยแพร่ผ่านการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ 
ของคณะ ได้แก่  

2.1 โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งท่ี 10 
“สานศิลป์  สานศาสตร์  สานการเรียนรู้  สู่ ท้อ งถิ่น ” 
ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 
2563 ท่ีมีชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามามี
ส่วนร่วม  

2.2 โครงการป๋าเวณีล่องสะเปาด้วยความ
ร่วมมือกับวัดปงสนุก โดยมีการจัดกิจกรรม “การประดิษฐ์
สะเปาลอยน้ำ” จากวัดปงสนุก ในงานประเพณียี่เป็ง ณ 
หนองหัวหงอก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันท่ี 25 
พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมใหญ่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป  จำนวน
ท้ังสิ้น 2,212 คน ซ่ึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม(MOU) ระหว่าง วัดปงสนุก และหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบไปด้วย สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
คณ ะ เทค โน โลยี ก าร เกษตร และคณ ะ เทคโน โลยี
อุตสาหกรรม 

 

5.2 คณะฯ มีการประเมินความสำเร็จของโครงการ ตามที่ได้
กำหนดโครงการไว้ แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 
ดังนี้ กำหนดโครงไว้ ทั้งหมด 5 โครงการ จำนวน 19 ตัวชี้วัด สามารถ
ดำเนินการได้ 2 โครงการ และไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จำนวน 3 
โครงการ ดังนั้น จึงทำให้การดำเนินโครงการบรรลุตามตัวชี้วัด จำนวน 8 
ตัวชี้วัด และไม่บรรลุตัวชี้วัดจำนวน 11 ตัวชี้วัด  
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 นำผลการกำกับติดตามและผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา โดยการกำกับของ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ได้จัดทำรายงานผลการประเมิน
ความสำเร็จตามแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 เสนอต่อ

มน  4 .1 -5 -1  ราย งาน การ
ประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะ ในการประชุม ครั้ งที่  
4 / 2 5 6 4  เ มื่ อ วั น ที่  2 3 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2564 (มน 4.1-5-1) โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะแนวทางใน
การจัดโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาจ
ออกแบบกิจกรรม /โครงการที่เกิดการพัฒนาและส่งเสริมและการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครอบคลุมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน การ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น การจัดกิจกรรม
อบรมความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา และอาจมีการทดสอบความก้าวหน้า
ธรรมศึกษาตรี โท เอก โดยใช้วิทยากรที่เป็นอาจารย์ของคณะฯ ที่ มี
ความรู้ทางพุทธศาสนาซึ่งมีจำนวนหลายท่านที่จะสามารถดำเนินการได้  
และคณะฯ ได้นำไปเป็นแนวทางการจัดทำ แผนทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ประจำปีการศึกษา 2564 (มน 4.1-5-2)  

มิถุนายน 2564 
 
มน 4.1-5 -2 แผนทำนุบำรุง
ศิ ลปะและวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏลำปาง 
ประจำปีการศึกษา 2564 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 มีฐานข้อมูลหรือการบริการข้อมูล หรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
หรือประวัติศาสตร์ของไทยหรือท้องถิ่น เพ่ือให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือใช้บริการได้   

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมีการบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการข้อมูลได้ ผ่านการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
คณะ และเพจเฟสบุคคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มน 4.1-6-1) 
โดยจะมีการเผยแพร่ และเผยแพร่ผ่านการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ 
ของคณะ ได้แก่  

1. โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งที่ 10 “สานศิลป์ สาน
ศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น” ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่มีชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้า
มามีส่วนร่วม 2,212 คน (มน 4.1-6-2) 

2. โครงการป๋าเวณีล่องสะเปาด้วยความร่วมมือกับวัดปงสนุก 
โดยมีการจัดกิจกรรม “การประดิษฐ์สะเปาลอยน้ำ” จากวัดปงสนุก ใน
งานประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมใหญ่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีผู้ เข้าร่วม ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์  
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  จำนวนทั้งสิ้น 2,212 คน ซึ่ง
เกิดขึ้นจากความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม(MOU) ระหว่าง วัดปง
สนุก และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบไปด้วย 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะ
ครุ ศ าสต ร์   คณ ะวิท ยาศ าสตร์  คณ ะวิท ย าการจั ด ก าร  คณ ะ

มน 4.1-6-1 เว็บไซต์ของคณะ 
แ ล ะ เ พ จ เฟ ส บุ ค ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
มน  4 .1 -6 -2 รายงสรุป ผล
โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ 
ครั้ งที่  10 “สานศิลป์  สาน
ศาสตร์  สานการเรียนรู้  สู่
ท้องถิ่น” ประจำปีการศึกษา 
2563 วันที่  22 กรกฎาคม 
2563   
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7 กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ   

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
-ไม่มีผลการดำเนินงานในเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ - 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

7 ข้อ ดำเนินการได้ 6 ข้อ 5 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นคะแนนระหว่าง  
0 – 5  
 ค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรที่มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
จำนวนหลักสูตรที่มีบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม 3 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 14 
ร้อยละของหลักสูตรที่บูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม 21.43 
 
ตารางท่ี 4.2-1 หลักสูตรที่มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน.....3....... หลักสูตร  
ลำ 
ดับ 

รายชื่อหลักสูตร 
ที่มีบูรณาการ 

งานด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นการบูรณาการ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย  
 

ได้กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 
บูรณการเข้ากับการทำนุศิลปะและ
วัฒนธรรมดังนี้  
-1542322 วิวัฒนาการของอักษรและ
อักขรวิธีภาษาไทย 
-1543911 การศึกษาผลงานวิจัยทาง
ภาษาไทย 
-1543517 การอ่านและการเขียนเชิง
วิชาการบูรณาการโครงการส่งเสริม
ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบ
วิจัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและ
ผู้ อื่ น ภ า ย ใต้ พื้ น ฐ า น ข อ งสั ง ค ม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขกิจกรรม “การอนุรักษ์
ฟื้นฟูใบลานกับการเรียนรู้ชุมชน บ้าน 
วัด โรงเรียน เพื่อส่งเสริมความรัก
ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 
ภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” 

นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ “การ
อนุ รั กษ์ ฟื้ น ฟู ใบ ล าน  “ 
ร่วมกับการเรียนรู้ ชุมชน 
บ้าน วัด โรงเรียน 
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ลำ 
ดับ 

รายชื่อหลักสูตร 
ที่มีบูรณาการ 

งานด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นการบูรณาการ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ 

2) บูรณาการโครงการศูนย์เอกสาร
และอักษรโบราณล้านนา สำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง 

นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ในการจัดทำเอกสารและ
อักษรโบราณล้านนา  ซึ่ง
เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาว
ต่างประเทศ  

ไกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 
บูรณการเข้ากับการทำนุศิลปะและ
วัฒนธรรมผ่าน รายวิชา ศิลปะการ
เขียนกวีนิพนธ์ บูรณาการโครงการ
บริการวิชาการ ด้านการสอนเขียนกวี
นิพนธ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำนุบำรุง
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ร่วมกับการบูร
ณาการการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา ศิลปะการเขียนกวีนิพนธ์   

นั กศึ กษ าได้ รั บ ค วาม รู้  
ศิลปะการเขียนกวีนิพนธ ์

3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน  

บูรณาการการเรียนการสอนผ่าน 
-วิชาภาษาจีนระดับต้น 1 
-วิชาภาษาจีนระดับต้น2 
-วิชาภาษาจีนระดับกลาง 
-วิชาการฟัง-พูดภาษาจีน 12 
-วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อ
การสอนภาษาจีน 
-วิชาศิลปะและวัฒนธรรมจีน 
โครงการ “ค่ายเรียนรู้ภาษาผ่าน
วัฒนธรรม-语言文化体验
活动” จัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 12 
ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล
จามเทวี จ.ลำพูน โดยให้นักศึกษานำ
องค์ความรู้จากการเรียนรายวิชา
ภาษาจีนบูรณาการร่วมกับทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมการท าโคมลา้นนา 
ผ่านรูปแบบฐานกจิกรรมการเรียนการ
สอนภาษาจีน ท้ัง 5 ฐาน  

นักศึกษาได้คู่มือแบบเรียน
การทำโคมล้ านนาฉบับ
ภาษาจีน เพื่ อ เสริมการ
เรียนการสอนในด้านการ
อนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ และมี
ห น่ ว ย งาน น ำ ไป ใช้ คื อ 
โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 
จ.ลำพูน 
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การคำนวณ 
 1. คำนวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการสาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ตามสูตร 
 
 
 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 20 
ร้อยละ 21.46 X 5 

5 คะแนน บรรลุ 
20 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
4.2-1-1 มคอ.3 และมคอ 5 รายวิชาวิวัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีภาษาไทย 

มคอ.3 และมคอ 5 รายวิชาการศึกษาผลงานวิจัยทางภาษาไทย 
มคอ.3 และมคอ 5 รายวิชาการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 

4.2-1-2 มคอ.3 และมคอ 5 รายวิชา ศิลปะการเขียนกวีนิพนธ์ 
4.2-1-3 1) มคอ.3  และมคอ. 5-วิชาภาษาจีนระดับต้น 1 /วิชาภาษาจีนระดับต้น2/วิชา

ภาษาจีนระดับกลาง/วิชาการฟัง-พูดภาษาจีน 1-2/วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
เพ่ือการสอนภาษาจีน/วิชาศิลปะและวัฒนธรรมจีน  
2) โครงการ “ค่ายเรียนรู้ภาษาผ่านวัฒนธรรม-语言文化体验活动” จัด
ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี จ.ลำพูน /คู่มือ
แบบเรียนการทำโคมล้านนาฉบับภาษาจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
X 100 = ร้อยละ 21.43 

14 

21.43 
X 5 =  5 คะแนน 

20 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งช้ีที่  5.1  การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ตามกรอบเวลา โดยกำหนด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของคณะ นโยบายของสภามหาวิทยาลัย สมรรถนะหลักตามความเชี่ยวชาญของคณะ 
และอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากร ให้มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นโยบายการพัฒนา
ประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  นโยบาย ไทยแลนด์4.0 
(Thailand4 .0 ) น โยบ ายพัฒ นาการศึ กษ าระดับ อุดมศึ กษ าการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และโลกาภิวัฒน์ เป็นต้น โดยจัดทำ
เป็นแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 
2565 (ฉบับปรับปรุง) ระยะ 3 ปี (มน 5.1-1-1) ซึ่งเป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2562ผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 5/2562 
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 (มน 5.1-1-2) สำหรับใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วย 5 
ยุทธศาสตร์ 10 เป้าประสงค์ 14 กลยุทธ์ 22 ตัวชี้วัด และมีการทบทวน
เพ่ือปรับตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการ
บริหารงานคณะฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมเมธาทัพ ชั้น 5 อาคาร 52 (มน 5.1-1-3) และได้นำ ร่าง แผน
ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2565 

มน 5.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2563-2565 
(ฉบับปรับปรุง) ระยะ 3 ปี 
 
ม น  5.1-1-2 ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 
27 กันยายน 2562 
 
มน 5.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการส่ งเสริมการ
บ ริ ห ารงาน คณ ะฯ  ครั้ งที่  
1/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2563 
 
มน 5.1-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะฯ  
ครั้งที่ 5/2563 วาระที่ 5.2 เมื่อ
วันที่ 23 กันยายน 2563 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
(ฉบับปรับปรุง) ระยะ 3 ปี เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ ในการ
ประชุมครั้งที่  5/2563 วาระที่  5.2 เมื่อวันที่  23 กันยายน 2563          
(มน 5.1-1-4)  

 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือสื่อสารและทำความเข้าใจในเป้าหมายการ
ดำเนินงานของคณะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนรับรู้อย่างทั่วถึง 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ม ีการถ่ายทอดแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจในเป้าหมายการดำเนินงาน
ของคณะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนรับรู้อย่างทั่วถึง  ดังนี้ 

 1) จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารงานคณะ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงาน 
ประธานสาขาวิชา หัวหน้างาน โดยการประชุมได้มีการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจในเป้าหมายการดำเนินงาน
ของคณะ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563      
ณ ห้องประชุมเมธาทัพ ชั้น 5 อาคาร 52 (มน 5.1-2-1) 

2) การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม
วิทยาบัณฑิต ชั้น 4 อาคาร 52 วาระที่ 4.7 เรื่อง 4.7 แผนยุทธศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563-2565) โดยแผนดังกล่าวมีการกำหนดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย    
(มน 5.1-2-2)  

3) เผยแพร่ แ ผ น ย ุท ธศ าส ต ร ์ คณ ะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ในเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อ
เป็นการสื่อสารและเพิ่มการรับรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ออย่างทั่วถึง (มน 
5.1-2-3) 

ม น  5.1-2-1 ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
การบริหารงานคณะ ครั้งที่
1/2563 วันที่  17  กัน ยาย 
2563 
 
ม น  5.1-2-2  ร า ย ง าน ก า ร
ประชุมประชุมคณาจารย์และ
บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์
แ ล ะสั งค ม ศ าส ต ร์  ค รั้ งที่  
2/2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 
2562 ณ ห้องประชุมวิทยา
บัณฑิต ชั้น 4 อาคาร 52 
 
มน 5.1-2-3 เว็บไซต์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีที่
สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะให้บรรลุความสำเร็จตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แปลงแผนยุทธศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุง) 
ระยะ 3 ปี โดยขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยกำหนด
ผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนด้วยการแปลงเป็นแผนปฏิบัติการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (มน 

มน 5.1-3-1 แผนปฏิบัติการ 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ.2563     
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
5.1-3-1) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการรายปีอย่างเป็นรูปธรรม มีระบบและ
กลไกในการติดตามประเมินผลทั้งก่อนปฏิบัติงาน (Pre-Evaluation) 
ระหว่ างปฏิ บั ติ งาน  (Ongoing Evaluation) และหลั งสิ้ น สุ ดการ
ดำเนินงาน (Post-Evaluation)และเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
(Benchmarking) ทั้งภายในองค์กรและกลุ่มสถาบันหลักผ่านตัวชี้วัดที่
เหมาะสม เพ่ือ (1) พัฒนาองค์กรโดยรวมไปข้างหน้า (2) กระตุ้นให้เกิด
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับจากการเชื่อมโยงตัวชี้วัดระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคล  (3) มุ่งเน้นคุณภาพ (4) ค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุด (5) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน เป็นต้น นำรายงานผลการดำเนินงาน
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการระดับต่างๆ เพ่ือปรึกษาหารือให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ นำมาพิจารณาทบทวนปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้
บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง   

และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2563-2565 (มน 5.1-3-2) ที่ผ่านการวิเคราะห์ความ
ต้องการใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ ตามความจำเป็นต่อการดำเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ครอบคลุมการจัดหางบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณ การติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จาก
ทุกแหล่งงบประมาณ ให้สามารถผลักดันการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  สามารถผลักดัน
ให้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ได้ตามกรอบระยะเวลา
ของแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด (มน 5.1-3-3)  

มน 5.1-3-2  แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2563- 
2565     
 
 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 กำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี โดย
จัดทำเป็นข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารของคณะกับมหาวิทยาลัย โดยมีการกำกับติดตามและ
ประเมินผลผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงอย่างเป็นระบบ 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2563  โดยจัดทำ
เป็นข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มน 5.1-4-1)  

มีการกำกับติดตามและประเมินผลผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงอย่าง
เป็นระบบ โดยคณะมีการรายงานผลการดำเนินต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) รายงานผลการดำเนินต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 มกราคม 2563 (มน 5.1-4-2) ดังนี้ 
              - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.

