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คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา 2564 จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ และเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการผูประเมิน
เพื่อที่จะไดนําขอมูล ขอเสนอแนะและแนวทางการดําเนินงานมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักของคณะฯ ใหเกิดคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 เนื้อหาในรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา 2564 จะเปนการรายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาของการ
ดําเนินงาน โครงการและกิจกรรมตตตามแผนยุทธศาสตรและพันธกิจของคณะ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2564–วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565ประกอบดวยบทสรุปผูบริหารและการดําเนินงาน โดยรายงานประกอบ
ไปดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 สวนนํา เปนการรายงานขอมูลเบื้องตนของคณะ ไดแก ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และ
ประวัติความเปนมาโดยยอ โครงสรางการบริหาร ขอมูลการเปดหลักสูตร ขอมูลนักศึกษา ขอมูลอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน และขอมูลพื้นฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณและอาคารสถานที่  สวนที่ 2  เปนการ
รายงานผลการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้ ระดับคณะ จํานวน 6 องคประกอบ 25  ตัวชี้วัด 
สวนที่ 3 เปนการนําเสนอผลสรุปคะแนนและรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา และ
ภาคผนวกจะเปนขอมูลพื้นฐาน (Common data set) และคําสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2564 โดยรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวางวันท่ี 19 - 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565  และ
คณะฯ ไดรับการประเมินคุรภาพการศึกษาภายใน อยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
 รายงานฉบับน้ีเปนรายงานฉบับหลังรับการประเมิน ดังนั้น ในนามของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จึงขอขอบคุณผูที่เก่ียวของทุกทานที่มีสวนรวมใหการจัดทําขอมูลใน
รายงานประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2564 สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคตามองคประกอบและตัวช้ีวัดที่
กําหนด หวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลในการรายงานดังกลาวจะเปนประโยชนตอหนวยงานและผูที่เกี่ยวของตอไป 

                                         
    

  
(รองศาสตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน) 

                                คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                            วันที่  20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ระดบัคณะ (หลงัประเมิน) ปีการศึกษา 256  
 

คณะคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง ข 
 

สารบัญ 
   หนา 

คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
บทสรปุผูบริหาร  ค 
สวนที่ 1 สวนนํา  
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 1 
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและเปาหมาย  2 
1.3 อัตลักษณ เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน 2 
1.4 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารงาน 3 
1.5 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร 3 
1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 7 
1.7 จํานวนนักศึกษา 9 
1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร 10 
1.9 งบประมาณและอาคารสถานที่  17 
1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 18 

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 27 
องคประกอบที่ 2 การวิจัย 95 
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 137 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 150 
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 179 
องคประกอบที่ 6 ผลการดําเนินงานตามการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี 242 

 สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 3.1 ผลการประเมินตามตัวบงชี้คุณภาพระดับคณะ 257 
 3.2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 259 

 ภาคผนวก  

- ขอมูลพื้นฐาน (Common data Set) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา 2564 

260 

- กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา 2564  

273 
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บทสรุปผูบริหาร 
 
1. ขอมูลทั่วไป 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนสถาบันอุดมศึกษาในกลุม 
ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี โดยปการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร 
แบงเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 12 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร และระดับ     
ปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร มีอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวนทั้งหมด 
94 คน  ดังตารางตอไปนี้ 

 
วุฒิการศึกษา 

 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อาจารย 1 1.06 36.5 38.83 8 8.51 45.5 48.40 
ผูชวยศาสตราจารย 0 0 25.5 27.13 14 14.89 39.5 42.02 
รองศาสตราจารย 0 0 3 3.19 6 6.38 9 9.57 
ศาสตราจารย 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

รวม 1 1.06 65 69.15 28 29.79 94 100 
 

มีบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามตําแหนง จํานวน 12 คน ดังนี้ 

ชื่อตําแหนง 
ตําแหนง
บริหาร 
(คน) 

ระดับตําแหนง  
รวม

จํานวน 
(คน) 

ปฏิบัติการ 
(คน) 

ชํานาญ
การ 
(คน) 

ชํานาญการ
พิเศษ (คน) 

หัวหนาสํานักงาน 1 - - - 1 
นักวิชาการศึกษา - 1 1 - 2 
เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป - 1 2 - 3 
นักวิชาการพัสด ุ - 1 - - 1 
เจาหนาท่ีจางเหมาบริการ - 4 - - 4 

รวมบุคลากร 
สายสนับสนุนทั้งสิ้น 

1 7 3 0 11 

 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ปการศึกษา 

2564 ไดดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน พ.ศ.2563 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2563 คณะฯ ไดนําประกาศดังกลาวมาเปนแนวทางในการ
จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบ
ไปดวย จํานวน 6 องคประกอบ 26 ตัวบงชี้  และในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีการ
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ปรับปรุงเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัย ไดแกง องคประกอบท่ี 5 ตัดตัว
บงชี้ที่ 5.4 ออก และปรับปรุงองคประกอบท่ี 6 ใหสอดคลองกับการจัดกลุมสถาบัน โดยผานความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2564 เพื่อให
สอดคลองตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่องการกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 2565 ซึ่งไดกําหนด 5 กลุม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดจัดกลุมอยูท่ี 3 กลุมพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน  เพ่ือใหผูเก่ียวของใช
เปนแนวทางในการกํากับและพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาตามบริบทของแตละหลักสูตร คณะ โดย
เนื้อหาจะประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจน
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนด   ดังนั้น ในปการศึกษา 
2564 คณะฯ จึงรายงานผลการดําเนินตามองคประกอบคุณภาพ จํานวน 6 องคประกอบ 25 ตัวบงชี้   

 
2. ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 
 ปการศึกษา 2564คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดดําเนินการตามพันธกิจของคณะและ
มหาวิทยาลัยอยางครบถวน และคณะไดประเมินตนเองตามผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะอยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน รายละเอียดผลการประเมิน
ตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบ ดังนี้ 
 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

รวม 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
ปจจัย
นําเขา 

กระบวน 
การ 

ผลผลิตและ
ผลลัพธ 

1. การผลิตบัณฑิต 4.01 5.00 4.04 4.44 ระดับดี 
2. การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
6. ผลการดําเนินงานตามการพัฒนา
ชุมชนเชิงพื้นที่ 

- - 3.71 3.71 ระดับดี 

รวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 4.34 5.00 4.16 4.48 
 

ผลการประเมิน ระดับด ี
ระดับดี
มาก 

ระดับดี ระดับด ี
 

 
 จากตาราง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2564 อยูในระดับดีคะแนนเฉลี่ย 4.48 คะแนน จาก 5 คะแนนพบวาองคประกอบที่มี
ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก มีจํานวน 4 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 2 การวิจัย คะแนน
เฉลี่ย 5.00 คะแนน องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน  องคประกอบท่ี 4 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
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คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน และองคประกอบท่ีมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี มีจํานวน 2 องคประกอบ 
ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 4.44 คะแนน และองคประกอบที่ 6 ผลการ
ดําเนินงานการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย 3.71 คะแนน ตามลําดับ สามารถแยกเปนปจจัยนําเขา
อยูในระดับดี  กระบวนการอยูในระดับดีมาก และผลผลิตและผลลัพธอยูในระดับดี  
 
3. ผลการวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและวิธี
ปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม รายองคประกอบ ดังนี้ 
 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

1) มีสาขาวิชาและหลักสูตรที่หลากหลายใหเลือกเรียน ท่ีตอบสนองความตองการของ 
ทองถ่ินและชุมชน 

2) มีการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรอยางตอเนื่องและตรงตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 
3) มีโครงการความรวมมือทางดานวิชาการกับตางประเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ

อาจารยผูสอนกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางประเทศอยางตอเนื่อง 
4) มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกระบวนการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม 

และการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมทุกหลักสูตร 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   1) สงเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสถานการณที่มี
การเปลี่ยนแปลง และเปนตามความตองการของนักศึกษาและผูใชบัณฑิต โดยความรวมมือระหวาง
สาขาวิชาในการบูรณาการเขากับพันธกิจอ่ืน ๆ เพื่อใหนักศึกษาเกิดองคความรูและการพัฒนาศักยภาพใน
ทุกมิติ 
   2) กําหนดใหมีการจัดการความรู เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตร
ใหเกิดผลลัพธที่เปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น  
  
องคประกอบที่ 2การวิจัย 
  จุดแข็ง 
  1) คณะมีคณาจารยที่มีศักยภาพในการเขียนโครงรางการวิจัยเพื่อขอรับทุนการวิจัย และมีการบูรณา
การศาสตรตางๆ ในการทําวิจัย 
  2) คณะมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนมีการทําวิจัยและเผยแพรผลงานทาง
วิชาการในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพ เพ่ือใชในการประกอบการขอตําแหนง 
   3) มีระบบกลไกในการสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ชัดเจน 
  4) มกีารแสวงหาแหลงทนุท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอก 
 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  นําผลงานวิจัยมาสังเคราะหเพื่อสรางเปนองคความรูในการนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง 
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  องคประกอบที่ 3การบริการวิชาการ 
  จุดแข็ง 
  1) คณะมีความเขมแข็งในงานบริการวิชาการและไดรับความรวมมือจากทุกหลักสูตร 
  2) คณะมีการกําหนดชุมชนเปาหมายและนําขอมูลความตองการที่สงผลกระทบตอการพัฒนาที่
ชัดเจนจากชุมชน มากําหนดแผนบริการวิชาการ 
  3) มีสาขาวิชาที่มีความรูและความเชี่ยวชาญตรงกับความตองการของชุมชน สังคม ทองถิ่น 
หลากหลายสาขา สงผลใหการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนของคณะเปนไปตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนด  
  4) มีการบูรณาการองคความรูกับการบริการวิชาการท่ีเห็นผลเปนรูปธรรม  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1) สรางความรวมมือระหวางคณะภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการการทํางานใน

ศาสตรตาง ๆ ในการแกปญหาเชิงพ้ืนที่ท่ีคณะรับผิดชอบไดครอบคลุมทุกมิติ 
2) สนับสนุนสงเสริมใหหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร เขามามีสวนรวม ในการบริการ

วิชาการมากขึ้น 
3) วิเคราะหผลประเมินความสําเร็จของแผนบริการวิชาการ เพื่อนํามากําหนดแนวทาง ใหเกิดความ

ตอเนื่องและยั่งยืน 
 

 องคประกอบที่ 4การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 
คณะมีแผนและโครงการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีโดดเดนและตอเนื่อง สามารถสะทอน

ภาพลักษณตอการอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานที่เก่ียวของกับ ทางดานวัฒนธรรมใหมากขึ้น 

โดยเนนบทบาทการเปนผูนําทางวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา 

 
 องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
   จุดแข็ง 
    1) ผูบริหารมีภาวะผูนําสูงและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการคณะโดยเนนกระบวนการมีสวน
รวมของบุคลากรภายใตหลักธรรมาภิบาล 
   2) มีโครงสรางองคกรและระบบบริหารจัดการที่ชัดเจน 
    3) มีการกระจายอํานาจทางการบริหารที่เหมาะสมกับประเภทของงานอยางมีข้ันตอน 
   4) ผูบริหารและบุคลากรของคณะมีศักยภาพสามารถรวมกันพัฒนาและผลักดันองคกรใหบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
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    5) มีการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการการพัฒนาองคกร และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรจากแหลงเงินที่ชัดเจน 
 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   1)  ควรมีการสื่อสารภายในคณะอยางตอเนื่องเพื่อใหบุคลากรไดทราบขอมูลทางการบริหารตางๆ  
ทั้งในระดับนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ 
   2) ควรสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยีตาง ๆ แกอาจารยในการพัฒนาการเรียนการสอนใน
ยุควิถีชีวิตใหม(New normal) 
 
  จุดออน 

1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) เพื่อการจัดการยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร รวมถึง
เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณที่ทันสมัยยังไมเพียงพอ 

2) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนมีไมเพียงพอตอปริมาณงาน 
 
 องคประกอบที่ 6ผลการดําเนินงานการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 
  จุดแข็ง 
  คณะใหทุกหลักสูตรมีสวนรวมในพื้นที่บริการวิชาการ รวมถึงการกําหนดหลักสูตรเชิงพื้นที่ตาม
ศาสตรความเชี่ยวชาญโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมและความตองการของคนในพื้นท่ีและทองถ่ิน 
 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  1) คณะควรมีการใหขอมูลแหลงงานในพื้นที่เพื่อใหบัณฑิตมีทางเลือกประกอบการตัดสินใจทํางานใน
พื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต 
  2) สรางความเขาใจในเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ ดานการรับใชสังคมตามประกาศ กพอ. 
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย และสงเสริมใหอาจารยมีการเผยแพรผลงานใหเปนไปตามเกณฑ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   1 

 

ส่วนที   
ส่วนนํา 

 
1.1  ชือหน่วยงาน ทีตงั และประวติัความเป็นมาโดยยอ่ 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเดิมเรียกชื่อวาคณะ
วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กอต้ังข้ึนหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 มี
ภาควิชาสังกัดคณะวิชา 11 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสนาภาควิชา
สังคมวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชารัฐศาสตร เปดสอนในระดับ ปกศ. สูง 
ภาคปกติและภาคตอเนื่อง ป พ.ศ. 2522 เป ดสอนถึงระดับปริญญาตรี 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 และวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 เม่ือพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 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 บริหารกิจการภายในคณะโดยมีคณบดีเปนผูบังคบับัญชา 
   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 (การเปนองคกรแหงการแบงปนความรูและใชทรัพยากรรวมกัน)  
O = Outstanding Organization (การเปนองคกรแหงความเปนเลิศ)  
C = Cooperation (การทํางานรวมกันขององคกร) 
 
พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชพี  คุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะของ

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

   มาตรฐานการศึกษาและตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต  
2. สงเสริมความรวมมือในการจัดการศึกษาและการวิจัยกับภาคีเครือขาย  
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ การวิจัยและการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม ใหสามารถนาํ

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

.  อตัลกัษณ ์เอกลกัษณห์รือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อทองถ่ิน  
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.  โครงสรา้งองคก์รและโครงสรา้งการบริหารงาน 
ภาพที่ 1.1  โครงสรางการบริหารงานระดับสาขาวิชา ตามโครงสรางการแบงสวนราชการคณะ  
   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1.2  โครงสรางการบริหารสํานักงานคณบดี ตามโครงสรางการแบงสวนราชการคณะ 
   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 

คณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

คณะกรรมการประจําคณะ 

รองคณบดฝีายบริหารและแผน รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา
และส่ือสารองคกร 

 

รองคณบดฝีายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
ตางประเทศและสารสนเทศ 
 

ผูชวยคณบดีฝาย
ยุทธศาสตรและบริการ

วิชาการ 
 

ผูชวยคณบดีฝายประกัน
คุณภาพการศึกษาและ

กิจการพิเศษ 
 

ผูชวยคณบดี 
ฝายบริหารงานภายใน 

 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 
 

ประธานสาขาวิชา 
 

โครงสรางการบริหารงานคณะ 

หัวหนางาน 
 

สํานักงานคณบด ี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

งานบริหารทั่วไป งานบริการการศึกษาและ
งานพัฒนานักศึกษา 

งานการเงนิและพัสดุ งานบริการวิชาการและ
ถายทอดเทคโนโลยี 
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.  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 

 (คณบดี)  
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ รองประธานกรรมการ 

 (รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศกึษา)  
3. อาจารยอัคจร     แมะบาน รองประธานกรรมการ 

 (รองคณบดีฝายแผน กายภาพและภาพลักษณองคกร)  
4. อาจารยเทวฤทธิ์    วิญญา รองประธานกรรมการ 

 (รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 
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 

 (หัวหนางานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี)  
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11. นางสาวนิตยา   เตวา กรรมการและเลขานุการ 
 (หัวหนาสํานักงานคณบดี)   

12. นางจันทรฟอง มงคล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 (หัวหนางานบริหารท่ัวไป)   

13. นายธวัชชัย ปนโทะ ผูชวยเลขานุการ 
 (เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป)   

14. นางสาวณัฐชา นามปวน ผูชวยเลขานุการ 
 (เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป)   

 

1.5.3 คณะกรรมการสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงาน คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

1. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝายแผน กายภาพและภาพลักษณองคกร รองประธานกรรมการ 
4. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ 
5. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการตางประเทศและกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. ผูชวยคณบดีฝายวิทยบรกิารและสารสนเทศ และกิจการพิเศษ  กรรมการ 
7. ผูชวยคณบดีฝายยุทธศาสตรและบรกิารวิชาการ กรรมการ 
8. ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา กรรมการ 
9. ประธานสาขาวิชาดนตรี กรรมการ 

10. ประธานสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง กรรมการ 
11. ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กรรมการ 
12. ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร กรรมการ 
13. ประธานสาขาวิชานิติศาสตร กรรมการ 
14. ประธานสาขาวิชาภาษาไทย กรรมการ 
15. ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ กรรมการ 
16. ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาจีน กรรมการ 
17. ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
18. ประธานสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.ม.) กรรมการ 
19. ประธานสาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.) กรรมการ 
20. หัวหนาสํานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ 
21. หัวหนางานบริหารทั่วไป กรรมการและผูชวยเลขาการ 
22. หัวหนางานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา กรรมการและผูชวยเลขาการ 
23. หัวหนางานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี กรรมการและผูชวยเลขาการ 
24. นายธวัชชัย  ปนโทะ ผูชวยเลขานุการ 
25. นางสาวณัฐชา  นามปวน ผูชวยเลขานุการ 
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1.5.4 คณะผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 

 

รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน 
คณบดคีณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 

   
อาจารยอัคจร  แมะบาน  

รองคณบดฝีายแผน กายภาพและ
ภาพลักษณองคกร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณศกิาญจ ตั้งภากรณ 
รองคณบดีฝายวิชาการและ 
ประกันคุณภาพการศกึษา 

อาจารย ดร.เทวฤทธิ์  วิญญา  
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตยา มูลปนใจ 

ผูชวยคณบด ี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวดี  ยาดี 

ผชูวยคณบดี 
อาจารยปยรัตน  วงศจุมมะลิ 

ผูชวยคณบด ี
 

 

 

 

นางสาวนิตยา  เตวา 
หัวหนาสํานักงานคณบด ี
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.  หลกัสูตรและสาขาวิชาทีเปิดสอน 
 ปการศึกษา 2564 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 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

การดําเนินการ 
สภา

มหาวิทยาลัย
อนุมัติ 

การพิจารณาความ
สอดคลองผานระบบ 

CHECO 

เริ่มเปด
สอน 

1) ระดับปรญิญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร    
1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุงพ.ศ. 2564) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 3/2554 
วันท่ี 27

กุมภาพันธ 
2564  

ผานระบบ CHECO 
เมื่อวันท่ี 

4 มกราคม 2564 

ป
การศึกษา 

2564 

2) ระดับปรญิญาโท  จํานวน 1 หลักสูตร    
1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 

หลักสูตร
ใหม 

ครั้งที่ 6/2553 
วันท่ี 15 

พฤษภาคม 
2563 

ผานระบบ CHECO 
เมื่อวันท่ี 

4 มกราคม 2564 

ป
การศึกษา 

2563 

3) ระดับปรญิญาตรี จํานวน 11 หลักสูตร    
1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 3/2560 
วันท่ี 11 

มีนาคม 2560 

ผานระบบ CHECO 
เมื่อวันท่ี 

1 สิงหาคม 2562 

ป
การศึกษา 

2560 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 3/2560 
วันท่ี 11 

มีนาคม 2560 

ผานระบบ CHECO 
เมื่อวันท่ี 

13 กุมภาพันธ 2563 

ป
การศึกษา 

2560 
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 5/2560 
วันท่ี 8 เมษายน 

2560 

ผานระบบ CHECO 
เมื่อวันท่ี 

1 สิงหาคม 2562 

ปการศึกษา 
2560 

4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตร ี(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 6/2560 
วันท่ี 21 

พฤษภาคม 
2560 

 

ผานระบบ CHECO 
เมื่อวันท่ี 

30 พฤศจิกายน2561 

ปการศึกษา 
2560 
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ที ่ ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
ประเภท
หลักสูตร 

การดําเนินการ 
สภา

มหาวิทยาลัย
อนุมัติ 

การพิจารณาความ
สอดคลองผานระบบ 

CHECO 

เริ่มเปด
สอน 

5 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 5/2560 
วันท่ี 8 เมษายน 

2560 

ผานระบบ CHECO 
เมื่อวันท่ี 

1 สิงหาคม 2562 

ปการศึกษา 
2560 

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

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 1/2561 
วันท่ี 15 

มกราคม 2561 

ผานระบบ CHECO 
เม่ือวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2561 

ปการศึกษา 
2561 

7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศกึษา (4 ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 4/2562  
วันท่ี 9 มีนาคม 

2562 

ผานระบบ CHECO 
เมื่อวันท่ี 

30  มิถุนายน 2563 

ป
การศึกษา 

2562 
8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

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

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 4/2562  
วันท่ี 9 มีนาคม 

2562 

ผานระบบ CHECO 
เมื่อวันท่ี 

8  กรกฎาคม 2563 

ป
การศึกษา 

2562 

9 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 4/2563 
วันท่ี 11 

เมษายน 2563 

ผานระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ 24 

กรกฎาคม 2563  

ปการศึกษา 
2563 

10 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งท่ี 4/2563 
วันท่ี 11 

เมษายน 2563 

ผานระบบ CHECO 
เมื่อวันท่ี 

11 มิถุนายน 2563 

ปการศึกษา 
2563 

11 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเมืองและการ
ปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 4/2564  
วันท่ี 14 

มีนาคม2564 

ผานระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 

2564 

ป
การศึกษา 

2564 

12 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

ครั้งที่ 5/2564 
วันท่ี 10 

เมษายน 2564 

ผานระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 

2564 

ป
การศึกษา 

2564 
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1.7 จาํนวนนักศึกษา 
     1.7.1 จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2564 แยกตามสาขาวิชา ทุกระดับการศึกษา  

ที ่
ระดับ

การศึกษา 
ช่ือหลักสูตร/วุฒิ สาขาวิชา 

ภาคปกติ/ภาค
พิเศษ 

จํานวน
นักศึกษา 

1 ปริญญาตร ี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการเมือง
และการปกครอง  

ภาคปกติ 128 

2 ปริญญาตร ี หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ 78 

3 ปริญญาตร ี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาคปกติ 433 
4 ปริญญาตร ี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน

ภาษาจีน 
ภาคปกติ 171 

5 ปริญญาตร ี หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต  

- ภาคปกติ 156 

ภาคพิเศษ 101 
6 ปริญญาตร ี หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร 

ภาคปกติ 272 

ภาคพิเศษ 113 
7 ปริญญาตร ี หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน 

ภาคปกติ 87 

8 ปริญญาตร ี หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร
สาํหรบัชาว
ตางประเทศ 

ภาคปกติ 103 

9 ปริญญาตร ี หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  

สาขาวิชาดนตร ี ภาคปกติ 70 

10 ปริญญาตร ี หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ 

ภาคปกติ 86 

11 ปริญญาตร ี หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ภาคปกติ 204 

12 ปริญญาตร ี หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาจีน ภาคปกติ 104 

13 ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ 
ภาคพิเศษ 

1 
2 

14 ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ 29 

รวมจํานวนนกัศึกษา 2,108 
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1.8 จาํนวนอาจารยแ์ละบุคลากร 
     1.8.1 จํานวนอาจารยประจํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2564 จํานวน 94 คน  
ไมมีอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล วันท่ีเร่ิมปฏิบัติงาน 
ตําแหนงทางวิชาการ การนับจํานวน 

ตามเกณฑ อ. ผศ. รศ. ศ. 