มน 5.1-4-1 คำรับรองปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ระหว่างอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
กับ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
 
มน  5 .1 -4 -2  ราย งาน การ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ ในการประชุม ครั้งที่  
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) (มน 5.1-4-3)   

2) รายงานผลการดำเนินต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2563 วันที่ 15 เมษายน 2563 (มน 5.1-4-4)  
ดังนี้ 

- รายงานผลการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประ
จําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (วาระท่ี 4.18) (มน 5.1-4-5) 

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.
2563 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 -มีนาคม 2563) (วาระที่ 4.16) (มน 
5.1-4-6) 

3) รายงานผลการดำเนินต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
การประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 (มน 5.1-4-7) 
ดังนี้  

- รายงานผลการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร์ (วาระที่ 4.5) (มน 5.1-4-8) 

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.
2563 ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2562 –มิถุนายน 2563) (วาระท่ี 4.4) (มน 
5.1-4-9) 

4) รายงานผลการดำเนินต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
การประชุม ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563  ดังนี้  

- รายงานผลการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร์ (วาระท่ี 4.7) 

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.
2563 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) (วาระท่ี 4.5) 
 

1/2563 วันที่  16 มกราคม 
2563  
 
มน 5.1-4-3 รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี  พ .ศ .2563 คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ไตรมาสที่ 1 
 
มน  5 .1 -4 -4  ราย งาน การ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ ในการประชุม ครั้งที่  
4/2563 วันที่  15 เมษายน 
2563   
มน 5.1-4-5 รายงานผลการ
ป ฏิ บั ติ ต าม ค ำรั บ รองการ
ป ฏิ บั ติ ร าช ก าร  ป ระจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตร
มาสที่ 2 
 
มน 5.1-4-6 รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี  พ .ศ .2563 คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ไตรมาสที่ 2 
 
 
มน  5 .1 -4 -7  ราย งาน การ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ ในการประชุม ครั้ งที่  
8/2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 
2563  
 
มน 5.1-4-8 รายงานผลการ
ปฏิบัติตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปี
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไตร
มาสที่ 3 ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ 
 
มน 5.1-4-9 รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี  พ .ศ .2563 คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ไตรมาสที่ 3 
มน  5 .1 -4 -9  ราย งาน การ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ ในการประชุม ครั้ งที่  
13/2563 วันที่  28 ตุลาคม 
2563 
 
มน 5.1-4-10 รายงานผลการ
ปฏิบัติตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไตร
มาสที่ 4 ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ 
 
มน 5.1-4-11 รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี  พ .ศ .2563 คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ไตรมาสที่ 4 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 กำกับติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และรายงานความสำเร็จของแผน
ยุทธ์ศาสตร์ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการกำกับติดตามการ

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และรายงานความสำเร็จของแผนยุทธ์ศาสตร์
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1)  มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผน  มีการกำกับ

ม น  5.1-5-1 ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และกำหนดให้ทุกคณะฯ มีการ
รายงานความสำเร็จของแผนยุทธ์ศาสตร์ ผ่านระบบจัดการแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี และกองนโยบายและแผน นำผลการรายงานมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
รายงานต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทำ ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 
2563-2580 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
12/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยมีข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมที่ เกี่ยวข้องกับคณะ ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบข้อมูล
รายละเอียดโครงการ /กิจกรรม ตาม ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2563 -2580 ภายใต้ โครงการ
ยุทธศาสตร์ตามพระราโชบาย ที่คณะฯ ได้รับการจัดสรร และนำส่งข้อมูล
เพ่ือเป็นการยืนยันให้กับกองนโยบายและแผน  ภายในวันพุธที่  30 
กันยายน 2563  

2)  มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผน ได้มีการติดตาม
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธ์ศาสตร์ โดยคณะฯ มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธ์ศาสตร์ที่คณะได้รับผิดชอบ ต่อสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 13/2563 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 วาระที่ 5.3 
โดยมีการรายงานดังนี้ 

1) โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตน เองและผู้ อ่ื น  ภายใต้ พ้ืนฐานของสั งคมประชาธิป ไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลตำบลในจังหวัดลำปางและจังหวัด
ลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

3) โครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก ผู้รับผิดชอบหลักคือสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีจัดสรร
งบประมาณให้คณะดำเนินการ และคณะฯ จะมีการรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการดังกล่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันวิจัยและ
พัฒนาจะทำหน้าที่ในการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือรายงานต่อ
สภามหาวิทยาลัย  

และท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1) การจัดสรรงบประมาณให้เน้นเรื่องคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น 
2) ทำให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
3) ให้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเป็นระยะ 
4) จัดโครงการมีตัวชี้วัดที่มีผลระทบต่อชุมชนท้องถิ่น ที่ชัดเจน 

สามารถประเมินผลได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

มน  5 .1 -5 -2  ราย งาน การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง ครั้งที่  13/2563 
วันเสาร์ที่  10 ตุลาคม 2563 
วาระท่ี 5.3 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
มาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงานประจำปีให้เกิดผลการพัฒนาอย่างชัดเจน 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯได้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุง และทบทวนเพ่ือปรับแผนให้มีความ
ยืดหยุ่น สอดคล้องและทันกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วเป็นระยะ ดังนี้ 

1) นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมา
ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (มน 5.1-6-1) 
ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

ผลการปรับปรุง 

ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบข้อมูล
รายละเอียดโครงการ /กิจกรรม 
ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ตาม
พระราโชบาย ที่คณะฯ ได้รับการ
จัดสรร ตาม ร่าง แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง พ .ศ. 2563 -2580 และ
นำส่ งข้อมู ล เพื่ อ เป็นการยืนยัน 
ให้กับกองนโยบายและแผน ภายใน
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563  

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น ป ร ะ จ ำ ปี  
งบประมาณ พ.ศ.2564  
- กำหนดพื้นที่จากการให้บริการ
วิชาการในปีงบ พ.ศ.2563 พื้นที่
เดิม 
-กำหนดพื้นที่จากการให้บริการ
วิชาการในปีงบ พ.ศ.2563 พื้นที่
ใหม่ 

 
2) นำข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงานประจำปีดังนี้ 
ข้อเสนอแนะสภา

มหาวิทยาลัย 
ผลการปรับปรุง 

1) การจัดสรรงบประมาณ
ให้เน้นเร่ืองคุณภาพเพิ่ม
มากข้ึน 

-การจัดสรรงบประมาณให้เน้นบริบทชุมชน 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564   

2) ทำให้ชุมชนสามารถ
พั ฒ น าตน เองได้ อย่ า ง
ยั่งยืน 

- ได้กำหนดพื้นที่จากการให้บริการวิชาการใน
ปีงบ พ.ศ.2563 พื้นที่เดิม เพื่อพัฒนาต่อยอด
ชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ตามแผน
ปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
-  กำหนดพื้นที่จากการให้บริการวิชาการในปี
งบ พ.ศ.2563 พื้นที่ใหม่ ซึ่งเป็นเงื่อนไขของ
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การบริการ
วิ ช า ก า ร ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ข อ ง

มน 5.1-6-1 แผนปฏิบัติงาน
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏลำป าง ตามแผน
ปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 

3) ให้ติดตามผลการ
ดำเนินงานโครงการเป็น
ระยะ 

กำหนดให้ผู้ รับ ผิดชอบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นรายไตรมาส 
และถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการ 

4) ให้จัดโครงการมีตัวชี้วัด
ที่มีผลระทบต่อชุมชน
ท้องถิ่น ที่ชัดเจน สามารถ
ประเมินผลได้ทัง้เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ดำเนินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

6 ข้อ ดำเนินการได้ข้อ 1- ข้อ 6 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การบริหารและพัฒนาคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

5 - 6 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

7 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรด้วยกระบวนการสื่อสารอย่าง
ตรงไปตรงมาในลักษณะสองทิศทางการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีท่ีส่งเสริมให้บุคลากรของ
คณะมีส่วนร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาของคณะ 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี ระหว่างบุคลากรด้วย

กระบวนการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาในลักษณะสองทิศทางการสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีที่ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะมีส่วน
ร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาของคณะ  

1) จัดประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง (มน 5.2-1-1) 

2) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ (มน 5.2-1-2 ถึง 
มน 5.2-1-6) เพ่ือเป็นการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาในลักษณะสองทาง 
เพ่ือร่วมกันหาแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของคณะ สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการสร้างบรรยากาศใน
การแลกเปลี่ยนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

3) มีการสื่อสารไปยังบุคลากร นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อย่างตรงไปตรงมา แบบทางเดียวและแบบสองทางทั้งที่เป็นทางการ กึ่ง
ทางการ และไม่เป็นทางการ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น       
จัดประชุม จัดโครงการ/กิจกรรม (มน 5.2-1-7) จัดทำเว็บไซต์ของคณะฯ 
(มน 5.2-1-8) ผ่านโซเชียล มีเดียช่องทางต่าง ๆ  (มน 5.2-1-9 - มน 5.2-
1-10) เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ ผ่านช่องทางดังกล่าว  

เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นถึง
เป้าหมายและความมุ่งมั่นของผู้บริหารคณะฯ ที่จะปฏิบัติหน้าที่โดย
มุ่งเน้นผลการปฏิบัติ การจัดการความรู้ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จึงได้
นำหลักการของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public 
Management) ที่เน้นให้ความสำคัญต่อความประหยัด มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล มาเป็นแนวทางในการทำงานโดยยึดผลลัพธ์และ

ม น  5.2-1-1 ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมอาจารย์และบุคลากร 
ประจำปีการศึกษา 2563  
 
มน 5.2-1-2 รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ม น  5.2-1-3  ร า ย ง าน ก า ร
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 
ม น  5.2-1-4  ร า ย ง าน ก า ร
ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
ม น  5.2-1-5  ร า ย ง าน ก า ร
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารงานวิชาการ 
 
ม น  5.2-1-6  ร า ย ง าน ก า ร
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผู้รับบริการเป็นหลัก มีระบบการติดตามประเมินผลและค่าใช้จ่ายที่เป็น
รูปธรรม 

และพัฒนานักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
มน 5.2-1-7 สรุปผลโครงการ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 
มน  5 .2 -1 -8 เว็บ ไซต์ คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
มน 5.2-1-9 เพจเพ่ือนทำงาน
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์  
 
มน 5.2-1-10 กลุ่ม LINE 
เพ่ือนทำงานคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยนำเสนอ
ข้อมูลที่แสดงถึงการดำเนินงานอย่างชัดเจน 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณ บดีคณ ะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  มี การน ำ   

หลักธรรมภิบาลมาใช้เป้นแนวทางการบริหารงานคณะ ดังนี้   
1. หลักการกระจายอำนาจ   ในปีการศึกษา 2563 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการทบทวนจัดทำโครงสร้างการ
บริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โครงสร้างดังกล่าว
ประกอบด้วย คณบดี  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ทำหน้าที่บังคับ
บัญ ชาบุ คลากรในสั งกัด  ปฏิบั ติ งานตามพันธกิจของค ณ ะตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 โดยจัดทำคำสั่ง มอบ
อำนาจรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้าสำนักงานคณบดี (มน 5.2-2-1)   
โดยรองคณบดีช่วยกำกับดูแลในพันธกิจที่สำคัญของคณะ ได้แก่ รอง
คณบดีฝ่ายแผน กายภาพและภาพลักษณ์องค์กร  รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ 
นอกจากนี้ยังแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีด้านต่างๆ เพ่ือช่วยปฏิบัติงานที่สำคัญ 
ได้แก่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการต่างประเทศและกิจการนักศึกษา และ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจ

มน 5.2-2-1 คำสั่งมอบอำนาจ
รองคณ บดี /ผู้ ช่ วยคณบดี/
หัวหน้าสำนักงาน  
 
ม น  5.2-2-2  ค ำสั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินงาน ปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 3 /
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
มน 5.2-2-3 รายงานประจำปี
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั งคมศาสตร์  พ .ศ .2563 - 
2564   
 
มน 5.2-2-4 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ในการตัดสินใจ รวมทั้งช่วยกำกับดูแลงานตามพันธกิจของคณะให้สำเร็จ
ลุล่วง     

2. หลักการมีส่วนร่วม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
ดำเนินการ ดังนี้  
          2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ  (มน 5.2-2-2)  ประกอบไปด้วย 
กลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เป็นบุคคลผู้มีความรู้
ความสามารถจากทุกสาขาวิชา ทุกงานในสำนักงานคณบดี รวมทั้งจาก
กลุ่มนักศึกษา ผู้รับบริการต่างๆ เพ่ือจะมาทำหน้าที่ร่วมคิดพิจารณา 
ตัดสินใจ กำกับติดตามดูแลงานตามที่มอบหมายใน 5 ภารกิจหลักของ
คณะ ได้แก่ งานผลิตบัณฑิต  งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ  คณะกรรมการที่คณะได้
ดำเนินการแต่งตั้ง อาทิ 

- คณะกรรมการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

- คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 
2563- 2565 (ฉบับปรับปรุง)  

- คณะกรรมการจัดการความรู้สายวิชาการ 
- คณะกรรมการจัดการความรู้สายสนับสนุน  
- คณะกรรมการประเมินผลงนภาระงาน 
- คณะกรรมการงานภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ 
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- คณะกรรมการควบคุมภายใน 
- คณะกรรมการโครงการต่างๆ 

                     - คณะกรรมการร่างขอบเขตและราคากลางงานแม่บ้าน
คนสวน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  เป็นต้น 
  2.2 จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือชี้แจง 
ทำความเข้าใจ มอบนโยบาย รวมทั้งปรึกษาหารือและตัดสินใจพิจารณา
ตามข้อมูลเป็นเบื้องต้น 
   2.3 กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัด โดยร่วม
ศึกษาวิเคราะห์กับคณะกรรมการเพ่ือให้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของ
คณะ 

 2.4  มีการกระจายตัวชี้วัดที่สำคัญให้กับสาขาวิชารับผิดชอบ  
หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน และบุคลากรทุกคนในคณะ ได้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดดังกล่าว  

 2.5 มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  และ
แผนปฏิบัติการและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ

ระดับคณะฯ 
 
มน 5.2-2-5 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร  
 
มน 5.2-2-6 รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2563 -2564 
(ไตรมาส 2) รายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ  2563 -2564 
(ไตรมาส 2) รายงานผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้ วัดตาม
แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 -2564 (ไตรมาส2)      
 
มน 5.2-2-7 รายงานผลตาม
แ ผ น บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563 
 
ม น  5.2-2-8  ร า ย ง าน ก า ร
ประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะ  
 
ม น  5.2-2-9  ร าย งาน ส รุ ป
โครงการส่ ง เสริมความรัก 
ความสามัคคี และวินัยของ
ชาติ          
 
มน 5.2-2-10 รายงานสรุป  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสั งคม รายตำบลแบ บ
บูรณาการ    
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประจำคณ ะเป็ นรายไตรมาส ตามหลั กฐานรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจำคณะในรอบปีพ.ศ.2563 ที่ผ่านมา  

3. หลักความรับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยคณบดี แสดงความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นถึงความรับผิดชอบในผลการ
ดำเนินงาน ผลกระทบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด 
โดยมีรวบรวม สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงต่อทาง
มหาวิทยาลัย  ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการชุดต่างๆ คณะกรรมการ
ประจำคณะ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  รวมทั้งให้ความสำคัญกับการนำ
ข้อเสนอแนะแนะต่างๆจากคณะกรรมการที่กล่าวมาข้างต้น มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ก็จะได้นำเสนอข้อมูลต่อระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป  

4. หลักความโปร่งใส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เปิดเผย  ข้อมูลข่าวสาร  แผนปฏิบัติการ ผลการ
ดำเนินงานของคณะ ในรูปรายงานต่างๆ อาทิ  

- รายงานประจำปี2563-ปี2564 (มน 5.2-2-3)  
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

(มน 5.2-2-4)  
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร (มน 5.2-2-5)  
- รายงานผลการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร 

ปีงบประมาณ 2563 -2564 (ไตรมาส 2) รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 -2564 (ไตรมาส 2) รายงานผล
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -
2564 (ไตรมาส2) (มน 5.2-2-6)    

- รายงานผลตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร (มน 
5.2-2-7)  

และมีการจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น คือ ข้อมูล
หลักสูตร  ข้อมูลงานวิจัย  ข้อมูลงานบริการวิชาการ ข้อมูลงานศิลปะ
และวัฒนธรรม ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา   ข้อมูลงานใน
สำนักงาน  และข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป และเปิดช่องทางการ
สื่อสารหลากหลายช่องทางเพ่ือเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของคณะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถแจ้งข่าวสาร ติดตาม 
ตรวจสอบ บุคลกรผู้รับผิดชอบเพ่ือสอบถามข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
ตรงไปตรงมาและทันต่อเวลา 

สำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารของคณะฯแบบเป็นทางการ  
ได้แก่  การแจ้งเวียนหนังสือราชการ  บันทึกข้อความ  เว็บไซต์คณะ

 
ม น  5.2-2-11  เอกส ารก าร
จัดการความรู้สายสนับสนุน ปี
การศึกษา 2563    
 
ม น  5.2-2-1 2  ค ำ สั่ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563  
 
มน 5.2-2-13 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563 
 
มน 5.1-4-14 รายงานผลการ
ดำเนินงาน การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ไลน์เพ่ือนทำงานคณะมนุษยศาสตร์   การจัดประชุมคณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ก่อนเปิดภาคการศึกษา  การประชุมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  
การประชุมแม่บ้านคนสวน  การประชุมคณะผู้บริหาร  การประชุม
คณะกรรมการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  การ
ประชุมคณะกรรมการโครงการต่างๆ  ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นช่อง
ทางการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญ เพ่ือมิให้เกิดความเข้าใจที่บิดเบือนไป 
รวมทั้งเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้ทันเวลาต่อผู้รับบริการ 
และนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ หากมี
ปัญหา สามารถเข้าพบพูดคุยกับคณบดี  หรือรองคณบดีที่ ได้รับ
มอบหมายได้ ซึ่งการมีช่องทางติดต่อสื่อสารต่างๆ ทำให้ผู้มีส่วนได้      
ส่วนเสียสามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ได้ตลอดเวลา    
 5.หลักประสิทธิผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้
ความสำคัญต่อการบรรลุผลสำเร็จของตามแผนปฏิบัติการต่างๆ  
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอุดมศึกษา  เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2558 กล่าวคือ 
 5.1) เร่งรัดให้มีสาขาวิชามีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร  
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
เพ่ือให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้มีอัตลักษณ์ด้วยคุณลักษณะของบัณฑิต
จิตอาสา คุณลักษณะของคนไทย 4 ประการ การมีทักษะในศตวรรษที่ 
21 และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยในรอบปีการศึกษา 2563  
คณะมีการจัดประชุมคณาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือเร่งรัดการปรับปรุง
หลักสูตร  มีการประชุมประธานสาขาวิชาเพ่ือเน้นย้ำการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  มีติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีการ
จัดเตรียมห้องและอุปกรณ์รวมเจ้าหน้าที่เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ มีการประชุมคณะกรรมการประจำ (มน 5.2-2-8) 
คณะเพ่ือติดตามการพัฒนาหลักสูตร ทันต่อการพิจารณาจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตร
ใดที่ได้รับการอนุมัติ ก็จะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการรับรองวุฒิ
การศึกษา สามารถนำไปประกอบอาชีพได้  และมีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อของนักเรียน  

5.2)  สนับสนุนส่งเสริมการวิจัย การจัดทำผลงานทางวิชาการ  
การบริการวิชาการแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทุกคนให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน  เนื่องจากคณะได้รับมอบหมายให้ดำเนิน
แผนงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ได้แก่  โครงการส่งเสริมความรัก ความสามั คคี และวินัยของชาติ          
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
(มน 5.2-2-9) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ
บูรณาการ  (มน 5.2-2-10)  ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญสำหรับมหาวิทยาลัย
เพ่ือท้องถิ่น โดยมีการจัดประชุม การติดตามงานเป็นประจำ  มีการนำ
ปัญหาอุปสรรค ในรอบปีที่ผ่านมา มาพูดคุย แลกเปลี่ยน ทั้งในระดับ
กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ เพ่ือหาแนวทางในการดำเนินโครงการบริการ
วิชาการให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ โดยพบว่าในปีการศึกษา 
2563 มีสาขาวิชาและคณาจารย์เข้ามาร่วมรับผิดชอบโครงการบริการวิ
ขาการมากขึ้น 
 6. หลักประสิทธิภาพ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คำนึงถึงการปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะที่มีการใช้ทรัพยากรจำกัด 
แต่ผลผลิตมีคุณภาพ โดยได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานใน
สำนักงานคณบดีที่มีจำนวนบุคลากรน้อย  (มีจำนวนบุคลากรสาย
สนับสนุน 7 คน) แต่ต้องให้บริการแก่คณาจารย์ 94 คน  จำนวน
นักศึกษา  2,130 คน อย่างไรก็ตามคณะฯได้แก้ปัญหาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่เพียงพอต่อภาระงาน  โดย จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพ่ิม
อีกจำนวน 4 คน นอกจากด้านปริมาณงานแล้ว คณะฯ ยังเน้นย้ำให้
บุคลากร สายสนับสนุนปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตอาสา เน้นการบริการด้วยใจ รวดเร็ว ทั่วถึงและ
เป็นธรรม  ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติครบให้นำเสนอผลงานเพ่ือ
ขอเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญเพ่ือให้ผู้รับบริการ
รับทราบอย่างทั่วถึง  มีการปรับเปลี่ยนสถานที่การปฏิบัติงานให้สะอาด 
สะดวก และเรียบร้อย  ปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่ต่างๆตามความจำเป็น
เร่งด่วนเพ่ือให้งานสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมกิจกรรมจัดการ
ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
แทนกันได้ รวมทั้งรู้จักเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของงานให้
มีคุณภาพ โดยในปีการศึกษา 2563 ได้จัดการความรู้เรื่อง การเขียน
หนังสือราชการและการปฏิบัติงานออนไลน์ (มน 5.2-2-11)    
  ด้านจัดสรรทรัพยากร คณะฯ มีการจัดสรรบนพ้ืนฐานข้อจำกัด
ของทรัพยากรและการมีส่วนร่วมจากสาขาวิชาและหัวหน้างานทุกงานใน
สำนักงานคณบดี   ในปีงบประมาณ 2564  จำนวนงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรน้อยลง แต่ชี้วัดและค่าเป้าหมายเพ่ิมขึ้น คณะฯ ก็จะคง
สามารถดำเนินการบรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ได้ (จากรายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 
ในไตรมาส 2  ,จากรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปี
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การศึกษา 2563 คะแนน 3.54 อยู่ในคุณภาพระดับดี สูงกว่าคะแนน
คุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 คะแนน 3.40 เล็กน้อย)  
นอกจากนี้คณะฯยังคงดำเนินการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือให้ได้จำนวนบุคลากรที่ เหมาะสม
สอดคล้องกับภาระงานมากขึ้น    

7. หลักความเสมอภาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้
ความสำคัญกับบุคลากรทุกฝ่ายอย่าง  เสมอภาคและเท่าเทียมกัน  ด้าน
การเรียนการสอนส่งเสริมให้การรับนักศึกษาพิการ  รับนักศึกษาต่างเชื้อ
ชาติ ศาสนา  โดยให้การปฏิบัติและบริการเช่นเดียวกับนักศึกษาเชื้อชาติ
ไทย  จัดทำแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนและ
กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว มิให้มีความเหลี่ยมล้ำแตกต่างกัน บุคลากรทุกกลุ่ม
ต้องมีการลงเวลาปฏิบัติงาน  สามารถลาได้ตามความเหมาะสมและ
จำเป็น  จัดสรรวัสดุอุปกรณ์เพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
อย่างเท่าเทียมตามสายงานการปฏิบัติ  การลาคณะฯยึดตามแนวปฏิบัติ
ของทางมหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะเป็นลาป่วยลากิจ  นอกจากนี้ยังส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายให้พัฒนาตนเอง โดยการจัดสรรงบประมาณ
ให้คนละเท่าๆกันเพื่อสามารถไปพัฒนาตนเองนอกสถานที่ตั้งได้  
 มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการบริหาร
จัดการ ทั้งนี้คณะได้มอบหมายให้ทั้งนี้คณะได้มอบหมายให้งานบริการ
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ 
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลวิจัย   ข้อมูลบริการวิชาการ  แบบฟอร์มต่างๆ 
รวมทั้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป  ซึ่งทางคณะเน้นให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลที่สนใจได้อย่างเท่าเทียมกัน  
 8. หลักนิติธรรม  คณะ ได้มีการจัดทำประกาศ  คำสั่งและแนว
ปฏิบัติต่างๆ เพ่ือให้ทันสมัย และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง 
แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และจังหวัด  โดยในปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา 
มีการจัดทำคำสั่ง จำนวน 554  คำสั่ง (มน 5.2-2-12) จัดทำประกาศ 
จำนวน 25 ฉบับ (มน 5.2-2-13) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน 
การอยู่ร่วมกันกับคนจำนวนมาก  และเมื่อตรวจพบว่าบุคลากรท่านใดมี
ความบกพร่องต่อหน้าที่  ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งและหรือ
แนวทางปฏิบัติ จะมีการมอบหมายให้รองคณบดีที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลเป็นเบื้องต้น  เชิญมาให้ข้อมูลเพ่ือสอบถามรายละเอียดเชิงลึก  
ก่อนตัดสินใจดำเนินการตามระเบียบ ดังกรณีมีอาจารย์ ไม่ได้ปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบ  ก็มอบหมายให้รองคณบดีติดตามสืบหา
ข้อมูล และเชิญมาพูดคุยเพ่ือหาสาเหตุ  และมีการทำบันทึกข้อความเพ่ือ
เป็นการตักเตือน รวมทั้งหากเป็นกรณีเกี่ยวข้องกับการทำผิดวินัย ได้มี
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การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยเพ่ือดำเนินการ หรือกรณี  บุคลากรสายสนับสนุนเข้า
ปฏิบัติงานสาบ  ไม่ได้อยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุจำเป็น  ก็มี
การจัดประชุมชี้แจง ตักเตือน   

ส่วนในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ก็ ได้ระมัดระวัง โดยให้มีผู้ตรวจสอบหลายคน และให้มีการ
ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  หรือกรณีการจัดหาบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี  ก็ดำเนินการตามขั้นตอนและ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

9. หลักการตอบสนอง คณะฯมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะที่ประชุม จากตัวแทน
คณาจารย์คณะกรรมการประจำคณะ จากช่องทางรับความคิดเห็นผู้
ขอรับบริการในช่องทางต่างๆ  และมีการดำเนินการปรับปรุงเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการเป็นประจำและต่อเนื่อง  อาทิ ได้จัดห้อง
สำนักงานไว้ชั้น 2 และทุกงานมาปฏิบัติงานบริเวณห้องฝั่งด้านหน้าของ
ชั้น 2 เพ่ือให้สามารถให้บริการได้สะดวก ประสานเร่งรัดให้มหาวิทยาลัย
จัดบริการโต๊ะนั่งใต้ถุนอาคารใหม่  ติดตามเร่งรัดการดูแลรักษาความ
สะอาดภายหลังจากการรับเรื่องร้องเรียนแต่ละครั้ง เร่งรัดการดูแล
ทรัพย์สินคณะให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้งานโดยประสานงาน
ไปยังมหาวิทยาลัยทุกครั้งภายหลังจากการตรวจสอบพบสภาพทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ เสียหายไม่พร้อมใช้งาน(อาคารสถานที่ ) รวมทั้งประสาน
ซ่อมแซมด้วยงบคณะบางส่วน  นอกจากนี้ยังเร่งรัดให้บุคลากรเผยแพร่
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดีที่สามารถตรวจสอบระยะเวลา
แล้วเสร็จของงานแต่ละเรื่อง  โดยเฉพาะงานเบิกจ่ายงบประมาณ  
รวมทั้งมีติดตามประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการบุคลากรสาย
สนับสนุน เพ่ือนำข้อมูลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานและประเมินการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน หากมีกรณีที่ เป็นเรื่องผิดวินัย คณะจะมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงทุกครั้ง และมีการดำเนินการตามผลการ
สืบสวน  
 10. หลักฉันทามติ   คณะฯมีการนำปัญหา เหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อความสำเร็จของคณะ  มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือหาข้อสรุปใน
การดำเนินการ โดยมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นประจำทุกปี 
และได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์   นอกจากนี้ในปี
การศึกษา 2563 ยังมีจัดประชุมคณาจารย์สาขาวิชาที่มีจำนวนนักศึกษา
ลดลงเพ่ือหาแนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ  กรณีประชุมเพ่ือ
หาแนวทางการใช้งบประมาณในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส     
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โคโรน่า (COVID-19)  ,กรณีประชุมเพ่ือหาข้อสรุปในการตรวจหลักฐาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี , กรณีการปฏิบัติงานของกลุ่ม
แม่บ้านและคนสวน กรณีการขออนุญาตใช้ห้องเรียนเป็นห้องพักอาจารย์  
และหรือกรณีการลาและการมาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้กำหนดให้มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจะมีการประเมินดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีงบประมาณ  เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของคณบดี โดยได้
มีการจัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานของคณบดี โดยข้อคำถาม
ได้กำหนดถึงการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลไว้อย่างชัดเจน และมีการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการบริหารงานของคณบดี ได้แก่ ผู้นำ
ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษา ประธานสาขาวิชา ตัวแทนอาจารย์ 
และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนเป็นต้น  (มน 5.1-2-14) 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 บริหารงานภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ การนำนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่หรือระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินงานภายในต้แผน

ยุทธสาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพ่ือท้องถิ่น โดยการน้อมนำ
แนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้พระราโชยายของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็น
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่รองรับการพัฒนาของประเทศและมุ่ง
ช่วยเหลือชุมชนทิ้งถิ่นให้ได้ใช้บัณฑิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยได้ตระหนักในบทบาท
หน้าที่และเล็งเห็นความสำคัญของระบบฐานข้อมูลที่นะมาเป็นระบบและ
กลไกการวางแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่น ได้  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ทำการประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
การวางแผนออกแบบเชิงระบบในการจัดทำฐานข้อมูลและนำไปใช้ข้อมูล
ระบบฐานเดียวกัน เพ่ือนำไปสู่การสนับสนุนและการขับเคลื่อนงานด้าน
การยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นใน
ระยะยาวต่อไป และคณะฯ ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการ จัดทำ
ฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ใหม่ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด

มน  5.2-3-1  ร าย งาน ส รุ ป
โครงการบริการวิชาการ จัดทำ
ฐานข้ อมู ล เพ่ื อรองรับการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ใหม่ 
ระยะ  20  ปี  (พ .ศ .2560 -
2579) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ภายใต้ความ
ร่วมมือกับเทศบาลตำบลทุ่งหัว
ช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด
ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  
 
มน 5.2-3-2 รายงานสรุปผล
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับคน
ชุมชนฐานรากเทศบาลตำบลทุ่ง
หัวช้าง อ.ทุ่ งหัวช้าง จ.ลำพูน 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ลำพูน ภายใต้ความร่วมมือกับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง 
จังหวัดลำพูน (มน 5.2-3-1) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 และคณะฯ ได้นำข้อมูลจาการผลการดำเนินโครงการดังกล่าว
มาบริหารงานภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ การนำนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่หรือระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ใน
การบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือ
การแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเป้าหมายและตรงตามความ
ต้องการของประชาชน ของบริบทเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างดังนี้ 

 
สภาพชุมชน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

สภาพทั่ วไปและข้อมูล
พ้ืนฐาน 
 

1) ด้านกายภาพ 
2) ด้านการเมือง/การปกครอง 
3) สภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป 
สภาพสังคมและประ 

ส ภ า พ สั ง ค ม แ ล ะ
ประชากร 

1) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
2) ช่วงอายุและจำนวนประชากร  

ด้านการศึกษา 1) ประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา 
2) สถานการศึกษา  
3) แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม จำนวนประชากรจำแนกตามอาชีพ  
สภาพปัญหา  ปัญ หา ความขัดแย้ ง และสาเหตุที่

เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการทำกิน ที่
ส่งผลการมีรายได้ในครัวเรือนของชุมชน
ในเขตพ้ืนที่ เทศบาลตำบลทุ่ งหั วช้ าง
ประกอบไปด้วย 

1) บ้านทุ่งเป็ด หมู่ 1 
2) บ้านหนองป่าตึง หมู่ 2 
3) บ้านทุ่งหัวช้าง หมู่3 
4) บ้านจริญญา หมู่ 4 

 

ดังนั้น จึงได้นำข้อมูลข้างต้นมาพิจารณาเพ่ือการตัดสินใจ
กำหนด พ้ืนที่ ในการให้ บ ริการวิช าการแก่ สั งคมและชุ มชน  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับคนชุมชนฐานราก  เพ่ือสร้างการเรียนรู้  
ยกระดับรายได้หรือลดค่าใช้จ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือน
เป้าหมายในพ้ืนที่จังหวัดลำพูน คือ พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  ป ร ะจ ำปี
งบประมาณ 2563  
มน 5.2-3-2 แผนปฏิบัติการ 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
 
มน 5.2-3-4 
http://hugiswh.lpru.ac.th/
husocevaluation/ 
 
มน 5.2-3-5  
http://www.human.lpru.a
c.th/husocemployee/ 
 
มน 5.2-3-6  
http://www.human.lpru.a
c.th/husocplan/ 
 
มน 5.2-3-7 
http://eoffice.lpru.ac.th/e
-documentlpru/res/ 
 
มน 5.2-3-8 ระบบสารบรรณ
ออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
http://hugiswh.lpru.ac.th/
husocedocument/main_1
.php 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน (มน 5.2-3-2) และในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 คณะฯ ยังคงมีการดำเนินเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนชุมชนฐานราก โดยได้กำหนดไว้แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (มน 5.2-3-3)  เพ่ือชุมชนเป้าหมายเกิด
การเรียนรู้และต่อยอด เพ่ือพึงพาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

คณะเห็นถึงความสำคัญของการนำระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล
มาใช้ในการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ จึงนำระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร(Management Information System: MIS)ที่สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างถูกต้องมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน
ในวางแผน ควบคุม กำกับติดตาม และการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ที่เป็น
ปัจจุบันสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงที ทั้งที่พัฒนาขึ้นมาใช้งาน
เฉพาะภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และที่เชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการใช้ประโยชน์
ร่วมกันดังนี้  

(1) ด้านการจัดการเรียนการสอนได้แก่ระบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ เรียนต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้          
(มน 5.2-3-4) ซึ่งสามารถรายงานผลการประเมินคุณภาพการสอน
จำแนกรายบุคคลจำแนกรายวิชา จำแนกรายสาขาวิชา รวมถึงรายงาน
ผลการประเมินการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการสอนและการ
เรียนรู้เป็นต้น และผู้บริหารสามารถนำข้อมูลในการตัดสินวางแผนการ
จัดอาจารย์ผู้สอนร่วมกับสาขาวิชาได้         

(2) ด้านบุคลากรได้แก่ระบบบริหารงานบุคคล (มน 5.2-3-5)  
ซึ่งสามารถรายงานข้อมูลประวัติบุคลากร จำแนกตามสายงาน จำแนก
ตามการปฏิบัติงาน จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ จำแนกตามวุฒิ
การศึกษา เป็นต้น โดยผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือ
วางแผนกรอบอัตรากำลังและการวางแผนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ให้กับบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 

(3) ด้านงบประมาณได้แก่ ระบบบริหารงบประมาณ (มน 5.2-
3-6) ซึ่ งสามารถรายงานการใช้จ่ ายงบประมาณครอบคลุม ด้ าน
ยุทธศาสตร์ ด้านกลยุทธ์ ด้านแผนงาน ด้านผลผลิต ด้านโครงการ ด้าน
หน่วยงาน แผนการดำเนินงานรายเดือน สรุปผลการดำเนินงาน สัดส่วน
การเบิกจ่ายงบประมาณ ไฟล์โครงการอนุมัติ และมูลค่าวัสดุคงเหลือ 
เป็นต้น และผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปวางแผนในการกำกับ ติดตาม 
เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณจากผู้รับผิดชอบได้ 

(4) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการได้แก่ระบบสารสนเทศ
งานวิจัยและบริหารวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
(มน 5.2-3-7) ซึ่งสามารถรายงานข้อมูลนักวิจัย โครงการวิจัย สถิติข้อมูล
งบประมาณวิจัย สถิติข้อมูล Power BI รายงานผลการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการหรืองานวิจัย ข้อมูลเครือข่าย MOU รายงานข้อมูลงานวิจัยที่
นำไปใช้ประโยชน์หรือยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การบริการ
วิชาการและผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพ่ือผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไป
วางแผนในการกำกับ ติดตาม การผลิตผลงานวิจัย และนำข้อมูลไป
สังเคราะห์ เพ่ือการตัดสินในเพื่อจัดทำแผนดำเนินงานวิจัยของคณะฯได้ 