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

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

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

4 รศ.ดร.Truong Thi Hang 1 สิงหาคม 2557     นับได  1 

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

6 รศ.พรสวรรค มณีทอง 15 ตุลาคม 2537     นับได  1 

7 รศ.วิไลลักษณ พรมเสน 9 มิถุนายน 2549     นับได  1 

8 รศ.พฤกษา เครือแสง 25พฤศจิกายน 2556     นับได  1 

9 รศ.ดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบรบิูรณ 28 กันยายน 2558     นับได  1 

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

11 ผศ.ดร.ชุติกานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541     นับได  1 

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

13 ผศ.ดร.ธนพร หมูคํา 16 มิถุนายน 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 ผศ.ดร.วิศท  เศรษฐกร 1 มิถุนายน 2553     นับได  1 

18 ผศ.ดร.อนันต อุปสอด 30 พฤศจิกายน2560     นับได 1 

19 ผศ.ก่ิงแกว ทิศตึง 6 มิถุนายน 2554     นับได  1 

20 ผศ.ขัตติยา  ขัติยวรา 5 พฤศจิกายน 2551     นับได  1 

21 ผศ.จาตุรนต วรรณนวล 24 ตุลาคม 2541     นับได  1 

22 ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ 30 กรกฎาคม 2555     นับได  1 

23 ผศ.ชนมธนัช สุวรรณ 1 ตุลาคม 2558     นับได  1 

24 ผศ.ณัฐนรินทร เมธีวุฒินันทน 
ภาณุภัทรธนวัฒน 

1 ธันวาคม 2554     นับได  1 

25 ผศ.ธนุพงษ ลมออน 1 ตุลาคม 2555     นับได  1 

26 ผศ.ณัฐพงษ คันธรส 17 สิงหาคม 2558     นับได  1 

27 ผศ.นันทิยา สมสรวย 9 มิถุนายน 2549     นับได  1 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล วันท่ีเร่ิมปฏิบัติงาน 
ตําแหนงทางวิชาการ การนับจํานวน 

ตามเกณฑ อ. ผศ. รศ. ศ. 

28 ผศ.ดร.นิตยา มูลปนใจ 7 มิถุนายน 2553     นับได  1 

29 ผศ.ประหยัด ชวยงาน 7 มิถุนายน 2531     นับได  1 

30 ผศ.ปวีณา งามประภาสม 16 มิถุนายน 2551     นับได  1 

31 ผศ.ภานุวัฒน ชัยชนะ 3 มิถุนายน 2544     นับได  1 

32 ผศ.รัชดาพร หวลอารมณ 2 พฤษภาคม 2556     นับได  1 

33 ผศ.วิเชิด ทวีกุล 1 มิถุนายน 2548     นับได  1 

34 ผศ.วราภรณ ภูมลี 2 พฤษภาคม 2556     นับได  1 

35 ผศ.ศรชัย เต็งรัตนลอม 29 มิถุนายน 2536     นับได  1 

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

37 ผศ.ดร.สุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข 1 พฤษภาคม 2552     นับได  1 

38 ผศ.ดร.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 สารธิวงค 1 มิถุนายน 2554     นับได  1 

42 ผศ.อาระดา พุมไพศาลชัย 1 มิถุนายน 2555     นับได  1 

43 ผศ.ธงชัย ปนสุข 1 สิงหาคม 2559     นับได  1 

44 ผศ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงค 1 พฤศจิกายน 2554     นับได  1 

45 ผศ.เจษฎา ทองสุข 25พฤศจิกายน 2556     นับได  1 

46 ผศ.สิริรัตน วาวแวว 14 มิถุนายน 2547     นับได  1 

47 ผศ.ดร.เหนือขวัญ ผัวเผื่อน 19 มิถุนายน 2555     นับได 1 

48 อ.ดร.เกวลิน จันทะเดช 1 มิถุนายน 2547     นับได 1 

49 อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ 17 พฤษภาคม 2549     นับได  1 
50 อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง 18 มิถุนายน 2542     นับได  1 

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

52 อ.ดร.สุกัญญา  แซโก 4 กุมภาพันธ 2562     นับได 1 

53 อ.ดร.เทวฤทธิ์ วิญญา 1 มิถุนายน 2554     นับได  1 

55 อ.ดร.อรทัย สุขจะ 20 มิถุนายน 2556     นับได  1 

56 อ.ดร.เสาวรีย บุญสา 1 กรกฎาคม 2548     นับได  1 

57 อ.กิตติญา ตุยคํา 8 กันยายน 2557     นับได  1 
58 อ.เกียรติสุดา โสดามรรค 2 กุมภาพันธ 2558     นับได  1 

59 อ.จิตรลดา มูลมา 1 มิถุนายน 2550     นับได  1 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล วันท่ีเร่ิมปฏิบัติงาน 
ตําแหนงทางวิชาการ การนับจํานวน 

ตามเกณฑ อ. ผศ. รศ. ศ. 

60 อ.ชลาพันธ อุปกิจ 1 ธันวาคม 2553     นับได  1 

61 อ.ฐาปนี ชุมพลวงศ 17 สิงหาคม 2558     นับได  1 

62 อ.ตุลาภรณ แสนปรน 2 มกราคม 2551     นับได 1 

63 อ.ธีวรา จันทรสุรีย 22 กรกฎาคม 2558     นับได  1 

64 อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม 9 มิถุนายน 2549     นับได  1 

65 อ.นิศาชล พรมด ี 1 ธันวาคม 2554     นับได  1 

66 อ.นิรมล ทะจะกัน 8 กันยายน 2557     นับได  1 

67 อ.นิชธาวัลย ฟูคาํ 2 มีนาคม 2561     นับได 1 

68 อ.ทัตพิชา สกุลสืบ 2 มิถุนายน 2551     นับได 1 

69 อ.ทยากร สุวรรณภูมิ 20 มิถุนายน 2556     นับได 1 

70 อ.ปราการ ใจดี 1 กันยายน 2553     นับได  1 

71 อ.ประภาพร แสงบุญเรือง 16 พฤษภาคม 2551     นับได  1 

72 อ.ปยรัตน วงศจุมมะลิ 1 มิถุนายน 2554     นับได 1 

73 อ.พชรวลี กนิษฐเสน 2 มิถุนายน 2546     นับได  1 

74 อ.พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน 1 มิถุนายน 2554     นับได 1 

75 อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท 2 กุมภาพันธ 2558     นับได  1 

76 อ.ภาณุวัฒน สกุลสืบ 1 มิถุนายน 2551     นับได 1 

77 อ.มณีรัตน จันทรหนิ้ว 16 พฤษภาคม 2556     นับได 1 

78 อ.รพีพรรณ จักรสาน 1 สิงหาคม 2560     นับได 1 
79 อ.วารินทร วงษวรรณ 2 กุมภาพันธ 2558     นับได  1 

80 อ.ศจีรัตน วุฒิสิงหชัย 2 พฤษภาคม 2556     นับได  1 

81 อ.วรญา จตุพัฒนรังสี 1 พฤศจิกายน 2556     นับได  1 

82 อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์ 1 ตุลาคม 2558     นับได  1 

83 อ.อัจฉริยา ครธุาโรจน 2 พฤศจิกายน 2552     นับได  1 

84 อ.อัคจร แมะบาน 1 มิถุนายน 2554     นับได  1 

85 อ.อัจฉรา กวงไหม 2 พฤษภาคม 2556     นับได  1 

86 อ.อมาพร ปวงรังษ ี 1 ตุลาคม 2558     นับได  1 

87 อ.อดิศร สวยฉลาด 1 สิงหาคม 2559     นับได 1 

88 อ.พงษวิกรานต มหิทธิพงศ 2 มกราคม 2562     นับได 1 

89 อ.อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล 2 มกราคม 2562     นับได 1 

90 อ.สุพรรณิการ  วงศสุตา 3 สิงหาคม  2563     นับได 1 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล วันท่ีเร่ิมปฏิบัติงาน 
ตําแหนงทางวิชาการ การนับจํานวน 

ตามเกณฑ อ. ผศ. รศ. ศ. 

91 อ.Daniel Warren Riddle 2 กรกฎาคม 2561     นับได 1 
92 อ.Richard Lawrence Mann 1 ตุลาคม 2554     นับได  1 
93 อ.Wang huan 17 พฤษภาคม 2564     นับได 1 
94 อ.Gay John Ilines 1 ตุลาคม 2564     นับได 0.5 

95 ผศ.ประสิทธิ์   เลียวสิริพงษ   1 ตุลาคม 2564     นับได 0.5 

96 ผศ.ณรงค    สมิทธิธรรม 1 ตุลาคม 2564     นับได 0.5 

97 ผศ.ประชุม   บุญนอม 1 ตุลาคม 2564     นับได 0.5 

98 รศ.ดร.วิพัฒน หมั่นการ 
(เกษียณอายุวันที่ 30 ก.ย.64) 

16 กรกฎาคม 2533     นับได  0 

รวม 94 คน  
 
1.8.2 จํานวนอาจารย จําแนกตามวุฒิการศกึษาและตําแหนงทางวิชาการ    
   จํานวนบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา 
จํานวนท้ังหมด 94 คน จําแนกตามวุฒกิารศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 
 

วุฒิการศึกษา 
 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อาจารย 1 1.06 36.5 38.83 8 8.51 45.5 48.40 
ผูชวยศาสตราจารย 0 0 25.5 27.13 14 14.89 39.5 42.02 
รองศาสตราจารย 0 0 3 3.19 6 6.38 9 9.57 
ศาสตราจารย 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

รวม 1 1.06 65 69.15 28 29.79 94 100 
หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 จากงานประกันคุณภาพการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
1.8.3 อาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก จํานวน 28 คน  

ที ่ ชื่อสกุล คุณวุฒิ 
1 รองศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน Ph.D.(Sanskrit) 
2 รองศาสตราจารย ดร.วาที่ ร.ต.นิรันดร ภักดี ปร.ด. (สาขาภูมิภาคลุมน้ําโขงและสาละวิน

ศึกษา) 
3 รองศาสตราจารย ดร.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย ปร.ด. (ประวัติศาสตร) 
4 รองศาสตราจารย ดร.ศิริกร อิ่นคํา ศล.ด. (ศิลปะและการออกแบบ) 
5 รองศาสตราจารย ดร.Truong Thi Hang ศศ.ด. (ภาษาไทย)  
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ที ่ ชื่อสกุล คุณวุฒิ 
6 รองศาสตราจารย ดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบริบูรณ ปร.ด. (บริหารศาสตร) 
7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รักธรรม Ed.D. (Applied Linguistic and English  

Language Teaching) 
8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทัย พานิช ศศ.ด. (ภาษาศาสตร)  
9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ใจมโน ปร.ด. (ภาษาศาสตร) 
10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนวีรรณ  มาวงศ Ph.D. (การสอนภาษาฝร่ังเศส)  
11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนพร หมูคํา ศศ.ด. (ภาษาไทย) 
12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก วท.ด. (การใชที่ดินและการจัดการ

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

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

พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) 
15 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎาภรณ ทองแปน รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 
16 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณศิกาญจ  ต้ังภากรณ D.A. (Teaching of Second Language in 

the Specialty of Language and 
Culture Communication) 

17 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุประวีณ  แสงอรุณเฉลิมสุข ปร.ด.(ภาษาไทย) 
18 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวดี  ยาด ี ปร.ด.(ภาษาไทย) 
19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เหนือขวัญ  บัวเผื่อน Ph.D (Linguistics and Applied 

Linguistics) 
20 อาจารย ดร.เกวลิน  จันทะเดช ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชพี) 
21 อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ Docter en ivilization Siamoise 

(Sciences politiques) (ปรญิญาเอก : ดาน
การศึกษาเก่ียวกับสยามประเทศ (รัฐศาสตร) 

22 อาจารย ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร ศษ.ด. (ประชากรศึกษา) 
23 อาจารย ดร.สุวรฐั แลสันกลาง ปร.ด.(บริหารศาสตร) (บริหารเพ่ือพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย) 
24 อาจารย ดร.สุกัญญา  แซโก D.A. (Linguistics and Applied 

Linguistics) 
25 อาจารย ดร.อรทัย  สุขจะ  ปร.ด. (ภาษาไทย)  
26 อาจารย ดร.เทวฤทธิ์  วิญญา รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 
27 อาจารย ดร.เสาวรีย บุญสา รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 
28 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตยา  มูลปนใจ ปร.ด.(ภาษาไทย) 
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1.8.4 ตารางแสดงอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ ปการศกึษา 2564 จํานวน 48.5 คน  