(5) ระบบสารบรรณออนไลน์  (มน 5.2-3-8)  เป็นระบบที่
สนับสนุนการปฏิบัติงาน สื่อสารและแจ้งเตือนกับบุคลากรภายในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ช่วยลดการใช้ทรัพยากร ประหยัดเวลา 
สามารถเข้าถึงข่าวสารได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นต้น ผู้บริหารสามารถเข้าดู
ข้อมูลย้อนหลังที่เป็นเรื่องสำคัญหรือข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในการตัดสินใน
ขณะที่ต้องการใช้ข้อมูลเร่งด่วนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งนำมาวิเคราะห์ความคุ้มค่า คุ้มทุน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขันของแต่ละหลักสูตร เพ่ือ
ประกอบการบริหารหลักสูตรและการตัดสินใจในการเปิดปิดหลักสูตร 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการจัดทำรายงานการ
วิเคราะห์การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(มน 5.1-2-1) โดยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนเพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรี และโอกาสในการแข่งขัน สรุปผลดังนี้ 
 1. ต้นทุนรวมในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น
116,945,568.62บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 
28.86 สาเหตุของการลดลงของต้นทุนเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
ของหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่สนับสนุนลดลง 
 แหล่ งที่ มาของต้นทุนมาจากงบประมาณรายได้ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  4 ,808 ,617.52 บาท (ร้อยละ8.87) 
งบประมาณแผ่นดิน 47,666,507.54 บาท (ร้อยละ87.89) ค่าเสื่อมราคา 
1,756 ,624.63 บ าท (ร้ อ ยล ะ3.24) โด ยแบ่ ง เป็ น ต้ น ทุ น ท างต รง 

มน 5.1-2-1 รายงานการวิเคราะห์
การคำนวณต้ นทุ นต่ อหน่ วย
ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
54,231,749.69 บาท (ร้อยละ46.37) และต้นทุนทางอ้อม 62,713,818.93 
บาท (ร้อยละ53.63) 
 หลักสูตรที่มีต้นทุนรวมในการผลิตบัณฑิตมากกว่าสิบล้านบาท 
ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 18,548,634.68 บาท สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (ค.บ.) 16,473,761.65 บาท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 
14,247,067.32 บาท และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 12,202,143.32
บาท  
 2. ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต พบว่า หลักสูตรที่มี
ต้นทุนมากที่ สุ ด 5 อันดับ คือ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  (ศศ.บ.) 
106,293.94 บาท รองลงมาคือ สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับ
ชาวต่างประเทศ(ศศ.บ.) 102,014.99 บาท สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 
100,324.09 บาท สาขาวิชาดนตรี (ศศ.บ.) 99,159.81 บาท และสาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ(ศล.บ.) 98,862.89 บาท ตามลำดับ 
 3. ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของหลักสูตร สามารถวิเคราะห์
แยกตามมิติต่างๆ ดังนี้  
 3.1 มิติด้านประสิทธิภาพ  การบริหารหลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 12 หลักสูตร     
มีความคุ้มค่า 4 หลักสูตร (ร้อยละ33.33) ได้แก่ 1) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
(น.บ.) 2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 3) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(ค.บ.) 4) สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ และไม่
คุ้มค่า 8 หลักสูตร (ร้อยละ66.67) ได้แก่  1) สาขาวิชาดนตรี  (ศศ.บ.)          
2) สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (ศล.บ.) 3) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
(ค.บ.) 4) สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 5) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)        
6) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 7) สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)        
8) สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ร.บ.) 
 มิ ติ ด้ าน ป ระสิ ท ธิ ผ ล  ปี ก ารศึ กษ า 2562 บั ณ ฑิ ต คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาเป็น
ระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 86.18 สาขาวิชาที่บัณฑิตมีงานทำมากที่สุด 5 
อันดับ คือ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) ร้อยละ 100 รองลงมา คือ 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (ศศ.บ.)        
ร้อยละ 97.78 สาขาการพัฒนาชุมชน(ศศ.บ.) ร้อยละ 93.18 สาขาวิชา
สังคมศึกษา (ค.บ.) ร้อยละ 86.96 และสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
(ศล.บ.) ร้อยละ 85.71 ตามลำดับ 
 มิติด้านผลกระทบ  คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  
ดำเนินงานตามภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคมมาหลาย
รุ่น มีศิษย์ เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้รับรางวัลในระดับท้องถิ่นและ
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ระดับชาติ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง        
จึงทำให้ยังคงมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ถึงแม้จะประสบกับภาวะจำนวนประชากรวัยเรียน
ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบกับมหาวิทยาลัยเกือบทุกมหาวิทยาลัย 
 มิติด้านโอกาสในการแข่งขัน  ประเด็นที่ เป็นโอกาสในการ
แข่งขันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ 1) หลักสูตรได้
มาตรฐานและมีคุณภาพสามารถตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย 
และสามารถบูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือจัดกิจกรรมเชิงสัมพันธ์ในการ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ร่วมกับชุมชนให้สามารถจัดการตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิง
ยุทธศาสตร์ กลุ่ม 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่  (Area-Based and 
Community) 2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการดำรงชีวิตระหว่าง
การศึกษาไม่สูงมากนัก 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ ให้มีระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม โดย
สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจาก

ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ ให้มีระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม โดย
สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน ดังขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปนี้ 

1) คณะมีการกำหนดการบริหารความเสี่ยงไว้ 2 ระดับดังนี้ 
1.1 คณะกรรมการด้านความเสี่ยงของคณะ ประกอบด้วย คณบดี 

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างาน  
1.2 คณะกรรมการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงของคณะ

ประกอบด้วยคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานผู้แทนคณะ โดยมีรอง
คณบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการภายใต้นโยบายและการกำกับ
ของคณะกรรมการด้านความเสี่ยง  

2) ระดับหน่วยงาน รับผิดชอบ โดย 
2.1 คณะทำงานด้านความเสี่ยง ประกอบด้วย ตัวแทนจาก

หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดคณะประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนคณะ ประธาน
สาขาวิชาหรือตัวแทนสาขาวิชา โดยมีคณบดีเป็นประธาน ตามคำสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 568 /2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
งานควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยงคณะฯ (5.1-3-1)  

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ ประกอบด้วย

ม น  5 .1 -3 -1  ค ำ สั่ ง  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ท่ี  568/2562 เรื่ อง แต่งต้ั ง
คณ ะกรรมการงานควบคุ ม
ภายในและบริหารความเสี่ยง
คณะฯ    
 
มน 5.1-3-2  แผนบริหารความ
เสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ.2563    
 
มน 5.1-3.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 
มน 5.1-3.4 รายงานการประชุม
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณบดีและหัวหน้าสำนักงานคณบดีเป็นเลขานุการคณะ ดำเนินการภายใต้
การกำกับดูแลของคณบดีและรองคณบดี 

3) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เพ่ือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยหาเหตุการณ์ที่เสี่ยง 
รวมทั้งหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ โดยการประชุมระดมสมองการใช้
ข้อมูลจากผลการดำเนินงานความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำ
คณะและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมาประกอบการจัดทำแผน  หลังจากนั้น ได้นำ 
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (มน 5.1-3-2) เสนอในการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (5.1-3-3) เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
โดย รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และ หัวหน้า
สำนักงานคณบดี พิจารณากลั่นกรองตามข้อมูลเบื้องต้นและนำเสนอคณบดี 
เพ่ือพิจารณา กรอบแผนการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ 
ได้นำ ร่าง แผนการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2563 (มน 5.1-3-4) หลังจากนั้น ได้ส่ งแผนดังกล่าวไปให้
คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรม เพ่ือนำไปเป็นแนว
ทางการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง  (มน 5.1-3-5) 

 4) คณะฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการดำเนินการ
การบริหารความเสี่ยงและการจัดการวางระบบควบคุมภายในให้สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในของคณะ และวิเคราะห์
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และได้วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้  

(1) ระดับโอกาสที่เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) 
 

ระดับโอกาสที่เกิดเหตุการณค์วามเสี่ยง (Likelihood) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ความถี ่

1 น้อยมาก 5 ปี ต่อครั้ง(หรือคาดว่า ไม่น่าจะ
เกิดขึ้น) 

2 น้อย 2-3 ป ีต่อครั้ง (หรือคาดว่ามี
โอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย) 

คณะ กรรมการประจำคณะ 
ประจำปีการศึกษา 2562 

 
 

มน 5.1-3-5  บันทึกข้อความ
แ ล ะ ข้ อ เส น อ แ น ะ จ า ก
คณ ะกรรมการงานควบคุ ม
ภายในและบริหารความเสี่ยง
คณะฯ    
 
มน 5.1-3-6 รายงานผลการ
บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  
มน 5.1-3-7 แผนบริหารความ
เสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
 
มน 5.1-3-8 แผนควบคุมภายใน 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
 
มน 5.2-5-9 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
วันที่ 7 มกราคม 2564 
 
มน 5.2-5-10 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการควบคุม
ภายใน วนัที่ 7 มกราคม 2564 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
3 ปานกลาง 1 ปี ต่อครั้ง(ไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้น) 
4 สูง เกิดขึ้นเดือนละครั้ง (หรือคาดวา่ 

น่าจะเกิดขึ้น) 
5 สูงมาก เกิดขึ้นตลอดเวลาในการ

ปฏิบัติงาน (หรือคาดวา่เกิดขึ้น
แน่นอน) 

 

หรือ 
ระดับโอกาสที่เกิดเหตุการณค์วามเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ความถี ่
1 น้อยมาก เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากปัจจัย

ภายในองค์กร และมีกลยุทธ์ใน
การควบคุมภายในที่ป้องกันไว้
แล้ว อย่างมีประสิทธภิาพ 

2 น้อย เป็นเหตุการณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นจาก
ปัจจัยภายนอกองค์กร แต่องค์กร
มี กลยุทธ์ในการควบคุมภายในที่
ป้องกันไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 ปานกลาง เป็นเหตุการณ์เชิงลบที่เกิดขั้นจาก
ปัจจัยภายนอกองค์กร ควบคุม
ไม่ได้ แต่องค์การไม่แน่ใจใน
ประสิทธภิาพในการป้องกันของ
กลยุทธ์ในการควบคุมภายใน 

4 สูง เป็นเหตุการณ์เชิงลบที่เกิดขัน้จาก
ปัจจยัภายนอกองค์กร ควบคุมไมไ่ด้ 
ในขณะที่องค์กรมีกลยุทธ์ในการ
ควบคมุภายใน แต่มปีระสิทธภิาพยัง
ไม่เพียงพอที่จะรองรบัผลกระทบเชิง
ลบที่มีต่อการดำเนินงานขององคก์ร 

5 สูงมาก เป็นเหตุการณ์เชิงลบที่เกิดขัน้จาก
ปัจจยัภายนอกองค์กร ควบคุมไมไ่ด้ 
ในขณะที่องค์กรไม่มีกลยุทธ์ในการ
ควบคมุภายใน ในการป้องกนั
เหตุการณ์เชิงลบนัน้ และคาดว่า
เหตุการณ์ขา้งตน้เกิดขึน้ในอนาคต
แนน่อน 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
(2) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน  
โดยคณะฯได้ ใช้ข้อมูลจากผลการดำเนินงานความเสี่ ยงในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจำคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบการจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ได้แก่  
1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของ

นักศึกษา  
ก่อน บริหารความเสี่ยง ระดับปานกลาง ค่าระดับความเสี่ยงเท่ากับ
1(L) X 4(I) =4  
หลัง การบริหารความเสี่ยงเท่ากับระดับต่ำ ค่าระดับความเสี่ยง
เท่ากับ (L1) x 3 (I) =3))  

2) จำนวนนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทักษะทางภาษาต่างประเทศต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน   

ก่อน บริหารความเสี่ยง ระดับสูงมาก ค่าระดับความเสี่ยงเท่ากับ 
5(L) X 5(I) =5  
หลัง การบริหารความเสี่ยงเท่ากับระดับสูง ค่าระดับความเสี่ยง
เท่ากับ (L3) x 4(I) =12))  

 
3) จำนวนนักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่ำกว่า

มาตรฐาน  
ก่อน บริหารความเสี่ยง ระดับสูงมาก ค่าระดับความเสี่ยงเท่ากับ 
5(L) X 5(I) =5  
หลัง การบริหารความเสี่ยงเท่ากับระดับสูง ค่าระดับความเสี่ยง
เท่ากับ (L3) x 4(I) =12))  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 คืนงานวิจัยสู่ท้องถ่ิน 
1) จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม งานวิชาการที่

นำไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่นได้จริงมีจำนวนน้อย  
ก่อน บริหารความเสี่ยง ระดับสูงมาก ค่าระดับความเสี่ยงเท่ากับ 
5(L) X 5(I) =5  
หลัง การบริหารความเสี่ยงเท่ากับระดับสูง ค่าระดับความเสี่ยง
เท่ากับ (L3) x 4(I) =12))  

 
2) ผลงานทางวิชาการลดลง   
ก่อน บริหารความเสี่ยง ระดับสูงมาก ค่าระดับความเสี่ยงเท่ากับ 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
5(L) X 5(I) =5  
หลัง การบริหารความเสี่ยงเท่ากับระดับสูง ค่าระดับความเสี่ยง
เท่ากับ (L3) x 4(I) =12))  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พลิกฟื้นแผ่นดินด้วยวิชาการ 
1) งานบริการวิชาการมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนไม่ครบทุก

หลักสูตร   
ก่อน บริหารความเสี่ยง ระดับสูงมาก ค่าระดับความเสี่ยงเท่ากับ 
5(L) X 5(I) =5 
หลัง การบริหารความเสี่ยงเท่ากับระดับสูง ค่าระดับความเสี่ยง
เท่ากับ (L3) x 4(I) =12))  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก้าวล้ำบริหารจัดบริหารจัดการ 
1) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพ่ือการดำเนินงานตามภารกิจมี

แนวโน้มจะลดลง  
ก่อน บริหารความเสี่ยง ระดับสูงมาก ค่าระดับความเสี่ยงเท่ากับ 
5(L) X 5(I) =5  
หลัง การบริหารความเสี่ยงเท่ากับระดับสูง ค่าระดับความเสี่ยง
เท่ากับ (L3) x 4(I) =12))  

 
2) ความรับผิดชอบต่อการทำ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร  

ก่อน บริหารความเสี่ยง ระดับสูงมาก ค่าระดับความเสี่ยงเท่ากับ 
5(L) X 5(I) =5  
หลัง การบริหารความเสี่ยงเท่ากับระดับสูง ค่าระดับความเสี่ยง
เท่ากับ (L3) x 4(I) =12))  

  
3) จำนวนของนักศึกษาลดลงทุกปีมีแนวโน้มว่าหลักสูตรจะถูกงดรับ

นักศึกษาเนื่องจากไม่เป็นตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  
ก่อน บริหารความเสี่ยง ระดับสูงมาก ค่าระดับความเสี่ยงเท่ากับ 
5(L) X 5(I) =5  
หลัง การบริหารความเสี่ยงเท่ากับระดับสูง ค่าระดับความเสี่ยง
เท่ากับ (L3) x 4(I) =12))  

 
(3) การติดตามระหว่างปีงบประมาณ เพื่อประเมินผลการควบคุม

ภายในและบริหารความเสี่ยง (มน 5.1-3-4) และผลการติดตามการบริหาร
ความเสี่ยง โดยภาพรวม พบว่า 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ได้แก่  
ลำดับที่ 1 จำนวนนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทักษะทางภาษาต่างประเทศต่ำ

กว่าเกณฑ์มาตรฐาน   
หลัง การบริหารความเสี่ยงเท่ากับระดับสูง ความเสี่ยงยังมีอยู่ คือ 
จำนวนนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทักษะทางภาษาต่างประเทศต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน   

 
ลำดับที่ 2 จำนวนนักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต่ำกว่ามาตรฐาน 
หลัง การบริหารความเสี่ยงเท่ากับระดับสูง ความเสี่ยงยังมีอยู่ คือ 
จำนวนนักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่ำกว่า
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 คืนงานวิจัยสู่ท้องถิ่น ได้แก่ 
1) จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม งานวิชาการที่

นำไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่นได้จริงมีจำนวนน้อย  
หลัง การบริหารความเสี่ยง พบว่ายังอยู่ในระดับต่ำ 

 
2) ผลงานทางวิชาการลดลง   
หลัง การบริหารความเสี่ยง พบว่ายังอยู่ในระดับต่ำ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พลิกฟื้นแผ่นดินด้วยวิชาการ ได้แก่ 
1) งานบริการวิชาการมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนไม่ครบทุก

หลักสูตร   
หลัง การบริหารความเสี่ยง พบว่ายังอยู่ในระดับปานกลาง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก้าวล้ำบริหารจัดบริหารจัดการ ได้แก่ 

   1) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพ่ือการดำเนินงานตามภารกิจมี
แนวโน้มจะลดลง  

หลัง การบริหารความเสี่ยงพบว่ายังอยู่ในระดับสูง   
 
   2) ความรับผิดชอบต่อการทำ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร   

หลัง การบริหารความเสี่ยงพบว่ายังอยู่ในระดับสูง 
 
   3) จำนวนของนักศึกษาลดลงทุกปีมีแนวโน้มว่าหลักสูตรจะถูกงดรับ

นักศึกษาเนื่องจากไม่เป็นตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลัง การบริหารความเสี่ยงเท่ากับระดับสูง  

 
(4) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง มีการดำเนินการดังนี้ 

       คณะฯได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือพิจารณาการดำเนินงานการจัดการความ
เสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยคณะฯ 
ได้จัดประชุมผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุม 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพล ชั้น 5 
อาคาร 52 ที่ประชุมได้ให้ความหมายของความเสี่ยง ดังนี้ 

- เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้  แต่หน่วยงานได้
วิเคราะห์ว่าหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบทำให้ไม่บรรลุเป้าหมาย 

- ความเสี่ยง ควรวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก 
- แผนบริหารความเสี่ยง มาจากการวิเคราะห์หาเหตุจากปัจจัย

ภายนอก จะพิจารณาดูผลลัพธ์ของการขจัดความเสี่ยง ว่าลดลงหรือไม่  
ส่วนการควบคุมภายใน เป็นกระบวนการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานกระทรวงการคลัง จำนวน 5 องค์ประกอบ ดูกระบวนการไม่ได้
ดูผลลัพธ์  แต่การควบคุมภายใน สามารถใช้กระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง การค้นหาปัจจัยเสี่ยงได้เหมือนกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไดแ้ยกแผนบริหารความเสี่ยง และแผน
ควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ ยง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (มน 5.2-5-7)  และแผน
ควบคุมภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (มน 5.2-5-8)  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564(มน 5.2-5-9)   และคณะกรรมการ
ควบคุมภายในของคณะใน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 (มน 5.2-5-10)   
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 มีการดำเนินการจัดการความรู้ที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายหรือการดำเนินงานที่เป็น
ปัญหาของคณะอย่างเป็นระบบและจัดทำเป็นคลังความรู้ให้บุคลากรในทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง   
องค์ความรู้โดยสะดวก เพื่อการเรียนรู้และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนางานอย่างเป็น
รูปธรรม 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการดำเนินค้นหาแนว

ปฏิบัติที่ดีจากความรู้ของอาจารย์ โดยดำเนินการในรูปแบบของการ
จัดการความรู้ ตามกระบวนการดังนี้ 

1) สายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มน 5.2 -6 -1 คำสั่ งคณ ะ ที่
508/2563   เรื่ อ ง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการจัดการความรู้  
(Knowledge Management) 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 

ตามคำสั่งคณะ ที่ 508/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563    
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 (มน 5.2-6-1) เพื่อทำหน้าที่ในการจัดการ
ความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย    

1.2) จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้และอาจารย์
ผู้ เข้าร่วม (มน 5.2-6-2) โดยพิจารณากำหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย 
ดังการดำเนินงานต่อไปนี้ 

1.2.1 มีการศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านการผลิต
บัณฑิต และด้านการวิจัย  

1.2.2 คณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มีการประชุมเพ่ือกำหนดแผนในการจัดการความรู้  
ประจำปีการศึกษา 2562 (มน 5.2-6-3) โดยมีแผนการจัดการความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2563-2565  ทั้ งหมด 2 
ประเด็น ได้แก่   

ด้านการผลิตบัณฑิต : ประเด็น พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ   

ด้านการวิจัย: ประเด็น การผลิตผลงานวิจัยเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.2.3 กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และ
ทักษะตามแผนความรู้ที่กำหนดในข้อ  1 คือ อาจารย์ที่สั งกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       

1.3) มีการจัดประชุมเพ่ือแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit know- ledge) เพ่ือค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดไว้ในแผน          

1.4) คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่แนว
ปฏิบัติที่ที่ได้จากการแลเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 2 ประเด็น (มน 5.2-6-4)  และ
จัดประชุมเพ่ือคืนข้อมูลให้กับกลุ่มอาจารย์ที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ 
ผ่านการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดการนำไปใช้
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง 

1.5) มีการเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด โดยจัด
ประชุมและแจกเอกสารแนวปฏิบัติที่ดี ในรูปแบบของเอกสารเผยแพร่
แจกให้แก่อาจารย์เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่เป็นลายลักษณ์

ส า ย วิ ช า ก า ร  ป ร ะ จ ำ ปี
การศึกษา 2563   
 
มน  5 .2 -6 -2  ราย งาน การ
ประชุมคณ ะกรรมการการ
จัดการความรู้  สายวิชาการ 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  ป ร ะ จ ำ ปี
การศึกษา 2563  
 
มน 5.2-6-3 แผนการจัดการ
ความรู้ (สายวิชาการ) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

 
มน 5.2-6-4 เอกสารเผยแพร่
จากผลการจัดการความรู้ (สาย
วิชาการ) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563  
 
มน  5 .2 -6 -5 เว็บ ไซต์ คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   
 
มน 5.2-6-6 คำสั่ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ 
(สายสนับสนุน) ปีการศึกษา 
2563   
 
มน 5.2-6-7 แผนการจัดการ
ความรู้ (สายสนับสนุน) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563  
 
มน 5.2-6-7 รายงานผลการ
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
อักษร (explicit knowledge) ผ่านทางเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มน 5.2-6-5) และจัดส่งไปยัง
หน่วยงานภายนอก เพ่ือใช้ประโยชน์  

2) สายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.1 แต่ งตั้ งคณะกรรมการจัดการความรู้  (สายสนับสนุน )             

ปีการศึกษา 2563 (มน 5.2-6-6)  
2.2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (สายสนับสนุน)      

ครั้งที่ 1  โดยมีคณบดีเป็นประธาน เพื่อพิจารณากำหนดประเด็นการจัด
ความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน ภายใต้นโยบายสาระสําคัญ กลาวถึง 
ความรู ประโยชนการจัดการความรู และผลการจัดการความรูใน ป
การศึกษาที่ผานมารายละเอียดสรุป ดังนี้  

- ทบทวนจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในปีการศึกษา 2562 
ที่ผ่านมาที่เห็นว่าควรดำเนินการต่อเนื่องเพ่ือค้นหาวิธีการหรือขั้นตอนที่
ฝังอยู่ในตัวบุคคล 

- ประโยชนการจัดการความรู ควรเป็นเรื่องของการ Up skill 

/ Reskiil เพ่ือพัฒนาตนเอง ที่นำไปใช้ในหน้าที่ของตนเอง 
- วัตถุประสงคการจัดการความรู คือ เพ่ือหาประเด็นการ

จัดการความรูของสายสนับสนุน วิธีการคือให้ทุกคนได้พูดถึงประเด็น/
หัวข้อเรื่องที่ต้องการจัดการความรู้ เพ่ือเป็นการฝึก Upskill/Reskiil ของ
แต่ละคน ทั้ งนี้  บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้นำเสนอ โดยเน้น
บรรยากาศเป็นกันเอง โดยไม่ให้หัวหน้างานนำเสนอ เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ที่เกิดจากความต้องการ   

จากการประชุม ได้มติกำหนดประเด็นการจัดการความรูบุคลากร
สายสนับสนุน มี 2 ประเด็น คือ (1) การเขียนหนังสือราชการ  (2) การ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรือกิจกรรมอ่ืนๆแบบออนไลน์ โดยมีการ
ดำเนินการผ่านการจัดกิจกรรม  โดยจัดทำเป็นแผนการจัดการความรู้ 
สายสนับสนุน ปีการศึกษา 2563 (มน 5.2-6-7) 

2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ ดังนี้ 
(1) การเขียนหนังสือราชการ จากผู้มีประสบการณ์ ได้แก่ นาง

จันทร์ฟอง มงคล หัวหน้างานบริหารงาน 
 (2) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรือกิจกรรมอ่ืนๆแบบ

ออนไลน์ โดยเจ้าหน้าที่ จากกองพัฒนานักศึกษา  ที่มีประสบการณ์การ
จัดโครงการหรือกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์มาแลกเปลี่ยน 

(3) ผลการจัดการความรู้  ตามรายงานผลการจัดการความรู้ สาย
สนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 

จัดการความรู้ สายสนับสนุน 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  ป ร ะ จ ำ ปี
การศึกษา 2563 
 

มน 5.2-6-8 เอกสารเผยแพร่
ผลจากการจัดการความรู้ (สาย
สนับสนุน) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
(มน 5.2-6-8) โดยสรุปดังนี้ 

องค์ความรู้ที่ได้ บทเรียนที่ได้ 
1.การเขียนหนังสือราชการ 
     ●ความหมายประเภทของหนังสือ
ราชการ 
   ● องค์ประกอบของหนังสือ
ราชการภายนอก 
   ● องค์ประกอบของหนังสือราชการ
ภายใน 
   ●เทคนิคการร่างและเขยีนหนังสอื
ราชการ 
    ● ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือ
ราชการอย่างน้อย 2 
      ประเภท 

   1.การใช้ภาษาราชการในการเขยีน
หนังสือราชการมคีวามจำเป็นและ
สำคัญเพื่อมิให้แก้ไขบ่อยครั้งผู้จดัทำ
ควรมีการการฝึกเขียนหนังสือราชการ
บ่อยๆจะทำให้เกดิความชำนาญ  
   2.การเขียนหนังสือราชการ
โดยเฉพาะจัดทำคำสั่ง มีการแกไ้ข
หลายครั้งทำให้สูญเสียเวลา และสง่ผล
กระทบต่อหน้า ดังนั้นผู้รับผิดชอบคือ 
งานบริหารทั่วไปควรมีการรวบรวม
ข้อมูล แนวปฏิบัติใหม้ีความทันสมยั 
และสามารถแจ้งประสานผูเ้กี่ยวขอ้ง
ทราบได้อยา่งรวดเร็ว  

2. การปฏิบัติงานออนไลน์    

   ●ได้ความรู้จากการจัดทำถ่ายทอด
วีดีโอ ผ่าน facebook 
   ●ได้เรียนรู้การจัดทำเกียรติบัตร 
ออนไลน์ผ่าน Google Slide และ 
Google Form 
   ●ได้เรียนรูล้ักษณะ รูปแบบ
กิจกรรม แนวคดิใหม่จากวิทยากร 
   ●รับทราบและเข้าใจว่าในการจัด
กิจกรรม รูปแบบออนไลน์ จะต้อง
อาศัย Team Work และความ 
ชำนาญเฉพาะดา้น 
   ●รับทราบและเข้าใจว่าวสัดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความ
ทันสมัย และมีคณุภาพสูง แต่มี
ข้อจำกัดใน 
ด้านงบประมาณ 

    1. การปฏิ บั ติ งานออนไลน์ ให้
สำเร็จ  ปัจจัยสำคัญ คือมีจำนวนวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ,มีทีมงานที่มี
ความรู้ความชำนาญ และมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่มีสามารถเข้าใจและเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตได้  
    2 .การปฏิบัติงานออนไลน์ เปน็
เรื่องทักษะ ต้องมีการปฏิบตัิด้วย
ตนเองหลายๆครั้งจึงจะสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการรับ
ฟังและอบรมเพยีงครั้งเดียวอาจไม่
สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้
    3. หากหน่วยงานมีข้อจำกัด
งบประมาณ ให้ประสานขอความ
ช่วยเหลือกับหน่วยงานภายในท่ีมี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานออนไลน์ 
ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง 

 
(4) จากการติดตามประเมินผล โครงการพบว่า บรรลุผลจำนวน 

4 ตัวชี้วัด คือ (1) บุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละ 92.86 ร่วมประชุมการ
จัดการความรู้ (เป้าหมาย ร้อยละ 90)  (2) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นพร้อมการคือ 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2563 

 

208 คณะคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
การเขียนหนังสือราชการและการปฏิบัติงานออนไลน์ และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ เอกสารเล่มเล็ก  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ไลน์ และ
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เป้าหมายมีองค์ความรู้ที่
สำคัญและจำเป็นและเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง)  (3) ดำเนินการ
แล้วเสร็จในไตรมาส 3  (เป้าหมายไตรมาส 4)  (4) การเบิกจ่ายเป็นไป
แผนงานโครงการจัดการความรู้คือภายในเดือนมิถุนายน (เป้าหมาย
เบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด)   
           มีการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์โครงการ จำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
1) เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ2) เพ่ือให้คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้บุคลากรสายสนับสนุน 
พิจารณาจากองค์ความรู้ที่ได้รับจาการแลกเปลี่ยนความรู้ มี   

●ความรู้เรื่องการเขียนหนังสือราชการ 
●ความรู้เรื่อง การปฏิบัติงานออนไลน์  
คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้  ในรูปแบบเอกสาร ไปยั ง

หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ  ผ่าน
ทางช่องทางไลน์  สอบถามด้วยตนเอง และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (มน 5.2-6-8) เพ่ือให้เข้าถึงได้ข้อมูลองค์
ความรู้ได้ตลอดเวลา 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7 กำกับติดตามและประเมินผลสำเร็จของแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งมีการปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมจากผลการประเมินเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน 5.2-7-1 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำแผนบริหารและ

พัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2560-2564) ฉบับ
ทบทวน พ.ศ.2561 (มน 5.2-7-1) ซึ่งแผนดังกล่าวได้กำหนดวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
โดยมีกระบวนการจัดทำแผนดังต่อไปนี้ 
        (1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคณะกรรมการจัดทำแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(2561-2564) 
ฉบับทบทวน พ.ศ.2561 (มน 5.2-7-2)  คณะกรรมการประกอบไปด้วย
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน ประธานสาขาวิชาและหัวหน้าส่วน
งาน เพ่ือทำหน้าที่วิเคราะห์รวบรวม ติดตามประเมินผลข้อมูลและจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ 

มน 5.2-7-1 แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(2560-2564) ฉบับทบทวน 
พ.ศ.2561  

 
มน 5.2-7-2 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา 2563 

 

คณะคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 209 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
        (2) วิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมข้อมูลที่สำคัญด้านต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
                   2.1 ข้อมูลอัตรากำลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน 
รวมทั้งข้อมูลการเกษียณอายุราชการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปี ข้างหน้า 
และข้อจำกัดด้านต่างๆเพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
                  2.2 กำหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เขา้สู่กระบวนการคัดเลือก คัดสรร   
                  2.3 ข้อมูลจากการสำรวจความต้องการในการพัฒนาของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการ(สายอาจารย์) และสายสนับสนุน  
                 2.4 ข้อมูลความต้องการและความสามารถเพ่ือจัดทำ
สมรรถนะ (Competencies) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะ
ให้เกิดขึ้นในระยะ 5 ปีข้างหน้า 
                 2.5 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากร
มนุษย์ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาบุคลากร ตามแนวความต้องการ
และความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานจากแบบสอบถามและมติที่ประชุมใน
การจัดการพัฒนา  

(3) คณ ะมี การนำแผนบริหารและพัฒ นาบุ คลากร คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(2561-2564) ฉบับทบทวน พ.ศ.2561 
เสนอคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 
(มน 5.2-7-3) และปีการศึกษา 2563 คณะได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
โดยแบ่งออกเป็น จำนวน 2 แผน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ของคณะได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการที่จะพัฒนาตนเองตาม
สายงาน ได้แก่ แผนพัฒนาอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2563 (มน 5.2-7-4) แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 
(มน 5.2-7-5)   

(4) มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผน และคณะฯ ได้
กำหนดให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานสรุปผลโครงการตามแผนที่กำหนด 
(มน 5.2-7-6) และเสนอต่อคณบดี  

(5) เมื่ อสิ้ นสุดปี การศึกษาคณะฯ ได้จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผน โดยติดตามผลจากผู้รับผิดชอบโครงการและจัดทำ
เป็นรายงานผลการดำเนิ นงานตามแผน (มน 5.2-7 -7) เสนอต่อ
คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 (มน 
5.2-7-8) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นเพ่ือนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากรในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 

(6) คณะมีการสร้างขวัญและกำลังใจแก่อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่ง

จัดทำแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร (2561-2564) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ลงวันที่ 27 กันยายน 2561  
 
มน 5.2-7-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งที ่7/2561 วันที่ 25 
ตุลาคม 2561    
 
มน 5.2-7-4 แผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ 
(อาจารย์) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2563 

 
มน 5.2-7-5 แผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2563 
 
มน 5.2-7-6 รายงานสรุปผล
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ปี
การศึกษา 2563 
 
มน 5.2-7-7 รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร (2561-
2564) ประจำปีการศึกษา 
2562และรายงานผลตาม
แผนพัฒนาอาจารย์ ปี
การศึกษา  2563 
มน 5.2-7-8 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งที ่4/2564 วันที่ 23 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทางวิชาการและที่มีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น โดยประกาศให้บุคลากรของ
คณะฯ ได้ทราบผ่านการประชุมคณาจารย์และจัดทำป้ายแสดงความยินดี
ให้กับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และมีการพิจารณายกย่อง
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ
และกำลังใจการทำงาน  
          (7) มีการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำ
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนางานในหน้าที่หรือนำไปใช้ประโยชน์ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ
บุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้มาใช้พัฒนาในตำแหน่งหน้าที่ และมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานในการศึกษาดูงาน/อบรม /สัมมนานอกสถานที่ 
(มน 5.2-7-9) 

มิถุนายน 2564 
 
มน 5.2-7-9 รายงานผลการไป
ราชการ เกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพในตำแหน่งและหน้าที่ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

7 ข้อ ดำเนินการได้ ข้อ1-ข้อ7  5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งช้ีที่  5.3  ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

5 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและหลักสูตร
ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ  

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการดำเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและหลักสูตรตามระบบและ
กลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

1) การควบคุมคุณภาพ คณะฯ มีการวางแผนโดยกำหนดวัตถุประสงค์
และขอบเขตของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

1.1 จัดทำแผนงานดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา   
(Action Plan) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (มน 
5.3-1-1) โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยแผนดังกล่าวได้กำหนด
กิจกรรมโครงการให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะและ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2563 ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวัน
พุธที่ 23 ธันวาคม 2563  (มน 5.3-1-2) 

1.2 แต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณ ะและการประกันคุณ ภาพการศึ กษาระดับหลักสู ตร คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2563 ตามคำสั่งคณะฯ  ที่ 
372/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มน 5.3-1-1 แผนงาน
ดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา(Action Plan) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563 
 