ที ่ ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ป 
ที่เขาทาํงาน 

หมายเหตุ 

1 รองศาสตราจารยพรสวรรค มณีทอง 15 ตุลาคม 2537 นับได 1 

2 รองศาสตราจารย ดร. ศิริกร อ่ินคาํ 19 มกราคม 2541 นับได 1 

3 รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน 9 มิถุนายน 2549 นับได 1 

4 รองศาสตราจารย วาท่ี ร.ต. ดร.นิรันดร ภักดี 1 กันยายน 2553 นับได 1 

5 รองศาสตราจารย ดร. ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 1 พฤศจิกายน 2554 นับได 1 

6 รองศาสตราจารยพฤกษา เครอืแสง 25 พฤศจิกายน 2556 นับได 1 

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

8 รองศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 

9 รองศาสตราจารย ดร.ณัฏฐดนยั ประเทืองบริบูรณ 28 กันยายน 2558 นับได 1 

10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได 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 นับได 1 

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.อนันต อุปสอด 30 พฤศจิกายน 2561 นับได 1 

19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตยา  มูลปนใจ 7 มิถุนายน 2553 นับได 1 

20 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ 1 กรกฎาคม 2546 นับได 1 

21 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข 1 พฤษภาคม 2552 นับได 1 

22 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวดี  ยาด ี 2 พฤษภาคม 2556 นับได 1 

23 ผูชวยศาสตราจารยศรชัย เตง็รัตนลอม 29 มิถุนายน 2536 นับได 1 

24 ผูชวยศาสตราจารยประหยัด ชวยงาน 6 กรกฎาคม 2541 นับได 1 

25 ผูชวยศาสตราจารยจาตุรนต  วรรณนวล 24 ตุลาคม 2541 นับได 1 

26 ผูชวยศาสตราจารยภานวุัฒน ชัยชนะ 3 มิถุนายน  2544 นับได 1 

27 ผูชวยศาสตราจารยวิเชิด ทวีกุล 1 มิถุนายน 2548 นับได 1 

28 ผูชวยศาสตราจารยอาํนาจ สงวนกลาง 1 กรกฎาคม 2548 นับได 1 

29 ผูชวยศาสตราจารยนันทิยา  สมสรวย 9 มิถุนายน 2549 นับได 1 

30 ผูชวยศาสตราจารยปวีณา งามประภาสม 16 มิถุนายน 2551 นับได 1 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ป 
ที่เขาทาํงาน 

หมายเหตุ 

31 ผูชวยศาสตราจารยขัตติยา  ขัตติยวรา 1 พฤศจิกายน 2551 นับได 1 

32 ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา  รุงแสง 1 มิถุนายน 2553 นับได 1 

33 ผูชวยศาสตราจารยอัมฤตา สารธิวงค 1 มิถุนายน 2554 นับได 1 

34 ผูชวยศาสตราจารยกิ่งแกว  ทิศตึง 6 มิถุนายน 2554 นับได 1 

35 ผูชวยศาสตราจารยณฐันรินทร เมธีวฒุินันทน ภาณภุัทรธนวฒัน 1 ธันวาคม 2554 นับได 1 

36 ผูชวยศาสตราจารยอาระดา พุมไพศาลชัย 1 มิถุนายน 2555 นับได 1 

37 ผูชวยศาสตราจารยชัยเนตร ชนกคุณ 30 กรกฎาคม 2555 นับได 1 

38 ผูชวยศาสตราจารยธนุพงษ  ลมออน 1 ตุลาคม 2555 นับได 1 

39 ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ 2 พฤษภาคม 2556 นับได 1 

40 ผูชวยศาสตราจารยวราภรณ  ภูมลี 2 พฤษภาคม 2556 นับได 1 

41 ผูชวยศาสตราจารยณัฐพงษ คนัธรส 17 สิงหาคม 2558 นับได 1 

42 ผูชวยศาสตราจารยชนมธนัช สุวรรณ 1 ตุลาคม 2558 นับได 1 

43 ผูชวยศาสตราจารยเอ้ือมพร  ฟูเต็มวงศ 1 พฤศจิกายน 2554 นับได 1 

44 ผูชวยศาสตราจารยธงชัย   ปนสุข 1 สิงหาคม 2559 นับได 1 

45 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา  ทองสุข 25 พฤศจิกายน 2556 นับได 1 

46 ผูชวยศาสตราจารยสริริัตน  วาวแวว 14 มิถุนายน 2547 นับได 1 

47 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน 19 มิถุนายน 2555 นับได 1 

48 ผูชวยศาสตราจารยประสิทธิ์   เลียวสิริพงษ   1 ตุลาคม 2564 นับได 0.5 

49 ผูชวยศาสตราจารยณรงค    สมิทธิธรรม 1 ตุลาคม 2564 นับได 0.5 

50 ผูชวยศาสตราจารยประชุม   บุญนอม 1 ตุลาคม 2564 นับได 0.5 

 รวมทั้งสิ้น 48.5 คน  
 

1.85 ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามตําแหนง จํานวน 12 คน  

ชื่อตําแหนง 
ตําแหนง
บริหาร 
(คน) 

ระดับตําแหนง  
รวมจํานวน 

(คน) 
ปฏิบัติการ 

(คน) 
ชํานาญการ 

(คน) 
ชํานาญการ
พิเศษ (คน) 

หัวหนาสํานักงาน 1 - - - 1 
นักวิชาการศึกษา - 1 1 - 2 
เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป - 1 2 - 3 
นักวิชาการพัสด ุ - 1 - - 1 
เจาหนาท่ีจางเหมาบริการ - 4 - - 4 

รวมบุคลากร 
สายสนบัสนนุทั้งส้ิน 

1 7 3 0 11 
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1.9 งบประมาณและอาคารสถานที่  
1.9.1 งบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 เพิ่ม/-ลด 
งบดําเนินงาน 8,220,500 3,675,700 -4,544,800 
งบลงทุน 2,186,400 62,300 -2,124,100 
งบอุดหนุน 6,150,000 6,874,500  724,500 
งบรายจายอื่น 0 0 0 

รวมทั้งหมด 16,556,900 10,612,500 -5,944,400 
 

1.9.2 อาคารสถานที่ 

อาคาร จํานวนช้ัน พื้นที่ใชสอย 

อาคาร 9 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปจจุบัน)  

6  3,968  

อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  3  1,620  

อาคาร 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4  3,360  

อาคาร 21 อาคารศิลปะ  3  1,200  

อาคาร 22 อาคารดนตรีและนาฏศิลป  3  1,200  

อาคาร 52 อาคารคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

5 4,200 
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.  ผลการปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผลการประเมินปีทีผ่านมา 

ขอเสนอแนะ 
แนวทางการปรบัปรุง/

พัฒนา 
ผลการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง ปการศึกษา 2563  (จากการเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
9/2564 เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 10 
กันยายน 2564) 
1. กําหนดใหทุก
หลักสูตรจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ของหลักสูตร 
ปการศึกษา 2564  

1. กําหนดใหทุก
หลักสูตรของคณะฯ 
จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ของ
หลักสูตร ปการศกึษา 
2564 ท่ีผานการรับรอง
โดยคณบดี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) คณะฯ มีจํานวน 14 หลักสูตร ไดกําหนดใหทุก
หลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ
หลักสูตร ปการศึกษา 2564 ที่ผานการรับรองโดย
คณบดีครบทุกหลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
ภาษาไทย  

2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสาํหรบัชาวตางประเทศ 

3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
ภาษาจีน  

5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาดนตรี  
6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการ

พัฒนาชุมชน  
7) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและ

การออกแบบ  
8) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ  
9) หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร 
10) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม

ศึกษา  
11) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

สอนภาษาจีน  
12) หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การเมืองและการปกครอง 
13) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย  
14) หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิา

ภาษาไทย 
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ขอเสนอแนะ 
แนวทางการปรบัปรุง/

พัฒนา 
ผลการดําเนินงาน 

2. กําหนดติดตามผล
การดําเนินงานตาม   
แผนฯ ภาคเรียนที่ 
1/2564 และภาคเรียนที่ 
2/2564  

2) คณะมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพฯ และนํามาสรุปผลเปนรายงานผลการกํากับ
ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 
Plan) ระดับหลั กสู ตร  คณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร ภาคเรียนท่ี 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2565  
และไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ และกรร
รมการบริหารมหาวิทยาลัยตามลําดับ 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
1.1จํานวนนักศึกษาคง
อยูในหลายๆ คณะมี
แนวโนมลดลง คณะควร
มีการวิเคราะหจากผูมี
สวนไดสวนเสียเพื่อ
นํามาวางแผนพัฒนา
หลักสูตรใหมๆ หลักสูตร
ระยะสั้น (non-degree) 
หรือหลักสูตรแบบโมดูล
ที่บูรณาการองคความรู
ระหวางศาสตรที่
ตอบสนองยุทธศาสตร
ชาติ และสังคมทองถ่ิน 
รองรับกลุมผูเรียนที่
หลากหลายชวงวัย
รวมถึงการรองรับระบบ
การเทียบโอน
ประสบการณเขาสูระบบ
คลังหนวยกิต 

(1) พัฒนาหลักสูตรใหม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) จัดทําหลักสูตรระยะ
สั้นท่ีตอบสนองความ
ตองการของผูเรียนทุก
ชวงวัย  
 
 
 

(1) ผลการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรใหม 
1.1 คณะฯ ไดดําเนินการดําเนินการพัฒนา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2565) ผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 
15 มกราคม 2565 และผานการพิจารณาในระบบ
พิ จ า ร ณ า ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง ข อ ง ห ลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : 
CHECO)  เมื่ อวัน ท่ี  14 มีนาคม 2565 เปดรั บ
นักศึกษาจํานวน 30 คน โดยมีผูสมัครเรียนและ
รายงานตัวเปนนักศึกษา ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565 
จํานวน 24 คน   

1.2 ไดนําเสนอขอเปดหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และอยูระหวางดําเนินการปรับแกเพื่อนําเสนอตอสภา
วิชาการในลําดับตอไป ซึ่ งคาดวาจะเปดสอนในป
การศึกษา 2566 หรือ ปการศึกษา 2567  
 
(2) จัดทําหลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนทุกชวงวัย 

คณะฯ มีการวางแผนที่จะตอยอดจากผลการ
ใหบริการวิชาการจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐาน
ราก และโครงการสงเสริมความรักความสามัคคีฯ มา
บูรณาการจัดทําเปนหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนอง
ผูเรียน ซึ่งมีบางหลักสูตรสามารถนํามาบูรณาการเขา
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ขอเสนอแนะ 
แนวทางการปรบัปรุง/

พัฒนา 
ผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

กับการเรียนการสอนไดอยางชัดเจน โดยมีหลักสูตร
ดังนี้ 

ลําดั
บ 

ชื่อหลักสูตร 

1 หลักสูตรการเปนผูประกอบการจัดการทองเที่ยวชุมชน 
2 หลักสูตรการใชภาษาไทยเพื่อความสมานฉันท 
3 หลักสูตรการอนุรกัษฟนฟูใบลานกับการเรียนรูชุมชน 
4 หลักสูตรความรูเก่ียวกับกฏหมาย 
5 หลักสูตรการปองกันและควบคุมไฟปา 
6 หลักสูตรการประกอบอาชีพ 
7 หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานศิลปะและดนตรี 
8 หลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

9 หลักสูตรหลักสูตรการปลูกผักอินทรีย 
10 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงไสเดือนดินเบื้องตน 
11 หลักสูตรอบรมตนทุนการผลิตสําหรับผูประกอบการ