มน  5 .3 -1 -2  ราย งาน การ
ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะ
แล ะก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ
การศึ กษ าระดั บ หลั กสู ต ร 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์   ปีการศึกษา 
2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวัน
พุธที่ 23 ธันวาคม 2563 
 
ม น  5 .3 -1 -3  ค ำ สั่ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่  372/2563 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณ ะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคระ
แล ะก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ปี



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2563 

 

212 คณะคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563    
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563  (มน 5.3-7-3) เพ่ือกำกับดูแลและดำเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ และระดับหลักสูตร ซึ่งมีการ
ดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะฯประกอบด้วยผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา และมีการแต่งตั้งคณะกรรม
กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบ  ให้สามารถดำเนินการ
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่กำหนด และมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือร่วมกันกำหนด
ตัวชี้วัด เป้าหมาย และวิเคราะห์สภาพการณ์ของการดำเนินงาน  เพ่ือนำมาวาง
แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำ ร่าง แผนดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ก่อนที่จะนำเสนอต่อ
คณะกรรมการประจำคณะ เพ่ือให้ความเห็นชอบ  

2) การตรวจสอบคุณภาพ คณะฯ มีการปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

2.1 จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการการศึกษาภายใน พ.ศ.2563        
(มน 5.3-1-4) โดยได้นำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563 มาเป็นกำหนดและเป็นแนวทางในการจำ
ทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของทั้งระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ โดยมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558 และอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2548 เพ่ือชี้แจ้งและสร้างความเข้าใจการ
รายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวชี้วัดระดับหลักสูตร 
และระดับคณะในการประชุมคณะกรรมการ ประกันฯ  

2.2  คณะฯ มีการตรวจสอบ โดยการติดตามผลการดำเนินงานคุณภาพ
การศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยให้มี การจัดประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563                  
(มน 5.3-1-5) เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร และกำหนดให้หลักสูตรจัดทำรายงานการดำเนินงาน
ของหลักสูตรตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวชี้วัดทั้งระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ ดังนี้  

1) รายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้  
(1) รายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดระดับคณะ

(มน 5.3-1-6) ต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1.1 รายงานการติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

การศึกษา 2563 
 
มน  5 .3 -1 -4  คู่ มื อป ระกั น
คุณ ภาพการศึ กษ าภ ายใน 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ พ.ศ.2563  
 
มน 5.3-7-5 รายงานการ
ประชุมคณะ กรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการ
การศึกษา 2563 
 
มน 5.3-1-6 รายงานสรุปผล
ตามองค์ประกอบคุณภาพและ
ตัวชี้วัดระดับคณะ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563 
 
มน 5.3-1-7 รายงานสรุปผล
ตามองค์ประกอบคุณภาพและ
ตัวชี้วัดระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563 
 
มน 5.3-1-8 รายงานผลการ
ดำเนิ นงานหลั กสู ตร คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 1/2563   
 
มน  5 .3 -1 -9  ราย งาน การ
ประชุมคณะกรรมการประจำ
คณ ะ ในการประชุ มครั้ งที่  
7/2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 
2563 วาระที่ 5.2   
 
มน 5.3-1-10 รายงานผลการ
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
และเกณฑ์การประเมินระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 3 เดือน   

1.2 รายงานการติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมินระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน   

1.3 รายงานการติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมินระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 9 เดือน   

1.4 รายงานการติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมินระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน  

(2)  รายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดระดับ
หลักสูตร (มน 5.3-1-7) ต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

2.1 รายงานการติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 3 เดือน   

2.2 รายงานการติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน   

2.3 รายงานการติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 9 เดือน   

2) รายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ ดังนี้  
2.1 ระดับหลักสูตร คณะได้นำข้อมูลของหลักสูตรมาวิเคราะห์และ

สรุปเป็นภาคการศึกษา  และเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ โดยรายงาน
ผลการดำเนินงานหลักสูตร ดังนี้ 

(1) รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2563  (มน 5.1-1-8)  ต่อคณะกรรมการประจำ
คณะ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 วาระที่ 5.2       
(มน 5.3-1-9)   

(2) รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2563 (มน 5.3-1-10)   ต่อคณะกรรมการประจำ
คณะ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 วาระที่ 5.1 (มน 
5.1-1-11)   

2.2 ระดับคณะ ได้นำผลการดำเนินงานของหลักสูตรและส่วนงานที่
เกี่ยวข้องจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินตามองค์ประกอบคุณภาพและ
ตัวชี้วัดระดับคณะ  (มน 5.3-1-12)  เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ ดังนี้ 

(1) รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานคุณภาพระดับคณะ 
1/2563  เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 วาระที่ 5.3  

 (2) รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานคุณภาพระดับคณะ 
2/2563 ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 7 
เมษายน 2564 วาระที่ 5.2    

ดำเนิ นงานหลั กสู ตร คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 2/2563   
 
มน 5.3 -1 -11 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 
3/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 
วาระที่ 5.1 
 
มน 5.3-1-12 รายงานผลการ
ติดตามผลการดำเนินงาน
คุณภาพระดับคณะ ภาคเรียนที่
1/2563 และภาคเรียนที่ 
2/2563 
 
มน 5.3-1-13 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 
823/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 
2564 เรื่องคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563 
 
มน 5.3-1-14 คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 
1106/2564 เรื่อง หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับ
ชาวต่างประเทศ ปีการศึกษา 
2563 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 
2564 
 
มน 5.3-1-15 กำหนดการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
3) การประเมินคุณภาพ  ปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีการกำหนดให้

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

3.1 ระดับหลักสูตร จัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร      
(มคอ.7) โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพ่ือร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติตามองค์ประกอบคุณภาพของหลักสูตร และ
อาจารย์ประจำหลักสูตรกรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร      
(มคอ.7) ในระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563  
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 823/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564  
(มน 5.3-1-13)  และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับชาว
ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ 
1106/2564 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มน 5.3-1-14)             เพ่ือ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่าง
วันที่ 12-31 พฤษภาคม 2564 และ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 จำนวน 14 
หลักสูตร (มน 5.3-1-15)  ดังนี้ 

1) ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรี ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 จำนวน 11 หลักสูตร  ได้แก่  

1.1 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ   

1.2 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา   

1.3 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และหลักสูตร       
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี  

1.4 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน และหลักสูตร      
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.5 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  

1.6 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

1.7 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ภายในระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563 
 
มน 5.3-1-16 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
(Improvement Plan) ปี
การศึกษา 2563 จำนวน 12 
หลักสูตร  
 
มน 5.3-1-17 รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับ
วิพากษ์)  
 
มน 5.3-1-18 กำหนดการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์    

1.8 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับชาว
ต่างประเทศ     

2) ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรี ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่  

2.1 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง   

2.2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย     

3) ประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย วันที่ 30 พฤษภาคม 
2564 

4) ประเมินคุณภาพการศึกษาหลัดสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย วันที่ 31 พฤษภาคม 2564   

คณะฯ ได้มีการกำหนดให้ทุกหลักสูตรนำผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 มาจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 
จำนวน 12 หลักสูตร (มน 5.3-1-16)  และมีการรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6 /2564 เมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564  วารที่ 4.1  

3.2 ระดับคณะ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผ่าน
กระบวนการวิพากษ์(มน 5.3-1-17) ในการประชุมประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และนำผลการประเมินตนเอง 
(SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ เพ่ือพิจารณาผลการดำเนินงานใน
รอบปีการศึกษา 2563 ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของคณะ  และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่
งานประกันกันคุณภาพการศึกษากรอกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ในระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตร ต่อสำนักงานคณะกรรมการ
การการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีการกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ  โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ที่เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564  (มน 5.3-1-
18)  เพ่ือตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จาก
คณะกรรมประเมินคุณภาพภายในเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และ 

คณะฯ ได้มีการกำหนดให้ทุกหลักสูตรนำผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษาของหลั กสู ตร (Improvement Plan) ปี การศึ กษา 2563              
(มน 5.3-1-16)  และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2564 วาระที่ 4.2  

3.3 ระดับมหาวิทยาลัย มีการรายงานผลการดำเนินงานตาม
องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ เสนอต่อ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อมูลในการสนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มีข้อปฏิบัติที่เป็นในทิศทางเดียวกัน   

4) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม ดังนี้ 
คณะฯ ได้มีการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะที่เปิดโอกาสให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้รับบริการ เข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะ ด้วยการให้ข้อมูลป้อนกลับและนำผล
ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ  ดังต่อไปนี้ 

1) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ ใช้บัณฑิตและ
ผู้รับบริการ รวมถึงศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการต่าง ๆ  
ได้แก่  

1.1) ร่วมเป็นคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   

1.2)  ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน โดยมีผู้แทนเข้ารับการ
สัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ อย่างต่อเนื่อง
ทุกปีการศึกษา 

2)  เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลป้อนกลับและร่วม
ดำเนินกิจกรรม ดังนี้  

2.1) การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา และ
จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณบดี และอาจารย์ผู้สอน   

2.2) การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ 3 
ด้านของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปกีารศึกษา 
2563 และนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษา
ในปีการศึกษาถัดไป  
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
3) คณะฯได้ขอความร่วมมือผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของบัณฑิตจบปีการศึกษา 
2559-2563 และได้ส่งผลการประเมินไปยังสาขาวิชา เพ่ือนำผลการประเมินไป
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป          
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 
1 และรายงานผลการติดตามและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้คณะกรรมการประจำคณะ
เพ่ือพิจารณา   

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการบริหารหลักสูตรคณะฯ 
ประจำปีการศึกษา 2563 ตามคำสั่งคณะฯ ที่ 372/2563 ซึ่งประกอบไป
ด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี ประธานสาขาวิชา 
เลขานุการสาขาวิชา  หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ (มน 5.3-2-1) ทำหน้าที่
ในการติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาหลักสูตร และระดับคณะ เพ่ือทำหน้าที่ในการกำกับ ติดตาม
การดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา โดยมีการ
ดำเนินการดังนี้ 

ระดับหลักสูตร 
1. กำหนดให้ตัวแทนสาขาวิชาโดยประธานสาขาวิชาและ

เลขานุการสาขาวิชา ร่วมเป็นคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคระและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2563 เพ่ือให้รับทราบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ผ่านการประชุม  

2. ทำบันทึกข้อความถึงประธานสาขาวิชาและเพ่ือให้กำหนดให้
ทุกหลักสูตรรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ
หลักสูตรรอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน (มน 5.3-2-3) 
โดยผลการรายงานของแต่ละหลักสูตรจะนำเสนอต่อคณบดี เพื่อลงนามผู้
ตรวจสอบและเห็นชอบทุกหลักสูตร เพ่ือเป็นการกำกับติดตามและควบ
คุณภาพการดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  หลังจากนั้น คณะฯ ได้จัดส่งรายงานผลการ
ดำเนินตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวชี้วัดของแต่ละหลักสูตร จำนวน 
14 หลักสูตร ไปยังงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป และเมื่อสิ้นสุดปี

ม น  5 .3 -2 -1  ค ำ สั่ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่  372/2563 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณ ะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะ
แล ะก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2563 
 
มน 5.3-2-2 รายงานผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
 
มน 5.3-2-3 รายงานผลการ
ดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)  
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 14 
หลักสูตร  
 
มน 5.3-2-4 แบบโครงการ
เสนอคณบดีเพ่ืออนุมัติให้
ปรับปรุงหลักสูตร/เปิด
หลักสูตรใหม่   
 
มน 5.3-2-5 คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร  
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
การศึกษาสาขาวิชาจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร 
(มคอ.7) (มน 5.3-2-4) ซึ่งเป็นการรายงานเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา โดยได้
กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดระดับ
หลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย ตามแผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2563  โดยผลการรายงานของแต่ละหลักสูตรจะนำเสนอ
ต่อรองคณบดี คณบดี ตามลำดับ เพื่อลงนามผู้ตรวจสอบและเห็นชอบทุก
หลักสูตร และคณะฯ ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร      
(มคอ.7) จำนวน 14 หลักสูตร เสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพ่ือ
เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา  

 3. การดำเนินงานด้านหลักสูตร ได้แก่ การปรับปรุงหลักสูตร การ
พัฒนาหลักสูตร  จะต้องดำเนินดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องและจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1 การปรับปรุงหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตร จะต้องขอ
อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาหรือขอเปิดหลักสูตร  

3.2 จัดทำแบบโครงการเสนอคณบดีเพ่ืออนุมัติให้ปรับปรุง
หลักสูตร/เปิดหลักสูตรใหม่  (มน 5.3-2-5) 

3.3  หลักสูตรดำเนินการยกร่างหลักสูตร และมีการจัด
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความ
เชี่ยวชาญในหลักสูตรร่วมดำเนินการ (มน 5.3-2-6) 

3.4  ส่งเอกสารร่างหลักสูตรเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจำคณะ โดยเสนอคณบดีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

3.5  เสนอหลักสูตรต่อสภาวิชา (มน 5.2-2-6)เมื่อผ่าน
ความเห็นชอบคณะกรรมการประจำคณะ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณบดี  

3.6 เสนอหลักสูตรเมื่อผ่านความเห็นชอบจากสภา
วิชาการ ต่อสภามหาวิทยาลัย (มน 5.3-2-7) โดยต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณบดี 

3.7  จัดทำหลักสูตรฉบับสมบูรณ์  (มคอ.2) และแบบ
รายงานหลักสูตร (มคอ 02)  โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณบดี เพื่อ
จัดส่งไปยังกองบริการการศึกษาเสนอให้อธิการบดีลงนามในแบบรายงาน
หลักสูตร (มคอ.02) และดำเนินการจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตร 

4 . การดำเนิ น การเปลี่ ยนแปลงข้ อมู ลหลั กสู ต ร เช่ น 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

 
มน 5.3-2-6 รายงานการ
ประชุมสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
พ.ศ.2562-พ.ศ.2563 
 
มน 5.3-2-7 รายงานการ
ประชุมสภา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง  พ.ศ.2562-พ.ศ.
2563 
 
มน 5.3-2-8 Print Out ระบบ
พิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตร (CHE Curriculum 
Online :  CHECO ) 
 
มน 5.3-2-9 รายงานสรุปผล
การดำเนินงานระหลักสูตร 
ภาคการศึกษา 1/2563 และ
ภาคเรียนที่ 2/2563 
  
มน 5.3-2-10 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 19 
มกราคม 2563 
 
มน 5.3-2-11 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 6 
สิงหาคม 2563 

 
 
 
 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา 2563 

 

คณะคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 219 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักสูตร เปลี่ยนแปลงหมวดต่าง ๆ ใน มคอ.2  จะต้องดำเนินดำเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องและจะต้องดำเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

4.1  ส่งเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตร เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ โดยเสนอคณบดีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

4.2  เสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ เมื่อผ่านความ
เห็นชอบคณะกรรมการประจำคณะ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณบดี  

4.3 เสนอหลักสูตรเมื่อผ่านความเห็นชอบจาก ต่อสภา
มหาวิทยาลัย โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณบดี 

4.4 จัดทำบันทึกข้อความและเอกสารแบบรายงานการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตร (สมอ.08) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กำหนด โดยต้องลงนามโดยคณบดี อธิบดีลงนามและดำเนินการจัดส่ง
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตร และจัดทำ
บันทึกข้อความเสนอคณบดีลงนาม ในการรายงานผลการดำเนินการ
จัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร 
(CHE Curriculum Online :  CHECO ) (มน  5 .3 -2 -8 ) เพ่ื อ เสน อ
อธิการบดีพิจารณาในการยืนยันข้อมูลหลักสูตรส่งให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรผ่านระบบต่อไป 

5) คณะฯ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา ได้นำ
ข้อมูลของหลักสูตรจากรายงานผลการติดตามการดำเนินงานของแต่ละ
หลักสูตร มาวิเคราะห์และสรุปเป็นภาคการศึกษา (มน 5.3-2-9) และ
เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินงานหลักสูตร โดยรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ดังนี้ 

5.1 ภาคเรียนที่ 1/2563 ได้นำเสนอวาระพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 
2563 (มน 5.3-2-10) 

5.2 รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ภาคเรียนที่  
2/2563 ในนำเสนอวาระในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 
3/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 (มน 5.3-2-11) 

6) คณะฯ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา มีการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2563 และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 
5/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 และในการประชุมครั้งที่ 6/2564 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564  (มน 5.3-2-12) 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 นำผลการประเมิน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะ และสภา
มหาวิทยาลัย มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะและหลักสูตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ ได้มีการกำหนดให้มีประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

และระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 เมื่อสิ้นสุดการประเมิน คณะฯ  จึงได้นำผล
การประเมินจากการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 มาจัดทำ
เป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้  

1) คณะฯ ได้นำรายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
ประจำปีการศึกษา 2562 เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯ ในคราว
ประชุมครั้งที่  4/2563 วันที่  6 สิงหาคม 2563  (มน 5.3-3-1) โดยได้
ข้อเสนอแนะให้คณะฯ กำกับติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรให้ผ่าน
มาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ของตัวชี้วัดระดับหลักสูตร 
ทุกหลักสูตร และให้มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรภาพรวม ตามตัวบ่งชี้
ระดับคณะ ให้มีคุณภาพดีขึ้น รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร ผลิตผลงานวิชาการ
ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

2) ทุกหลักสูตรนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร   ปีการศึกษา 2562 ไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร (Improvement Plan) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (มน 5.3-3-2) จำนวน 13 หลักสูตร 
โดยแผนดังกล่าวจะเสนอคณบดี เพ่ือลงนามผู้ตรวจสอบและเห็นชอบ
แผนทุกแผน 

3) คณะฯ นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ          
ปีการศึกษา 2562 ไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Improvement Plan) 
ปีการศึกษา 2563 (มน 5.3-3-3)  โดยแผนดังกล่าวจะเสนอคณบดี เพ่ือลง
นามผู้ตรวจสอบและเห็นชอบ 

จากการนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะ และสภา
มหาวิทยาลัย มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะและ
หลักสูตร รวมถึงการกำกับติดตาม ควบคุมคุณภาพการ ทำให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ดังตารางเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2561-2563 ต่อไปนี้ 

ปีการศึกษา ผลประเมิน 
2563 ผลประเมินอยู่ในระดับดี จำนวน 14 หลักสูตร 
2562 ผลประเมินอยู่ในระดับดี จำนวน 13 หลักสูตร 

มน 5.3-3-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ ครั้งที่ 4/2563 
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 
 
มน 5.3-3-2 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตร (Improvement 
Plan) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 13 หลักสูตร 
 
มน 5.3-3-3 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(Improvement Plan) ปี
การศึกษา 2563 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 หลักสตูร 

2561 ผลประเมินอยู่ในระดับดี จำนวน 10 หลักสูตร 
ผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 4 หลักสตูร 

 
2) ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ดังตารางเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2561-2563 ต่อไปนี้  

ปีการศึกษา 
ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 
ระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2563 3.54 ระดับดี 
ปีการศึกษา  2562 3.53 ระดับดี 
ปีการศึกษา  2561 3.19 ระดับดี 

 

2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดังตารางเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560-2562 ต่อไปนี้  

ปีการศึกษา 
ค่าเฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชีร้ะดับคณะ 

ระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2562 4.59 ระดับดีมาก 
ปีการศึกษา  2561 4.48 ระดับดี 
ปีการศึกษา  2560  4.43 ระดับดี 

 
 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อ 3 และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในทุกภาคการศึกษา   

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามข้อ 3 และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในทุกภาคการศึกษา ดังนี้  

1) กำหนดให้หลักสูตรรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  (Improvement Plan)         
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 13 หลักสูตร (มน 5.3-4-1) และคณะฯ โดยงาน
บริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษาคณะฯ นำข้อมูลจัดทำเป็นสรุปผล
การดำเนิ น งาน  ตามแผนของแต่ ละหลั กสู ตร รายงาน ต่ อคณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2564 วาระที่ 4.2  

2) คณะมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Improvement 

มน 5.3-4-1 รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
(Improvement Plan) ปี
การศึกษา 2563  
มน 5.3-4-2 รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร   
(Improvement Plan) ปี
การศึกษา 2563 จำนวน 13
หลักสูตร   
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
Plan) ปีการศึกษา 2563 (5.3-4-2)  และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 
วาระที่ 4.2 (มน 5.3-4-3)   

มน 5.3-4-3 รายการประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่  3/2564 เมื่อวันที่  19 
พฤษภาคม 2564 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 
การกำกับมาตรฐาน   

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิด
สอนทั้งหมด จำนวน 14 หลักสูตร และผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร  จำนวน 14 หลักสูตร ผ่านมาตรฐาน
ทุกหลักสูตร โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามระดับ
คุณภาพ พบว่า อยู่ในระดับดี จำนวน 14 หลักสูตร ดังตารางข้อมูล
ประกอบการพิจารณาต่อไปนี้  
 

หลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 
ผล

ประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
1) ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2548 (จำนวน 2 หลักสูตร) 
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ผ่านมาตรฐาน 3.62 
คะแนน 

ระดับด ี

1.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาการเมืองและการ
ปกครอง 

ผ่านมาตรฐาน 3.24 
คะแนน 

ระดับด ี

2) ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 (จำนวน 10 หลักสูตร) 
2.1 หลักสูตรศิลปบณัฑติ 
สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ 

ผ่านมาตรฐาน 3.61 
คะแนน 

ระดับด ี

2.2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาดนตร ี

ผ่านมาตรฐาน 3.86 
คะแนน 

ระดับด ี

2.3 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารสำหรับชาว
ต่างประเทศ 

ผ่านมาตรฐาน 3.88 
คะแนน 

ระดับด ี

2.4 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน 

ผ่านมาตรฐาน 3.57 
คะแนน 

ระดับด ี

ม น  5 .3 -5 -1  ร าย ง าน ผ ล
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2563  
 
มน 5.3 -5 -2 ระบบ Cheqa 
Online จำนวน 14 หลักสูตร 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั งคมศาสตร์  ปี การศึ กษา 
2563 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.5 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

ผ่านมาตรฐาน 3.20 
คะแนน 

ระดับด ี

2.6 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ผ่านมาตรฐาน 3.30 
คะแนน 

ระดับด ี

2.7 หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

ผ่านมาตรฐาน 3.43 
คะแนน 

ระดับด ี

2.8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

ผ่านมาตรฐาน 3.59 
คะแนน 

ระดับด ี

2.9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผ่านมาตรฐาน 3.87 
คะแนน 

ระดับด ี

2.10 หลักสูตรนติิศาสตรบณัฑติ  ผ่านมาตรฐาน 3.54 
คะแนน 

ระดับด ี

3) ระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 
พ.ศ.2558  
3.1 หลักสูตรศลิปศาสตรมหา
บัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย  

ผ่านมาตรฐาน 3.36 
คะแนน 

ระดับด ี

4) ระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2548 
4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

ผ่านมาตรฐาน 3.78 
คะแนน 

ระดับด ี

 
 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได ้
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5 ข้อ ดำเนินการได้ ข้อ 1- ข้อ 5 5 คะแนน บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2563 

 

224 คณะคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4      ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียนเป็น
คะแนนระหว่าง  0 – 5  
 ค่าร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียนที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 
ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
จำนวนหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 0 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 14 
ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 0 
 
ตารางท่ี 5.4-1 หลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน จำนวน 0 หลักสูตร  
ลำดับ รายชื่อหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 

- - 
  

 
การคำนวณ 
 1. คำนวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการสาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ตามสูตร 
 
 
 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมายการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 30  
ร้อยละ 0 X 5 

0 คะแนน ไม่บรรลุ 
30 

 

0 
X 100 = ร้อยละ 0 

14 

0 
X 5 = 0 คะแนน 

30 
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องค์ประกอบท่ี 6  ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 
 

ตัวบ่งช้ีที่  6.1  อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต   
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 20 ร้อยละ 21 - 40 ร้อยละ 41 - 60 ร้อยละ 61 - 80 ร้อยละ 81 - 100 

 
ข้อมูลพื้นฐานอัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต 

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพในพ้ืนที่
หรือภูมิภาค หลังสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 

246 

จำนวนบัณฑิตท้ังหมดที่สำเร็จการศึกษา 541 
ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพในพ้ืนที่
หรือภูมิภาค หลังสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 

45.47 

 
การคำนวณ 
 คำนวณค่าร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพในพ้ืนที่
หรือภูมิภาค หลังสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี จากสูตร 
 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
246 X 100 

3 คะแนน ไม่บรรลุ 
541 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 6.1-1-1 ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

http://lprumis.lpru.ac.th/End/ 
มน 6.1-1-2 รายงานภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

246 
X 100 = ร้อยละ 45.47 

541 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2563 

 

226 คณะคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 1 - 20 ร้อยละ 21 - 40 ร้อยละ 41 - 60 ร้อยละ 61 - 80 ร้อยละ 81 - 100 
 
- ข้อมูลพื้นฐานโครงการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองเชิงพื้นที่ (Area Based Development)  

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
จำนวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการท่ีตอบสนองต่อ Area Based 3 
จำนวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 3 
ร้อยละโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการท่ีตอบสนองต่อ Area Based 100 

 
ตารางที่ 6.2-1 โครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based 

จำนวน......3...... โครงการ 
ลำดับ ชื่อโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับให้กับคนในชุมชนฐานราก 
2 โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและวินัยของชาติ 
3 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล  

 
การคำนวณ 
คำนวณค่าร้อยละโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based จากสูตร 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 100 
3 X 100  

5 คะแนน บรรลุ 
3 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

มน 6.2-1-1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับให้กับคนในชุมชนฐานราก 
มน 6.2-1-2 โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและวินัยของชาติ 
มน 6.2-1-3 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล 

3 
X 100 = ร้อยละ 100 

3 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.3 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 - 750 คน 751 - 1,000 คน 1,001 - 1,250 คน 1,251 - 1,500 คน 1,501 คน ขึ้นไป 

 
ข้อมูลพื้นฐานการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค  

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
จำนวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลด
ปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม 

22,652 

จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม
ทั้งหมด 

3 

 
ตารางท่ี 6.3-1 โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม 

จำนวน.....3....... โครงการ 

ลำดับ 
ชื่อโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม 

จำนวนบุคคล 
หรือหน่วยงาน 

ที่เข้าร่วม (จำนวนบุคคล / 
ชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม) 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับให้กับคนในชุมชนฐานราก 450 คน 
2 โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและวินัยของชาติ 2,200 คน 
3 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล 20,002 คน 

 
การคำนวณ 
 คำนวณสัดส่วนจำนวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ
แก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคมจากสูตร 
 
 
 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมายการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

3,000 คน 
22,652 

5 คะแนน บรรลุ 
3 

 
 

22,652 
= 7,550.67 คน 

3 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

มน 6.3-1-1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับให้กับคนในชุมชนฐานราก 
มน 6.3-1-2 โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและวินัยของชาติ 
มน 6.3-1-3 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบล 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4  ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 20 ร้อยละ 21 - 40 ร้อยละ 41 - 60 ร้อยละ 61 - 80 ร้อยละ 81 - 100 

 
ข้อมูลพื้นฐานความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
จำนวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ 12 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 14 
ร้อยละหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนต่อหลักสูตรทั้งหมด
ของคณะ 

85.71 

 
ตารางท่ี 6.4-1 หลักสูตรเชิงพ้ืนที่ จำนวน.....12....... หลกัสตูร  
ลำดับ รายชื่อหลักสูตร หมายเลขหลักฐาน 
โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการจัดการท่องเที่ยวชุมชน มน 6.4-1-1 
2 หลักสูตรการใช้ภาษาไทยเพื่อความสมานฉันท์ มน 6.4-1-2 
3 หลักสูตรการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูใบลานกับการเรียนรู้ชุมชน มน 6.4-1-6 
4 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย มน 6.4-1-4 
5 หลักสูตรการทำน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มน 6.4-1-5 
6 หลักสูตรการป้องกันและควบคุมไฟป่า มน 6.4-1-6 
7 หลักสูตรการประกอบอาชีพ มน 6.4-1-7 
8 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านศิลปะและดนตรี มน 6.4-1-8 
9 หลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษเบื้องต้น มน 6.4-1-9 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
10 หลักสูตรหลักสูตรการปลูกผักอินทรีย์ มน 6.4-1-10 
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ลำดับ รายชื่อหลักสูตร หมายเลขหลักฐาน 
11 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเบื้องต้น มน 6.4-1-11 
12 หลักสูตรอบรมต้นทุนการผลิตสำหรับผู้ประกอบการชุมชน มน 6.4-1-12 

 
การคำนวณ 
 คำนวณค่าร้อยละหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนต่อหลักสูตร
ทั้งหมดของคณะ จากสูตร 

 
 

 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 60 
85.71 x 100 

5 คะแนน บรรลุ  
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
X 100 = ร้อยละ 85.71 

14 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.5 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค 
  (Research/Service in Region) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 10 ร้อยละ 11 - 20 ร้อยละ 21 - 30 ร้อยละ 31 - 40 ร้อยละ 41 ขึ้นไป 

 
ข้อมูลพื้นฐานการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค (Research/Service in 
Region) 

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
จำนวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 27 
จำนวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด 48 
ร้อยละผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพ้ืนที่
ต่อผลงานทางวิชาการท่ีได้ดำเนินการทั้งหมด 

56.25 

 
ตารางที่ 6.5-1 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมใน

พ้ืนที ่จำนวน.....27....... ผลงาน  
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่ 
ลำดับ ชื่อหลักสูตร หมายเลขหลักฐาน 
โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการจัดการท่องเที่ยวชุมชน มน 6.5-1-1 
2 หลักสูตรการใช้ภาษาไทยเพื่อความสมานฉันท์ มน 6.5-1-2 
3 หลักสูตรการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูใบลานกับการเรียนรู้ชุมชน มน 6.5-1-6 
4 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย มน 6.5-1-4 
5 หลักสูตรการทำน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มน 6.5-1-5 
6 หลักสูตรการป้องกันและควบคุมไฟป่า มน 6.5-1-6 
7 หลักสูตรการประกอบอาชีพ มน 6.5-1-7 
8 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านศิลปะและดนตรี มน 6.5-1-8 
9 หลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษเบื้องต้น มน 6.5-1-9 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
10 หลักสูตรหลักสูตรการปลูกผักอินทรีย์ มน 6.5-1-10 
11 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเบื้องต้น มน 6.5-1-11 
12 หลักสูตรอบรมต้นทุนการผลิตสำหรับผู้ปรกอบการชุมชน มน 6.5-1-12 
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ผลงานวิจัยรับใช้สังคมท่ีสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่ 

ลำดับที่ ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคม 
หน่วยงาน 
ที่นำไปใช้ 

หมายเลข
เอกสาร 

1 รศ.วิพัฒน์ หมั่นการ : วิจัย เรือ่ง การพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพ่ือการแก้ปัญหาหมอกควัน
เชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่อำเภอแม่
เมาะ จังหวัดลำปาง 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง 

มน 6.5-1-13 

2 รศ.วิพัฒน์ หมั่นการ: วิจัย เรื่อง การพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพ่ือการแก้ปัญหาหมอกควัน
เชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่อำเภอแม่
เมาะ จังหวัดลำปาง 

อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง มน 6.5-1-14 

3 ผศ.วิเชิด  ทวีกุล และ อ.รพีพรรณ  จักรสาน : 
วิจัย เรื่อง สัมฤทธิผลในการนำนโยบายการ
แก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติในพ้ืนที่อำเภอแม่
เมาะ จังหวัดลำปาง 

อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง มน 6.5-1-15 

4 ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น และผศ.ชมม์ธนัส  
สุวรรณ์การ : วิจัย เรื่อง วิเคราะห์สภาพปัญหา
และนโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง มน 6.5-1-16 

5 ผศ.อำนาจ สงวนกลาง และผศ.ณัฐดนัย 
ประเทืองบริบูรณ์  วิจัย เรื่อง : การพัฒนา
รูปแบบนโยบายสาธารณะเพ่ือการแก้ปัญหา
หมอกควันเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน 

อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง มน 6.5-1-17 

6 
 

ผศ.สุภาวดี ยาดี: การสร้างอัตลักษณ์นวผลิต
ภัฑณ์บนผืนผ้ากลุ่ม 5 ชาติพันธุ์บ้านวังใหม่ 
ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 
(2563) ทุนวิจัย สกสว. 

โรงเรียนบ้านวังใหม่ 
ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ 

จ.ลำปาง 

มน 6.5-1-18 
 
 

7 
 
 

ผศ.สุภาวดี ยาดี:การสร้างอัตลักษณ์นวผลิตภัฑณ์
บนผืนผ้ากลุ่ม 5 ชาติพันธุ์บ้านวังใหม่ ตำบลร่อง
เคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง (2563) ทุน
วิจัย สกสว. 