ชุมชน 
 

1.2 การประเมินความ
พึงพอใจในคุณลักษณะ
บัณฑิตของผูใชบัณฑิต 
ควรมีการบูรณาการขอ
คําถามใหครอบคลุมท้ัง
ผลลัพธการเรยีนรูท้ัง 5 
/ 6 ดาน ตาม TQF และ
ผลลัพธการเรยีนรูท้ัง 3 
ดาน ตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา คือ การเปน
ผูมีความรอบรู การเปน
ผูรวมสรางสรรค
นวัตกรรม และการเปน
พลเมืองท่ีเขมแข็ง เพื่อ
นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต หรือ
การปรับปรุงหลักสูตร 
ใหมีคณุลักษณะตรงกับ
ผลลัพธผูเรียนท่ี
มหาวิทยาลัยหรือที่
หลักสูตรกําหนด 

(3) ประเมินความพึง
พอใจผูใชบัณฑิตตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 
(4) สาขาวิชาวิเคราะห/
สังเคราะหผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต
เพื่อนํามาปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหสอดคลอง
กับกับ คุณลักษณะ
บัณฑิตของผูใชบัณฑิต
และผลลัพธการเรียนรู
ทั้ง 3 ดาน ตาม
มาตรฐานอุดมศึกษา คือ 
การเปนผูมีความรอบรู 
การเปนผูรวมสรางสรรค
นวัตกรรม และการเปน
พลเมืองที่เขมแข็ง 

คณะฯ มีการทบทวนแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
เพื่อใหครอบคลุมท้ังผลลัพธการเรยีนรูทั้ง 5 / 6 ดาน 
ตาม TQF และผลลัพธการเรียนรูทั้ง 3 ดาน และ
ดําเนินการสํารวจไปยังกลุมผูใชบัณฑิต โดยคณะฯ 
ไดจัดสงขอมูลใหสาขาวิชาวิเคราะห/สังเคราะหผล
การประเมินคุณภาพบัณฑิตเพื่อนํามาปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับกับ คุณลักษณะบัณฑิต
ของผูใชบัณฑิตและผลลัพธการเรียนรูทั้ง 3 ดาน     
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ขอเสนอแนะ 
แนวทางการปรบัปรุง/

พัฒนา 
ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที ่2 การวิจัย 
2.1 คณะควรกําหนด
เปาหมายของงานวิจัยที่
สรางผลกระทบตอสังคม 
งานวิจัยรับใชสังคม หรือ
งานวิจัยเพื่อนําไปใช
ประโยชนใหชัดเจนวา
สามารถนําไปใช
ประโยชนในดานใด หรือ
เกิดผลกระทบอยางไร 
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 
 

(5) จัดทําแผน
ดําเนินงานดานการวิจัย 
ปการศึกษา 2564 โดย
กําหนดเปาหมายของ
งานวิจัยที่สราง
ผลกระทบตอสังคม 
งานวิจัยรับใชสังคม หรือ
งานวิจัยเพื่อนําไปใช
ประโยชนใหชัดเจนวา
สามารถนําไปใช
ประโยชนในดานใด หรือ
เกิดผลกระทบอยางไร 
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ และมีการ
กําหนดเปาหมายไว
อยางชัดเจนทุกปในแผน
ยุทธศาสตรคณะฯ  

คณะฯ ไดจัดทําแผนดําเนินงานดานการวิจัย ป
การศึกษา 2564 และไดกําหนดเปาหมายไวที่รอยละ  
40 ของจํานวนงานวิจัยทั้งหมดของคณะ  
ผลการดําเนินงานสรุปดังนี้ 

 
 

จํานวนผลงานวิจัยทีส่ราง
ผลกระทบตอสังคม = 8 X 

100 
=  รอยละ 

44.44 จํานวนงานวิจัยทั้งหมดของคณะ 
= 18 

2.2 ควรมีการสังเคราะห
องคความรูที่ไดจาก
งานวิจัย เพื่อการนาํไปใช
ประโยชนไดอยางแทจริง 
รวมถึงการพฒันาตอยอด
งานวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู
การสรางนวัตกรรมหรือ
การพัฒนาสูเชิงพาณิชย 

(6) สังเคราะหผลการ
ดําเนินงานวิจัยเพื่อสราง
เปนองคความรู ในการ
นําไปใชประโยชนใหมาก
ขึ้น   
 
 

ผลการดําเนินงาน  
คณะฯ ไดดําเนินการสังเคราะหผลการดําเนินงานวิจัย
เพ่ือสรางเปนองคความรู ในการนําไปใชประโยชน ดังน้ี 

ชื่องานวิจัย 
หนวยงานท่ี
นาํไปใช 

ผลกระทบตอสังคมและการ
นําไปใช 

“วงกลองมองเซิง” 
:อัตลักษณทาง
ดนตรีในมิติ
วัฒนธรรมไทใหญ
แมฮองสอน 

โฮงเฮียนสืบสาน
ภูมิปญญาลานนา 

1) นําองคความรูในเรืองของ
กลองมองเซิง เผยแพรบนเพจ 
“โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญา
ลานนา” เพ่ือเปนฐานขอมูล
ความรูใหกับสาธารณะชนโดย
นําวีดิทัศนการสาธิตการตี
กลองมองเซิง ไปเผยแพรบน
ชองทาง YouTube “สืบสาน
ลานนา” ของโฮงเฮียนสืบสาน
ภูมิปญญาลานนา   

ขอความทาย
ใบลานกับ
การศึกษา
ประวัติศาสตร

วัดสูงเมน ต.สูงเมน  
อ.สูงเมน จ.แพร  

1. เปนแนวทางในการจัดเก็บ
เอกสารคัมภีรใบลานดวย
ระบบดิจิทัล และเปนแนวทาง
ในการศึกษาองคความรูดาน

จํานวนผลงานวิจัยที่สรางผลกระทบตอสังคม = 8 X 
100 

=  รอยละ 
44.44 จํานวนงานวิจัยท้ังหมดของคณะ = 18 
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ขอเสนอแนะ 
แนวทางการปรบัปรุง/

พัฒนา 
ผลการดําเนินงาน 

ชุมชนบานนากาว 
ตําบลปาตัน 
อําเภอแมทะ 
จังหวัดลําปาง 

การศึกษาประวัติศาสตรชุมชน
อ่ืน  ๆผานขอความทายใบลาน 
2.จัดทําบัญชีทะเบียนคัมภีร
ใบลานของวัดสูงเมน ท้ังใน
รูปแบบเอกสารและทาง
โปรแกรม  

การปรับตัวในการ
จัดการทองเที่ยว
โดยชุมชนบาน
เมาะหลวง ตําบล
เมาะหลวง อําเภอ
แมเมาะ จังหวัด
ลําปาง สูการ
ทองเท่ียวชุมชน
วิถีใหม 

พัฒนาการอําเภอ
แมเมาะ จ.ลําปาง 

1.นําไปประชาสัมพันธใหกับ
คนในชนบท พรอมให
คําแนะนํา ในการปรับตัวใน
สถานการณปจจุบัน 
2. ออกแบบกิจกรรมใน
หมูบานทองเท่ียวใหเหมาะสม
กับสถานการณ 

การพัฒนาแผน
ชุมชนพ่ึงตนเอง
เชิงบูรณาการ
ตําบลทุงฝาย 
อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัด
ลําปาง 

องการบริหารสวน
ตําบลทุงฝาย อ.
เมือง จ.ลําปาง  

นําไปใชเปนแนวทางในการ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป ของชุมชน 
(ดานส่ิงแวดลอม ดาน
สุขภาพ และดานเศรษฐกิจ) 
ตําบลทุงฝาย อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง 

แนวทางการจัดทํา
ธรรมนูญชุมชนใน
ตําบลเสริมขาว 
อําเภอเสริมงาม 
จังหวัดลําปาง  

โรงเรียนเวียงปา
เปาวิทยาคม อ.
เวียงปาเปา จ.
เชียงราย 

ใชเปนตัวอยางในการสอน
รายวิชาสังคมศึกษา 4(ส
32103) และรายวิชาการ
สื่อสารและการนําเสนอ 
(030202) ระดับมัธยมศึกษาป
ท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2564 

การจัดการความรู
ปญหาการรับรอง
สถานะของบุคคล
ตามกฎหมายใน
เขตตําบลรองเคาะ 
อําเภอวังเหนือ 
จังหวัดลําปาง 

องคการบริหาร
สวนตําบลรองเคาะ 
อําเภอ 
วังเหนือ จังหวัด
ลําปาง 

1) นําไปใชใชประโยชนเชิง
นโยบาย โดยการนําขอมูลการ
วิจัยพิจารณาในการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน 
2) นําไปใชประโยชนทางออม
ของงานวิจัย โดยการนําขอมูล
วิจัยไปประกอบการพิจารณา
โครงการและงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเกิด
ประโยชนโดยตรงแกประชาชน
ในพ้ืนท่ี 

การปริวรรตคัมภีร
ใบลานวัดสัณฐาน 
ตําบลปาตัน 
อําเภอแมทะ 
จังหวัดลําปาง   

พิพิธภัณฑเรือน
มหาสวัสดี หอ
ประวัติศาสตร 
วัฒนธรรมและ
วรรณกรรมทองถิ่น
ภาคกลาง จ.
นครปฐม 

นํามาใหบริการภายใน
พิพิธภัณฑ เนื่องจากเปน
องคกรเก่ียวกับการเผยแพร
ดานวรรณกรรมทองถิ่น ซึ่ง
งานวิจัยดังกลาวเปนแนวทาง
การศึกษาเปรียบเทียบกับ
วรรณกรรมทองถิ่นภาคกลาง 
รวมถึงเปน การศึกษา
วรรณกรรมของกลุมไทยยวน
ของอําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม และไทยยวนใน
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ขอเสนอแนะ 
แนวทางการปรบัปรุง/

พัฒนา 
ผลการดําเนินงาน 

ทองถิ่นตาง  ๆของ ภาคกลาง 
เชน ไทยวนคูบัว จังหวัด
ราชบุรี ไทยวนเสาไห จังหวัด
สระบุร ี

การศึกษา
ขอความทาย
ใบลานกับ
การศึกษา
ประวัติศาสตร
ชุมชนบานนา
กาว ตําบลปาตัน 
อําเภอแมทะ 
จังหวัดลําปาง 

พิพิธภัณฑเรือน
มหาสวัสดี หอ
ประวัติศาสตร 
วัฒนธรรมและ
วรรณกรรม
พื้นบาน 

1. บริการเผยแพรใน
พิพิธภัณฑเรือนมหาสวัสดี 
หอประวัติศาสตร 
วัฒนธรรมและวรรณกรรม
พื้นบาน  
2.นําองคความรูจาก
งานวิจัยเปนแนวทางใน
การศึกษาเอกสารโบราณใน
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐม  

 

องคประกอบที่ 4 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะควรสรางเครือขาย
ความรวมมือกับองคกร
ห รื อ ห น ว ย ง า น ที่
เกี่ย วของกับงานดาน
วัฒนธรรมใหมากขึ้ น  
โดยเนนบทบาทการเปน
ผูนํ าทาง วิชาการดาน
ศิ ลปวัฒนธรรม กา ร
อนุ รั กษ แ ละสื บท อด
ประเพณีที่ ดี ง ามของ
ทองถ่ิน 

(9) สรางเครือขายความ
รวมมือกับองคกรหรือ
หนวยงานที่เก่ียวของกับ
งานดานวัฒนธรรมของ
คณะ  โดยเนนบทบาท
การเปนผูนําทางวิชาการ
ดานศิลปวัฒนธรรม การ
อนุ รั กษ แ ล ะสื บ ทอด
ประ เพณีที่ ดี ง า มของ
ทองถ่ิน 

คณะฯ โดยสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ไดมี
การรวมสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานใน
จังหวัดลําปางอยางตอเนื่องทุกป  และระหวางวันที่ 
10 – 13 เมษายน 2565 สาขาวิชาภาษาไทย โดย อ.
ตุลาภรณ แสนปรน ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานลานนา
ศึกษาและผูดําเนินงานดานการวิจัย การสืบสานภูมิ
ปญญาในการประดิษฐผาหอคัมภีร  พรอมดวย
อาจา รยผู สอน  หลัก สู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดรวม
เปนวิทยากรถายทอดองคความรูและสาธิตการ
ประดิษฐผาหอคัมภีรใบลานลานนารวมกับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ณ เวทีลานกิจกรรมขวง
แกวเวียงละกอน (สวนสาธารณะ 5แยกหอนาฬิกา) 
โดยมีกิจกรรมการประดิษฐผาหอคัมภีรใบลาน
ลานนา เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาว
ลานนา แสดงให เ ห็นถึ งอิท ธิพลความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางย่ิงความเชื่อเรื่อง
อานิสงสการถวายผาหอคัมภีร และอานิสงสการ
ถวายคัมภีรใบลาน การสืบสานภูมิปญญาในการ
ประดิษฐผาหอคัมภีร  

อาจารยตุลาภรณ แสนปรน เปนผูถายทอด
องคความรู พรอมกับการสํารวจทําความสะอาด จัด
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ขอเสนอแนะ 
แนวทางการปรบัปรุง/

พัฒนา 
ผลการดําเนินงาน 

หมวดหมูคัมภีรและวรรณกรรมลานนาที่มีการเก็บ
รักษาไวในวัดตาง ๆ ของจังหวัดลําปาง และไดจัดทํา
คูมือการปริวรรตรวมถึงจัดทําบัญชีวรรณกรรม
ตนฉบับตัวเขียนของวัดตาง ๆ เผยแพร  

 ปจจุบันคณะฯ อยูระหวางการนําขอมูลผาหอ
คัมภีรใบลานเผยแพรผานเว็บไซต ‘นวนุรักษ.ไทย’ 
คลังขอมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งเปนแพลตฟอรมดิจิทัลสําหรับเจาของ
แหล งวัฒนธรรมใชบริ หา ร จัดการคลั งขอมู ล
วัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ บุคคล
ทั่วไปที่สนใจสามารถใชเปนแหลงขอมูลสําหรับภาค
การศึกษา นําขอมูลตางๆ สงเสริมงานทางดานการ
สรางนวัตกรรม และเปนการเพิ่มมูลคาใหกับสินคา
ทางวัฒนธรรม ถือเปนการอนุรักษองคความรูดาน
วัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพไดอยาง
ยั่งยืน  

องคประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 
5.1 คณะควรให
ความสําคัญกับ
แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) โดย
กําหนดแนวทางการ
สงเสริมใหครอบคลุมใน
ทุกมิติ ท้ังคุณลักษณะ
คุณวุฒิ การทําผลงาน
วิชาการ การเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 
และการเตรียมความ
พรอมบุคลากรในการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ใหมๆ ที่ทันสมัย ใหเกิด
ความชัดเจน รวมทั้ง
กําหนดระบบการติดตาม
และประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบงชี้ความสําเร็จ

(10) กําหนดใหบุคลากร
จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า
บุ ค ล า ก ร ร า ย บุ ค ค ล 
(IDP) 
 
(11) กํากับ ติดตาม การ
ดําเนินการตามแผน ฯ 
เ พื่ อ นํ า ข อ มู ล ม า
วิเคราะหและสังเคราะห 
เ พื่ อ ห า แน วท า งก า ร
สงเสริมใหครอบคลุมใน
ทุกมิติ  ทั้ งคุณลักษณะ
คุณวุฒิ  การทํ าผลงาน
วิชาการ การเขาสูตําแหนง
ทางวิ ชาการ และการ
เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร อ ม
บุคลากรในการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรใหมๆ ท่ี

1) คณะฯ ไดกําหนดใหบุคลากรจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) ทุกคน ทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
 
2) คณะฯ ไดมีจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2565-2569) โดยการนําขอมูลมา
วิเคราะหและสังเคราะห เพื่อหาแนวทางการสงเสริม
ใหครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งคุณลักษณะคุณวุฒิ การทํา
ผลงานวิชาการ การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และการ
เตรียมความพรอมบุคลากรในการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรใหมๆ ท่ีทันสมัย ให เ กิดความชัดเจน 
รวมท้ังกําหนดระบบการติดตามและประเมิน
ความสําเร็จตามตัวบงชี้ความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรเปนระยะ และผูรับผิดชอบไดนําเสนอ 
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาใหขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 วันท่ี 
27 ตุลาคม 2564 และมีมติเห็นชอบแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2565-2569) คณะ
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ขอเสนอแนะ 
แนวทางการปรบัปรุง/

พัฒนา 
ผลการดําเนินงาน 

ของแผนพัฒนาบุคลากร
เปนระยะอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ  

ทันส มัย ให เกิดความ
ชัดเจน รวมท้ังกําหนด
ระบบการติดตามและ
ประเมินความสําเร็จตาม
ตัวบงชี้ความสําเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากรเปน
ระยะอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

5.2 คณะควรมีการ
ทบทวนวัตถุประสงค
ของแผนกลยุทธ 
โครงการ หรือกิจกรรม
ใหครอบคลุมแนวทางท่ี
จะทําใหการดําเนนิงาน
ของแผนบรรลุตาม
เปาหมาย พันธกิจ      
อัตลักษณ หรือวิสัยทัศน
ของคณะ อันจะนําไปสู
การพัฒนาองคกรให
บรรลุตามวิสัยทศันท่ี
กําหนด 

(12) จัดประชุมทบทวน
การดําเนินงานตามแผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร  ( ฉ บั บ
ปรับปรุง) พ.ศ.2563-
2565  
 

คณะฯ ไดจัดประชุมทบทวนทบทวนการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2563-
2565  เพื่อพิจารณาวิเคราะหสาเหตุของการบรรลุ
และไมบรรลุผล การดําเนินงาน พรอมทั้งกําหนด
แน วทา งก า รพัฒนา  โคร งกา รขั บ เ คลื่ อน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผูรับผิดชอบใหมี
ความชัดเจนนําเสนอ คณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เมื่อคราว
ประชุมครั้งท่ี 8/2564 วันที่ 30 กันยายน 2564 และ
มีมติเห็นชอบใหดําเนินการ ตามผลการพิจารณา
ทบทวน 

5.3 การนําระบบการ
ประกันคุณภาพอาเซียน 
(AUN QA) มาใชในการ
ส ง เ ส ริ ม ใ ห เ กิ ด ก า ร
พัฒนาคุณภาพระดับ
สากล คณะควรสงเสริม
ห ลั ก สู ต ร ใ น ร ะ ดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ห รื อ
หลักสูตรที่มีความพรอม
เขาสูระบบการประกัน
คุณภาพอาเซียนเปนการ
นํารอง รวมทั้งสงเสริม
กา รพัฒน าศั ก ยภา พ

( 1 3 )  เ ส น อแน วท า ง
ร ว มกั บ หลั ก สู ต ร ที่ มี
ศักยภาพสูงใชระบบการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
มหาวิทยาลัยอาเซียน 
(AUN QA) ภายใตการ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

ไดมีการหารือรวมกับหลักสูตรที่มีศักยภาพสูงใช
ระบบการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซยีน 
(AUN QA) แตยังไมมีความชัดเจน  ทั้งนี้ ในการ
ดําเนินการดังกลาวจะตองอยูภายใตการดาํเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย  
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ขอเสนอแนะ 
แนวทางการปรบัปรุง/

พัฒนา 
ผลการดําเนินงาน 

บุคลากรใหมีความพรอม
ในการใชระบบประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัย
อ า เ ซี ย น  ( AUN-QA) 
เพื่ อสรา งความพรอม
ใหกับบุคลากรของคณะ
ในการดําเนินการตาม
เกณฑดังกลาว 

องคประกอบที ่6 ผลการดําเนินงานการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ 
คณะควรรวมกันวิเคราะห
ผล ก า รปร ะ เ มิ น ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชุมชนเชิงพื้นที่และนํามา
จัดทําแผนการดําเนินงาน
ตาม ยุ ทธศ าสตร ก า ร
พัฒนาชุมชนเชิ งพื้ นที่ 
เพื่ อให เ กิดผลลัพธ เชิ ง
ป ร ะ จั ก ษ อ ย า ง เ ป น
รูปธรรมตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยตอไป 

(17) จัดประชุมทบทวน
การดําเนินงานตามแผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร  ( ฉ บั บ
ปรับปรุง) พ.ศ.2563-
2565  

1. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการเชิงพ้ืนที่เพื่อถอดบทเรียนรวมกัน 
และนําขอมูลไปเปนแนวทางในการบทวนแผน
ยุทธศาสตร(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2563-2565 ให
สามารถพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่  เ กิดผลลัพธ เชิ ง
ประจักษอยางเปนรูปธรรม เปนไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยลําปางที่กําหนด 
 
2. คณะไดจัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร(ฉบับ
ปรับปรุง) พ.ศ.2563-2565  เพื่อรวมกันวิเคราะหผล
การประเมินการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาชุมชนเชิง พ้ืนที่และนํามาจัดทําแผนการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นท่ี 
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สวนที่ 2 
ผลการดําเนนิงานตามเกณฑการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา 2564 

ประกอบดวย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบงชี้ ท่ีดําเนินการในระดับคณะ 
ประกอบดวย องคประกอบคุณภาพ 6 องคประกอบ 25 ตัวบงชี้ ดังน้ี 

 องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
ตัวบงช้ีที่ 1.2 การจัดการศึกษาท่ีตอบสนองสังคมและยุทธศาสตรชาติ  

 ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 ตัวบงชี้ที่ 1.4 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
 ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 ตัวบงชี้ที่ 1.7 คาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตดานผลลัพธผูเรียน  
 องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

  ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
  ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

 ตัวบงช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจัย  
 ตัวบงช้ีที่ 2.4 งานวิจัยท่ีสรางผลกระทบตอสังคม  
 องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 ตัวบงช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม  

ตัวบงช้ีที่ 3.2 สัมฤทธิ์ผลของโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา 
      ทองถิ่น  

 องคประกอบที่ 4 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ตัวบงช้ีที่ 4.2 รอยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม  
 องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

  ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การดําเนินงานตามยุทธศาสตร วิสัยทัศน และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
  ตัวบงชี้ที่ 5.2 การบริหารงานและพัฒนาคณะ  
  ตัวบงช้ีที่ 5.3 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ  

 องคประกอบที่ 6 ผลการดําเนนิงานตามการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี 
  ตัวบงชี้ที่ 6.1 รอยละการไดงานทําในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต  
  ตัวบงชี้ที่ 6.2 การพัฒนาเชิงพื้นที่  
  ตัวบงช้ีที่ 6.3 การมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงานในชุมชน พ้ืนท่ี หรือภูมิภาค  
  ตัวบงช้ีที่ 6.4 ความสอดคลองของหลักสูตร  
  ตัวบงช้ีที่ 6.5 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค  
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  ตัวบงชี้ท่ี 6.6 การมีสวนรวมของสังคมและชุมชน  

 ตัวบงชี้ที่ 6.7 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงาน 
      เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่  
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
 
ตัวบงช้ีที่  1.1    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนดิของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
รอบปการประเมิน ปการศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน 
 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดสอนท้ังหมด จํานวน 14 หลักสูตร 
และไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานท่ี กําหนด 
ระหวางวันที่ 9- 31 พฤษภาคม 2565  โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผาน
มาตรฐาน จํานวน 14 หลักสูตร แยกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 12 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 
1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร  โดยผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตาม
ระดับคุณภาพ พบวา อยูในระดับดีมาก จํานวน 1 หลักสูตร และระดับดี จํานวน 13 หลักสูตร ดัง
ตารางขอมูลประกอบการพิจารณาตอไปนี้  
 

ตารางขอมูลประกอบการพิจารณา 

ลําดับ หลักสูตร/สาขาวิชา 
องค 

ประกอบที่ 1 
ผล

ประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 

ระดับปริญญาตร ี    
1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการ

ออกแบบ 
ผาน

มาตรฐาน 
3.23

คะแนน 
ระดับดี 

2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ผาน
มาตรฐาน 

  3.20  
คะแนน 

ระดับด ี

3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผาน
มาตรฐาน 

3.49 
คะแนน 

ระดับด ี

4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ผาน
มาตรฐาน 

3.64 
คะแนน 

ระดับด ี

5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผาน
มาตรฐาน 

3.61 
คะแนน 

ระดับด ี

6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ผาน
มาตรฐาน 

3.69 
คะแนน 

ระดับด ี

7 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารฐั
ประศาสนศาสตร 
 

ผาน
มาตรฐาน 3.58

คะแนน 

ระดับด ี
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ลําดับ หลักสูตร/สาขาวิชา 
องค 