การศึกษานอกโรงเรียน 
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 

มน 6.5-1-19 

8 
 
 

รศ.พฤกษา  เครือแสง และ อ.มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว 
: แผนงานวิจัย :กลไกการบริหารจัดการพ้ืนที่
อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเสริมขวา 
อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 

องค์การบริหารส่วนตำบล
เสริมขวา 

มน 6.5-1-20  

9 อ.ธีวรา  จันทร์สุรีย์, อ.กิตติญา  ตุ้ยคำ, อ. โรงเรียนเทศบาลจามเทวี มน 6.5-1-21 
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ผลงานวิจัยรับใช้สังคมท่ีสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่ 

ลำดับที่ ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคม 
หน่วยงาน 
ที่นำไปใช้ 

หมายเลข
เอกสาร 

อภิชาต  เลิศพินิจอมรกุล, และ ผศ.ดร.
บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ์ : วิจัยเรื่อง การจัดการ
เรียนรู้ภาษาจีนบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ลำพูน 

10 ผศ.อัมฤตา  สารธิวงค์ ,ผศ.ธนุพงษ์  ลมอ่อน, 
อ.วิธธวัชร  ปินทะสาย : วิจัยเรื่อง รูปแบบการ
บริการจัดการพ้ืนที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วม
ของชุมชนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม 
จังหวัดลำปาง 

องค์การบริหารส่วนตำบล
เสริมขวา 

มน 6.5-1-22 

11 ผศ.ณัฐพงษ์ คันธรส และ อ.เกียรติสุดา  โสดา
มรรค : วิจัยเรื่อง แนวทางการจัดทำธรรมนูญ
ชุมชนในตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม 
จังหวัดลำปาง เพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันจาก
ที่ดินในเขตป่าชุมชน 

องค์การบริหารส่วนตำบล
เสริมขวา 

มน 6.5-1-23 

12 อ.ฐาปนี  ชุมพลวงศ์ ,อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
และ 
ผศ.กิ่งแก้ว  ทิศตึง : วิจัยเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบภาค
การเกษตรในเขตชุมชนตำบลเสริมขวา อำเภอ
เสริมงาม จังหวัดลำปาง 

องค์การบริหารส่วนตำบล
เสริมขวา 

มน 6.5-1-24 

13 ผศ.อัญธิชา  รุ่งแสง ,อ.วารินทร์  วงษ์วรรณ : 
วิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ : กลไก
การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองลำพูน 

เทศบาลเมืองลำพูน มน 6.5-1-25 

14 อ.วารินทร์  วงษ์วรรณ :วิจัยเรื่อง การพัฒนา
ฐานขอ้มูลสุขภาพประชาชนในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 

เทศบาลเมืองลำพูน มน 6.5-1-26 

15 อ.อมาพร  ปวงรังสี และอ.เจษฎา  ทองสุข : 
วิจัยเรื่อง แนวทางการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
ของประชนชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 

เทศบาลเมืองลำพูน มน 6.5-1-27 
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การคำนวณ 
 คำนวณค่าร้อยละผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมต่อผลงานทางวิชาการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด
จากสูตร 
 
 

 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย 

การดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 30 
     27x100     = ร้อยละ 56.25 
       48 

5 คะแนน บรรลุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
X 100 = ร้อยละ 56.25  

48 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2563 

 

234 คณะคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.6 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน      ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 10 ร้อยละ 11 - 20 รอ้ยละ 21 - 30 ร้อยละ 31 - 40 ร้อยละ 41 ขึ้นไป 

 
ข้อมูลพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
จำนวนหลักสูตร Up skill, Re skill, Life Long Learning 14 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 14 
สัดส่วนของจำนวนหลักสูตร Up skill, Re skill, Life Long Learning ที่เปิดโอกาส
ให้ชุมชน ปราชญ์ชุมชนได้มีโอกาสการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการสอนการ
บริหาร 

 

 

ตารางท่ี 6.6-1 หลักสูตร Up skill, Re skill, Life Long Learning จำนวน....14........หลักสูตร 
  

ลำดับ ชื่อหลักสูตร 
การมีส่วนร่วมของ
สังคมและชุมชน 

หมายเลข
หลักฐาน 

Up 
skill 

Re 
skill 

Life Long 
Learning 

1 หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการจัดการท่องเที่ยว
ชุมชน 

   มน 6.6-1-1 

2 หลักสูตรการใช้ภาษาไทยเพ่ือความสมานฉันท์    มน 6.6-1-2 
3 หลักสูตรการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูใบลานกับการเรียนรู้ชุมชน    มน 6.6-1-3 
4 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย    มน 6.6-1-4 
5 หลักสูตรการทำน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    มน 6.6-1-5 
6 หลักสูตรการป้องกันและควบคุมไฟป่า    มน 6.6-1-6 
7 หลักสูตรการประกอบอาชีพ    มน 6.6-1-7 
8 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านศิลปะและดนตรี    มน 6.6-1-8 
9 หลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษเบื้องต้น    มน 6.6-1-9 
10 หลักสูตรหลักสูตรการปลูกผักอินทรีย์    มน 6.6-1-10 
11 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเบื้องต้น    มน 6.6-1-11 
12 หลักสูตรอบรมต้นทุนการผลิตสำหรับผู้ประกอบการ

ชุมชน 
   มน 6.6-1-12 

13 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์(ภาคพิเศษ) กศ.บป. 

   มน 6.6-1-13 
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ลำดับ ชื่อหลักสูตร 
การมีส่วนร่วมของ
สังคมและชุมชน 

หมายเลข
หลักฐาน 

Up 
skill 

Re 
skill 

Life Long 
Learning 

14 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (ภาคพิเศษ) กศ.บป.    มน 6.6-1-14 
 
การคำนวณ 
 คำนวณค่าร้อยละหลักสูตร Up skill , Re skill , Life Long Learningต่อจำนวนหลักสูตร
ทั้งหมดของคณะ จากสูตร 
 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
14 x 100 

5 คะแนน บรรลุ  
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
X 100 = ร้อยละ 100 

14 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.7 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อพัฒนา 
  ชุมชนและสังคมในพื้นที่ (Integrated Government Budget) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน      ปีงบประมาณ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 1 - 10 ร้อยละ 11 - 20 ร้อยละ 21 - 30 ร้อยละ 31 - 40 ร้อยละ 41 ขึน้ไป 
 
ข้อมูลพื้นฐานงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ 
(Integrated Government Budget) 

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
จำนวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 31,343,000 
งบดำเนินการทั้งหมด 10,984,960 
ร้อยละเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมต่องบดำเนินการ
ทั้งหมด 

285 

 

การคำนวณ 
 คำนวณค่าร้อยละเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมต่องบดำเนินการ
ทั้งหมดของสถาบัน จากสูตร 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 100 
31,343,000  x 100 =ร้อย 285 

5 คะแนน บรรลุ 
10,984,960 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

มน 6.7-1-1 
แผนงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564   

มน 6.7-1-2 สัญญาทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2564  
มน 6.7-1-3  งบประมาณ โครงการ อว.จ้างงาน ปีกงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

(อว.จ้างงาน 19,680,000) + (งบวิจัย 1,1663,000) =31,343,000 
X 100 = ร้อยละ 285 

10,984,960 
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ส่วนท่ี 3  

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

3.1 ผลการประเมินตนเองตามตวับ่งช้ีคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน คะแนน 

ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 
✓ บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
   

ตัวบ่งชี้ 1.1 4 คะแนน 49.85 3.56 
คะแนน 

 

14 

ตัวบ่งชี้ 1.2 7 ข้อ มีการดำเนินการ 7 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 1.3 ≥ ร้อยละ 35 25  x 100 26.60 x 5 3.33  
คะแนน 

 

94 40 

ตัวบ่งชี้ 1.4 ≥ ร้อยละ 35 45x 100 47.87 x 5 3.99 
คะแนน 

 

94 60 
ตัวบ่งชี้ 1.5 6 ข้อ มีการดำเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 1.6 6 ข้อ มีการดำเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 1.7 5 คะแนน 44.07 4.41 
คะแนน 

 
10 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
   

ตัวบ่งชี้ 2.1 5 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 2.2 
กลุ่ม

มนุษยศาสตร์ 

≥25,000 บาท/
คน 

3,508,643.35 37,325.99  x 5 5 คะแนน 
(7.09) 

 
94 25,000 

ตัวบ่งชี้ 2.3 
กลุ่ม

มนุษยศาสตร์ 

≥ ร้อยละ 40 27.40x100 29.15 x 5 5 คะแนน 
(7.29) 

 
94 20 

ตัวบ่งชี้ 2.4 ≥ ร้อยละ 40 9 x 100 23.08 x 5 2.89 
คะแนน 

 
39 40 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
    

ตัวบ่งชี้ 3.1 7 ข้อ มีการดำเนินการ 7 ข้อ 5  คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 3.2 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 3 x 100 100  x 5 5 คะแนน  

3 80 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน คะแนน 

ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 
✓ บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    

ตัวบ่งชี้ 4.1 7 ข้อ มีการดำเนินการ 7 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี ้4.2 ร้อยละ 20 3 x 100 21.43 x 5 5 คะแนน 
(5.36) 

 
14 20 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
    

ตัวบ่งชี้ 5.1 6 ข้อ มีการดำเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 5.2 7ข้อ มีการดำเนินการ 7 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 5.3 5 ข้อ มีการดำเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  

ตวับ่งชี้ 5.4 ร้อยละ 10 0 x 100 0 x 5 0 คะแนน  
14 30 

องค์ประกอบที่ 6 ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 
  

ตัวบ่งชี้ 6.1 ร้อยละ 80  246 x 100 =  ร้อยละ 45.47 3 คะแนน    

541 
ตัวบ่งชี้ 6.2 ร้อยละ 100 3 x 100 = ร้อยละ 100 5 คะแนน  

3 
ตัวบ่งชี้ 6.3 จำนวน 1,501 คน 

ขึ้นไป/โครงการ 
22,652 = 7,550.67 คน 5 คะแนน  

3 
ตัวบ่งชี้ 6.4 ร้อยละ 80 12 x 100= ร้อยละ 85.71 5 คะแนน  

14  
ตัวบ่งชี้ 6.5 ร้อยละ 10 27 x 100 = ร้อยละ 56.25 5 คะแนน  

48 
ตัวบ่งชี้ 6.6 ร้อยละ 30 14 x 100 ร้อยละ 100 5 คะแนน  

10 
ตัวบ่งชี้ 6.7 ร้อยละ 100 31,343,000 x 100 ร้อยละ 285 5 คะแนน  

10,984,960 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ผลรวมคะแนน 116.18 

 

คะแนนเฉลี่ย 4.47 
 

ผลการประเมิน ระดับดี 
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3.2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน ปัจจัย
นำเข้า 

กระบวนการ 
ผลผลิตและ

ผลลัพธ ์

1. การผลิตบัณฑิต 3.66 5.00 3.99 4.33 ระดับดี 
2. การวิจัย 5.00 5.00 5.00 4.47 ระดับดี 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
4. การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 
ระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 3.75 0.00 3.75 ระดับดี 
6. ผลการดำเนินงาน
ตามการพัฒนาชุมชน
เชิงพ้ืนที่ 

- - 4.71 4.71 ระดับดีมาก 

รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุก
องค์ประกอบ 

4.11 5.00 4.20 4.47 
  

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดี   
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ภาคผนวก 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common DataSet)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ชุดข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) จำนวน 
1 จำนวนหลักสูตร จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 14 

--ระดับปริญญาตรี 12 
--ระดับ ป.บัณฑิต - 
--ระดับปริญญาโท 1 
--ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
--ระดับปริญญาเอก 1 

2 จำนวนหลักสูตรนอกที่ตั้ง จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถาน
ที่ตั้ง 

0 

--ระดับปริญญาตรี - 
--ระดับ ป.บัณฑิต - 
--ระดับปริญญาโท - 
--ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
--ระดับปริญญาเอก - 

3 จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 2,364 
--จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 2,334 
--จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 
--จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 1 
--จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 
ขั้นสูง 

0 

--จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  29 
4 จำนวนอาจารย์ 

จำแนกตามตำแหน่ง 
ทางวิชาการ 

และคุณวุฒิการศึกษา 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติ  
งานจริงและลาศึกษาต่อ 

94 

--จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

1 

--จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

68 

--จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

25 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่ง
อาจารย์ 

49 
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ชุดข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) จำนวน 
--จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) 
ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

1 

--จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ)  
ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

42 

--จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ)  
ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

6 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

35 

--จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

0 

--จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

23 

--จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

12 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่ง        
รองศาสตราจารย์ 

10 

--จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์  ที่
มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

0 

--จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์  ที่
มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

3 

--จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์  ที่
มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

7 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

0 

--จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์     
ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

0 

--จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์    
ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

0 

--จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์    
ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

0 

5 คุณวุฒิอาจารย์ 
ประจำหลักสูตร 

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิ
การศึกษา 

68 

--ระดับปริญญาตรี 60 
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คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง  243 

 

ชุดข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) จำนวน 
--ระดับ ป.บัณฑิต 0 
--ระดับปริญญาโท 3 
--ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
--ระดับปริญญาเอก 5 
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

68 

--จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ไม่มีตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

27 

--จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

29 

--จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ 

12 
(ป.โท +ป.เอกนับซ้ำ) 

--จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

0 

6 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

48 

--บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

11 

--บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

5 

--ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
--บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

21 
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244 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง     

 

ชุดข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) จำนวน 
--บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่ ง ไม่อยู่ ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 

1 

--บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

0 

--ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0 
--ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

 

--ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ดำเนินการ 

0 

--ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่
และได้รับการจดทะเบียน 

0 

--ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

5 

--ตำราหรือหนั งสื อหรืองานแปลที่ ผ่ านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

2 

--จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

0 
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ชุดข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) จำนวน 
สื่ออิเลคทรอนิกส์online 
--จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน 

0 

--จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

1 

--จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0 

--จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0 

--จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ  

0 

-จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ  Scopus ต่ อ จ ำน วน อาจารย์ ป ระจ ำ
หลักสูตร 

5 

7 การมีงานทำของบัณฑิต จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 541 
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบ
สำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จ
การศึกษา 

398 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลัง
สำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 

269 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพ
อิสระ 

74 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี
งานทำก่อนเข้าศึกษา 

1 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของ
ตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว 

0 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 7 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ

20,000 
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246 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง     

 

ชุดข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) จำนวน 
อิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 
  

4.40 

8 ผลงานทางวิชาการ 
ของผู้สำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท 

จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

0 

--จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  

0 

--จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ ตี พิมพ์ใน
รายงานสืบ เนื่ องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0 

--จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ ตี พิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้ วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่า
ด้ วยหลัก เกณฑ์ การพิจารณ าวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติ และจัดทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่ออกประกาศ 

0 

--ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
--จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0 

--จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

0 
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ชุดข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) จำนวน 
แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่ง
ไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
--จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

0 

--ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 0 
--จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ มี การเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่าน 
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

0 

--จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน 

0 

--จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0 

--จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0 

--จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0 

--จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ  

0 

จำนวนผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 

0 

9 ผลงานทางวิชาการ 
ของผู้สำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาเอก 

จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

4 

--จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

0 

--จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน 0 
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248 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง     

 

ชุดข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) จำนวน 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ออกประกาศ 
--ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
--จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

4 

--จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบทั่วไปและ แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0 

--จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ ปรากฏอยู่ ในฐานข้ อมู ลระดั บ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

0 

--ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 0 
--จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ
ใน ลั กษ ณ ะใดลั กษ ณ ะห นึ่ งห รื อผ่ าน สื่ อ
อิเลคทรอนิกส์online 

0 
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ชุดข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) จำนวน 
--จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

0 

--จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0 

--จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0 

--จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0 

--จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

0 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด       
(ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 

10 

10 นักศึกษาเต็มเวลา 
เทียบเท่า 

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  
รวมทุกหลักสูตร 

1,627.20 

--ระดับอนุปริญญา - 
--ระดับปริญญาตรี 1,564.20 
--ระดับ ป.บัณฑิต - 
--ระดับปริญญาโท - 
--ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
--ระดับปริญญาเอก 63 

11 จำนวนเงินสนับสนุน จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในสถาบัน 

2,418,900 

 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,418,900 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบัน 

1,089,743.35 

 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,089,743.35 
จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวม
ผู้ลาศึกษาต่อ) 

94 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
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ชุดข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) จำนวน 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 94 
จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวม 
ผู้ลาศึกษาต่อ) 

0 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

  จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ 0 

  
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

  จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ 0 

  
---กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

12 ผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจำ 

และนักวิจัย 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์   
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

11 

  

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอ   
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

5 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
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ชุดข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) จำนวน 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิ มพ์ ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

21 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

1 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

0 
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ชุดข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) จำนวน 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

0 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ดำเนินการ 

0 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่
และได้รับการจดทะเบียน 

- 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการ
ประเมินผ่ าน เกณ ฑ์การขอตำแหน่ งทาง
วิชาการแล้ว 

0 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการ 

0 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
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ชุดข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) จำนวน 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ       
ในลักษณ ะใดลักษณ ะหนึ่ ง หรือผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 1 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 
งานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

1 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

1 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

รายการข้อมูลพื้นฐานผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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ระดับคณะ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
 
ชุดข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) จำนวน 

1 ผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจำ 

และนักวิจัย 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติที่ มีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ใน     
วงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จากหลากหลายสถาบันทำหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง 

1 1 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่ องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ใน
วงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จากหลากหลายสถาบันทำหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง 

5 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิ มพ์ ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

21 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
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ชุดข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) จำนวน 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2562 

0 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

2 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการ 

0 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

5 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 
ตำราหรื อหนั งสื อที่ ผ่ านการพิ จารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่

2 
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ชุดข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) จำนวน 
ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

0 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
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กำหนดการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่าง วันท่ี 29 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
ณ ห้องประชุมเมธาทัพ อาคาร 52 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์   

วัน/ เวลา กิจกรรม ผู้เข้าร่วม 
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

08.00-08.30 น. คณะกรรมการประเมินประชุมวางแผนการตรวจเยี่ยม และกำหนด
ประเด็น และรายการข้อมูลที่ต้องทำการตรวจสอบ 

ผู้บริหาร ประธาน
สาขาวชิา หรือตัวแทน
สาขาวชิาและเจ้าหนา้ที่  08.30- 08.45 น. - คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำปาง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมิน   
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงกระบวนการและวัตถุประสงค์
ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในการรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

08.45-09.45 น. บรรยายสรุปการดำเนินงานของคณะในรอบปีการศึกษา 2563 โดยรอง
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

10.00-10.20 น. สัมภาษณ์คณบดี / ผู้บริหารคณะ /ประธานสาขาวิชา ผู้บริหาร ประธาน
สาขาวชิา 

10.20-10.50 น. สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต (2 คน)  / ศิษย์เก่า ( 2 คน) ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า  
10.50-11.30 น. สัมภาษณ์ผู้แทนนักศึกษา (คละชั้นป)ี (สาขาละ 1 คน) ผู้แทนนักศึกษา 
11.30-12.00 น. สัมภาษณ์ผู้แทนคณาจารย์ (สาขาละ 1 คน)  ผู้แทนคณาจารย ์
12.00-12.30 น. สัมภาษณ์ผู้แทนสายสายสนับสนุน ( จำนวน 2 คน) ผู้แทนสายสนับสนนุ 
12.30–13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30-16.30 น. คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้บริหาร คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะฯ และ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนนุ 

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564  
08.30-12.00 น. - คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
ผู้บริหาร  
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
คณะฯ และเจ้าหนา้ที่
สายสนับสนนุ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.30 น. - คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
15.30 -16.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ต่อผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา อาจารย์  และเจ้ าหน้ าที่  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
คณะกรรมการประเมินฯ 
-เสร็จสิ้นกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปี
การศึกษา 2563 

  



คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง 
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