ประกอบที่ 1 
ผล

ประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 

8 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการ
ปกครอง 

ผาน
มาตรฐาน 

3.62
คะแนน 

ระดับด ี

9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผาน
มาตรฐาน 

3.88 
คะแนน 

ระดับด ี

10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตร ี ผาน
มาตรฐาน 

3.38
คะแนน 

ระดับด ี

11 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ผาน
มาตรฐาน 

3.61
คะแนน 

ระดับด ี

12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ 

ผาน
มาตรฐาน 

3.89
คะแนน 

ระดับด ี

2) ระดับปรญิญาโท    
 2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ผาน

มาตรฐาน 
3.73 

คะแนน 
ระดับด ี

3) ระดับปรญิญาเอก     
 3.1 หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผาน

มาตรฐาน 
4.06 

คะแนน 
ระดับดี
มาก 

 ผลรวมคาคะแนนของทุกหลักสูตร  50.61  
 จํานวนหลักสูตรทั้งหมด  14  
 คะแนนที่ได  3.62 ระดับด ี

 
 การคํานวณ 
 

การประเมินตนเอง 
เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

4.01 คะแนน 
50.61 

3.62 คะแนน ไมบรรลุ 
14 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 1.1-1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ปการศึกษา 2564 
 
 

คะแนนที่ได  = 
50.61 

= 3.62 คะแนน 
14 
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ตัวบงช้ีที่ 1.2  การจัดการศึกษาที่ตอบสนองสังคมและยุทธศาสตรชาติ 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
รอบปการประเมิน ปการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 – 7 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 จัดทําแผนการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองและตอบสนอง
นโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาผูเรียนของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรชาติ ตามความ
เชี่ยวชาญของคณะ  

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมีการจัดทําแผนการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาผูเรียน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2564 (มน 1.2.1-1) 
ที่สอดคลองและตอบสนองนโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิตและการ
พัฒนาผูเรียนของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรชาติ ตามความเชี่ยวชาญ
ของคณะ โดยแผนดังกลาวใช เปนแนวทางในการดํา เนินงาน             
ปการศึกษา 2564   โดยหลักการจัดทําแผนการผลิตบัณฑิตและการ
พัฒนาผูเรียน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏลําปาง ปการศึกษา 2564 มีหลักการจัดทําแผนดังน้ี 

1) สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

2) สอดคลองกับแผนการอุดมศึกษาระยะ 20 ป ดานผูเรียน 
( Learner Aspirations)  โ ด ยก า รมุ ง พั ฒน าผู เ รี ย น ทุ ก คน ให มี
คณุลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 

3) สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (2563-2565) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพ
ตอบสนองกลุมผูเรียนท่ีหลากหลาย 

4) สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2563-2565 เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกชวงวัย 

5) สอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 
มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2562  

มน 1 .2 -1-1 แผนการผลิต
บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปการศึกษา 
2564 
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เกณฑมาตรฐานขอ 2 จัดบริการหลักสูตรดวยรูปแบบที่หลากหลายท้ังแบบใหปริญญากับแบบไมให
ปริญญา หลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือหลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียน 
เพื่อสงเสรมิการเรียนรูและการศกึษาตลอดชีวิต 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ปการศึกษา 2564 คณะฯ มีจัดบริการหลักสูตรดวยรูปแบบที่

หลากหลายทั้งแบบใหปริญญากับแบบไมใหปริญญา หลักสูตรตาม
มาตรฐานวิชาชีพ หรือหลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองความตองการ
ของผูเรียน เพื่อสงเสริมการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต ดังน้ี 

1) หลักสูตรแบบใหปริญญา เพื่อสงเสริมการเรียนรูและ
การศึกษาตลอดชีวิต ไดแก  

1.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร (มน 1.2-2-1) มีการเปดการเรียนการทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษ โดยภาคพิเศษจะเรียนวันเสาร-อาทิตย กลุมเปาหมาย
ผูเรียนจะเปนบุคลากรประจําการ ที่มีงานประจําทําอยูแลว แต
ตองการพัฒนาศักยภาพตนเองเพ่ือเขาสูตาํแหนงงานในหนวยงาน โดย
มีการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแตปการศึกษา 2560 ถึงปจจุบัน  

1.2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (มน 1.2-2-2) มีการเปดการ
เรียนการทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  ในสวนของการศึกษาภาคพิเศษ 
จัดการเรียนการสอนในวันเสาร-อาทิตย โดยมีการจัดการเรียนการ
สอนมาตั้งแตปการศึกษา 2561 ถึงปจจุบัน กลุมเปาหมายผูเรียนจะ
เปนบุคลากรประจําการ ไดแก  

1.2.1 ตํารวจ ทหารชั้นประทวน เจาหนาที่ภาครัฐและ
เอกชน ที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ ปวส. ที่มีความ
ตองการพัฒนาตนศักยภาพตนเองเพื่อเปนการเตรียมความพรอมเขาสู
ตําแหนงงานสูงข้ึน  

1.2.2 เจาของธุรกิจ เพื่อนําองคความรูจากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใชในการประกอบธุรกิจ  

1.2.3 ตํารวจ ทหาร  เจาหนาท่ีภาครัฐและเอกชน ที่มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี แตมีความตองการพัฒนาความรู
ทางดานนิติศาสตร ท่ีจะนําไปเปนความรูในปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

2) หลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
ของผูเรียน เพื่อสงเสริมการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต ไดแก 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (มน 1.2-2-3)  และ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (มน 1.2-2-4) 

3) หลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียน เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต ไดแก หลักสูตรภาษาไทย
ระยะสั้นสําหรับชาวตางประเทศ (มน 1.2-2-5)  โดยสาขาวิชา

มน 1.2-2-1 เอกสารหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
/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
ตางประเทศ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศท่ีเปนผูรับผิดชอบหลักไดมีการ
ดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรดังกลาวมาอยางตอเนื่องและยั่งยืน ซึ่ง
กลุมเปาหมายจะเปนนักเรียน/นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ที่เกิดจากความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ของมหาวิทยาลัย จํานวน 
5 แหง  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 มีหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตรหรือหลักสูตรหรือรายวิชาที่เปนความรวมมือกับ
สถานประกอบการหรือหนวยงานผูใชบัณฑิต ที่เชื่อมโยงสาระความรูท่ีเปนวิทยาการกาวหนา หรือภูมิปญญา
ทองถ่ินที่เชื่อมโยงกับการนําไปใชไดในชีวิตจริง 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหลักสูตรหรือรายวิชาที่เปน

ความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานผูใชบัณฑิต ที่เชื่อมโยง
สาระความรูที่เปนวิทยาการกาวหนา ผานกระบวนการเรียนการสอนไดแก  

1) รายวิชาสหกิจศึกษา (มน.1.2-3-1) โดยนักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชาดังกลาวจะถือเปนการปฏิบัติงานเสมือนเปนพนักงานชั่วคราวเต็ม
เวลาของสถานประกอบการท่ีเนนปฏิบัติงานดานวิชาการและวิชาชีพอยาง
เปนระบบ ตลอดจนการจัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงานตอ
สถานประกอบการหรือหนวยงานที่นักศึกษาไดเขาฝกปฏิบัติงาน ซึ่งถือวา
เปนการเชื่อมโยงสาระความรูท่ีเปนวิทยาการกาวหนา ผานกระบวนการ
เรยีนการสอนรวมกับสถานประกอบการอยางแทจริง เนื่องจากนักศึกษาได
เรยีนรูจากการปฏิบัติงานและสถานการณตาง ๆ ในการสถานประกอบการ
จริง โดยในปการศึกษา 2564 มีนักศึกษาของคณะฯ ที่ไดลงทะเบียนเรียน  
ดังนี้ในรายวิชานี้ ดังนี้ 
ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา 
1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.) 9 คน 

 

2) รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพในสาขาวิชาที่ เรียน           
(มน 1.2-3-2)  ซึ่งจะเปนการใหนักศึกษาไดออกฝกประสบการณในวิชาชีพ
ที่เรียน กับหนวยงานตาง ๆ ที่นักศึกษาสนใจ เพื่อเปนการเปดโอกาสให
นักศึกษาไดเรียนรูการทํางาน และฝกปฏิบัติงานจริงกับหนวยงานท่ีตรง
ตามสาขาวิชาที่นักศึกษาไดเรียน ซึ่งถือวาเปนการเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษาระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพ ที่จะนําไปสูในการทํางานใน
อนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนดังนี้ 

ท่ี หลักสูตร/สาขาวชิา จํานวนนกัศึกษา 
(คน) 

1 สาขาวิชาดนตร ี 23 
2 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 10 

มน 1.2-3-1 รายละเอียดของ
รายวิชาสหกิจศึกษา (มคอ.4)/
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียน/คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏลํ า ป า ง  เ รื่ อ ง  แ ต ง ตั้ ง
อาจารยนิเทศกนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มน1.2-3-2 รายละเอียดของรา
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
(มคอ.4)/รายชื่อนักศึกษาที่
ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น / คํ า สั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เรื่อง  แตงตั้ งอาจารยนิ เทศ
นักศึ กษาฝกประสบการณ
วิ ช า ชี พ ฯ  ภ า ค เ รี ย น ที่ 
1/2564,2/2564 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
3 สาขาวิชาภาษาไทย 16 
4 สาขาวิชาภาษ จีน   17 
5 สาขาวิชานิติศาสตร 9 
6 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   43 
7 สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 24 
8 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   19 
9 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   16 
10 สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาว

ตางประเทศ 
28 

 

3) วิชาสําหรับผลิตนักศึกษาใหเปนครู ไดแก หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ซึ่งเปนวิชา
บังคับเรียนสําหรับนักศึกษา โดยกําหนดใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานรวมกับ
สถานศึกษา ดังนี ้

3.1 มีรายวิชาการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน สําหรับ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เนนใหนักศึกษารักและศรัทธาในความเปนครู  

3.2 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 2 ที่เนนใหนักศึกษาเกิดทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู 

3.3 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 สําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 3 ที่เนนใหนักศึกษามีทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม   

3.4 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 สําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่  4 โดยนักศึกษาปฏิบัติงานในหนาที่ครู ประพฤติตนเปน
แบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีความสุขเกิดการะบวน
การคิดข้ันสูงและนําไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ท้ังในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกปญหาผู เรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบ
วิธีวิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจน
จากการเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความกาวหนาทางวิชาชีพ 
โครงการที่เก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอน
กลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใน
รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเอง
ใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มน 1.2-3-3 เอกสารหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สั งคมศึ กษา และสาขาวิ ชา
ภาษาจีน 
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เกณฑมาตรฐานขอ 4 มีการจัดการเรียนรูแบบยืดหยุนและเหมาะสมกับการเรียนรูในยุคดิจิทัลรวมทั้ง
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู และสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะดานดิจิทัลแกผูเรียน
อยางเหมาะสม 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดการเรียนรูแบบ

ยืดหยุนและเหมาะสมกับการเรียนรูในยุคดิจิทัลรวมท้ังจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู และสงเสรมิการพัฒนาสมรรถนะดานดิจิทัลแก
ผูเรียนอยางเหมาะสม ดังนี้  

1)  การจัดการเรียนรูแบบยืดหยุนและเหมาะสมกับการเรียนรูในยุค
ดิจิทัล ดังนี้  

1.1) การพัฒนาและการปรับปรุ งหลั กสู ตร  คณะฯ               
ใหความสําคัญตอพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและมาตรฐานวิชาชีพ
ของหลักสูตร (ถามี) โดยใหมีสอดคลองกับบริบทของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว การศึกษาหรือหลักสูตรในยุค Thailand 4.0 และมี
เปาหมายหลักเพื่อผลิตบัณฑิต โดยใหผู เรียนไดคิดวิเคราะหและใช
สถานการณปญหา เปนฐานในการเรียนรู (Problem Base Learning) 
และใชการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรูเนนผูเรียน
เปนศูนยกลางในการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนไดเสาะแสวงหาความรูมาใชใน
การแกปญหาท่ีไดรับมอบหมายอยางมีกระบวนการและมีข้ันตอน ทําให
เกิดความรูท่ีทันตอเหตุการณและเปนความรูท่ีผูเรียนสามารถนําไปใชได
จริง และเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือกระทํา ดวยตนเอง ใหผูเรียนเลือก
เรียนและกระทํากิจกรรมการเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของตน 
โดยใหอิสระกับหลักสูตรในการดําเนินการตามความเหมาะสม ทั้ง
หลักสูตรปรับปรุงที่ใชปจจุบัน และ หลักสูตรท่ีดําเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุง โดยในปการศึกษา 2564 คณะฯ ไดมีการดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 

1) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565  จํานวน 6 หลักสูตร โดยจะเปด
สอนในปการศึกษา 2565 ไดแก  

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   
(มน 1.2-4.1)   

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ (มน 1.2-4.2)   

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร (มน 1.2-4.3)   

- หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  
(มน 1.2-4.4)   

มน 1.2-4-1  มคอ.2 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2565)  
 
มน 1.2-4-2  มคอ.2 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ
ชาวตางประเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2565) 
 
มน 1.2-4-3  มคอ.2 หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 
 
มน 1.2-4-4  มคอ.2 หลักสูตร
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2565) 
 
มน 1.2-4-5 มคอ.2 หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2565) 
 
มน 1.2-4-6 มคอ.2 หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สั ง ค ม ศึ ก ษ า  ( ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.2565)   
 
มน 1.2-4-6 มคอ.2 หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  

(มน 1.2-4.5)   
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (มน 1.2-4.6)   
2) หลักสูตรใหม พ.ศ.2565 โดยจะเปดสอนในปการศึกษา 2565 

ไดแก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรศีกึษา (มน 1.2-4-7) 
 
1.2 การจัดการเรียนรูทุกวิชาใหมีความทันสมัย โดยมีการ

จัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มน 1.2-4-8) โดยจะมีการกําหนดรูปแบบ
การหรือการเรียนรูที่หลากหมาย มีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนได
ตามความเหมาะสมตามความถนัดของผูเรียนและ สถานการณตาง ๆ มี
กระบวนการเรียนรูแบบตอเน่ือง และผูเรียนทุกคนตองรวมมือกันในการ
เรียนรู เชน จัดการเรียนการสอนออนไลน  จัดการเรียนการสอนแบบผสม 
(ออนไลนและชั้นเรียน) โดยการนําเครื่องมือสื่อสารมาใชในการเรียน 
ไดแก   มือถือ โนตบุค Tablet เปนตน และมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  (มน 1.2-4-9) ที่จะแสดงใหเห็นถึงการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมตาม
สถานการณ  เนื้อหา และผูเรียน ใหเกิดความยืดหยุนตอผูเรียนไดอยาง
เหมาะสมและเกิดการเรียนรูไดอยางแทจริง  

2) จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู  
 คณะมีการจัดสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง ใช

การไดดี  นําไปสูการพัฒนาผูเรียนทุกดาน ใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวย
ตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม ไดแก หองเรียน หองปฏิบัติการ 
หองสมุด อาคารเรียน  อาคารประกอบ แหลงเรียนรู การบริการสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของ
ผูเรียน มีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ํา หองประชุมที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ มีความม่ันคงแข็งแรงปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การเรียนรู ไดแก สื่อ วัสดุอุปกรณตาง ๆ พอเพียงกับผูเรียนและอยูใน
สภาพใชการไดดี มีสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม รมรื่น และมีแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรยีน  

 3)  สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะดานดิจิทัล  
สงนักศึกษาเขารวมอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนา

ทักษะการใชคอมพิวเตอร และการรูเทาทันเทคโนโลยี (Computing and 
ICT Literacy) และเพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียน 
สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะดานดิจิทัลแกผูเรียนอยางเหมาะสม  

ป การศึกษา 2564 มีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 เขารวม จํานวน 319 คน ระหวาง 

ดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม 
พ.ศ.2565)   
 
 
 
 
มน  1 .2 -4 -8  File/เ อกสาร
ร ายล ะ เ อี ยดของ ร าย วิช า 
(มคอ.3) ปการศึกษา 2564  
 
มน 1.2-4-9 File/เอกสาร 
รายงานผลการดําเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5)  ปการศึกษา 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มน 1.2-4-10 สรุปผลโครงการ
ส ง นั ก ศึ ก ษ า เ ข า อ บ ร ม
คอมพิวเตอร ปการศึกษา 2564 
เ ดื อน ก รกฎา คม  64  –1 0 
พฤษภาคม 2565 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เดือนกรกฎาคม 64 –10 พฤษภาคม 2565 (มน 1.5-3-2) ดังหัวขอการ
อบรมตอไปนี้  

1. เทคนิคการจัดการเอกสารดวย Microsoft Word อยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. การสรางแผนที่ความคิด Mind mapping creativity 
3. การสรางแฟนเพจและเทคนิคการโฆษณาธุรกิจบน 

Facebook 
4. การนําภาพถายมาทํา Video Presentation  
5. การใชงาน Microsoft Office Word สําหรับนักศึกษา 
6. เทคนิคการตัดตอ VDO และการนําเสนองานผาน 

Youtube 
7. โปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝก

ประสบการณวิชาชีพ8. เทคนิคการใชงาน EXCEL สําหรับนักศึกษา 
9. การประยุกตใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการ

นําเสนองาน 
10. การจัดทําหนังสือราชการดวย Microsoft Word11. การ

จัดทําสื่อการเรียนรูหนังสืออิเล็กทรอนิกส E-book 
12. สรางสื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

เบ้ืองตน 

 

 

เกณฑมาตรฐานขอ 5 ทุกหลักสูตรกําหนดผลลัพธการเรียนรู 5 ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับผลลัพธผู เรียนทั้ง 3 ดาน ตามมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและจุดเนนของหลักสูตร และมีการติดตามประเมินผลลัพธการเรียนรูที่กําหนด เพื่อรายงาน
ตอคณะกรรมการ บริหารคณะและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมีการกําหนดใหทุกหลักสูตรกําหนดผลลัพธการเรียนรู 5 

ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับ
ผลลัพธผูเรียนทั้ง 3 ดาน ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
จุดเนนของหลักสูตร และมีการติดตามประเมินผลลัพธการเรียนรู ท่ี
กํ าหนด เพื่ อรายงานตอคณะกรรมการ บริหารคณะและคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี ้

1)  จั ดทํ าประกาศคณะมนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง  ตารางเทียบเคียงผลการเรียนรู 5 ดาน
ที่กําหนดในหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง กับ ผลลัพธผูเรียน ตามมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ลงวันที ่28  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 (มน 1.2-5-1)  

มน 1 .2-5-1 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เรื่อง  ตารางเทียบเคียงผลการ
เรี ยนรู  5 ด านที่ กํ าหนดใน
หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลํ าปาง กับ ผลลัพธ
ผูเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  28  
พฤษภาคม พ.ศ.2563 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2) การติดตามประเมินผลลัพธการเรียนรูที่กําหนด คณะฯ มีการ

ดําเนินการ ดังนี ้
2.1 ติดตามประเมินผลลัพธการเรียนรูระหวางการศึกษา 

2.1.1 การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่เปด
สอนในปการศึกษา 2564 ของแตละหลักสูตร (มน 1.2-5-2) และการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) (มน 1.2-5-3) 

2.1.2 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของทุกหลักสูตร 
(มคอ.7) ที่มีการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2564 (มน 1.2-5-4)  

2.2 ติดตามประเมินผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 
2564 โดยคณะไดสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตามผลลัพธการ
เรียนรู 5 ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ ที่ครอบคลุมและ
เชื่อมโยงกับผลลัพธผูเรียนท้ัง 3 ดาน ตามมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและจุดเนนของหลักสูตร เพื่อเปนการติดตามผลลัพธ
ผูเรียนที่ไดกําหนดไวในแตละหลักสูตร  (มน 1.2-5-5)  

3) คณะนําขอมูลจากการติดตามผลลัพธผูเรียนมาวิเคราะหและ
สรุปเปนรายงานผลการติดตามประเมินผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร      
ปการศึกษา 2564 โดยผลการติดตามมีขอเสนอแนะและแนวทางในการ
สงเสริมและพัฒนานักศึกษาตามประเมินผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 
ดังนี้       

1) ดานความเปนผูมคีวามรอบรู สงเสริมและพัฒนาความสามารถ
และทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพแกนักศึกษา ตามความตองการ และทักษะท่ี
จําเปน ไดแก ทักษะในการสื่อสารดานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึง
คุณธรรม มีวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2) ความเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม คณะฯ ควรมีการจัด
โครงการกิจกรรม และมีการสงเสริมและสนับสนุนสาขาวิชา เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาใหทักษะการคิด วิเคราะห ความคิดสรางสรรค และการแกไขปญหา 
อยางตอเนื่อง 

3) ความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง คณะฯ ควรมีการจัดโครงการ
กิจกรรม และมีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษา เกิดความรักและรูคุณ
คาและรักษภูมิปญญาทองถิ่นและความเปนไทย และสรางความตระหนักใน
หนาท่ีรับผิดชอบตอสวนรวม 

 และไดรายงานตอคณะกรรมการบริหารคณะ ในการประชุม ครั้ง
ท่ี 1/2565 วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 (มน 1.2-5-6) และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ งที่  5/2565 เมื่อวันที่  17 
พฤษภาคม 2565 (มน 1.2-5-7)  

มน 1.2-5-2 รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) ปการศึกษา 
2564 
 
มน 1.2-5-3 รายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
ปการศึกษา 2564 
  
มน 1.2-5-4 รายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
7) ประจําปการศึกษา 2564 ทุก
หลักสูตร  
 
มน 1.2-5-5 รายงานผลการ
ติดตามประเมินผลลัพธการ
เ รี ย น รู ข อ ง ห ลั ก สู ต ร              
ปการศึกษา 2564 
 
มน 1.2-5-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้ง
ท่ี 1/2565 วันท่ี 3 พฤษภาคม 
2565 
 
มน 1.2-5-7 รายงานการประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565
เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 
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เกณฑมาตรฐานขอ 6 พัฒนาคณาจารยใหมีคุณภาพท้ังดานความรูความสามารถในเนื้อหาวิชา 
ความสามารถในการจัดการเรียนรู กาวทันตอวิทยาการสมัยใหม รวมท้ังสงเสริมใหมีการวิจัยและการ
สรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
คณะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ใหอาจารยพัฒนา

ศักยภาพท้ังดานความรูความสามารถในเนื้อหาวิชา ความสามารถในการ
จัดการเรียนรูภายนอก และไดกําหนดโครงการเพื่อยกระดับศักยภาพ
ของอาจารยในคณะ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนไวในแผน   
ปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (มน 1.2-6-1) และมีการ
สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย ไดแสวงหาความรูดวยตนเองตาม
หัวขอที่สนใจและตรงตามศาสตร และดวยสถานการณไวรัสโคโรนา19 
ไดแพรระบาดอยางตอเนื่อง ในการเขารวมอบรมจะเปนการเขารวม
อบรมในรูปแบบออนไลน และหรือแบบออนไซตในบางโครงการ แต
อยางไรก็ตาม อาจารยของคณะฯ ไดมีการพัฒนาคุณภาพทั้งดาน
ความรูความสามารถในเนื้อหาวิชา ความสามารถในการจัดการเรียนรู 
กาวทันตอวิทยาการสมัยใหม รวมท้ังสงเสริมใหมีการวิจัยและการ
สรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดังนี้ 

 (1) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (มน 1.2-6-2) โดยเขารวม
โครงการและอบรมพัฒนาทักษะตาง ๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรยีนดังนี้ 

หัวขออบรม/ 
สัมมนาพัฒนาวิชาการ 

ระยะเวลา จัดโดย 

ปกิณกะอาหารจีน 16 ธันวาคม 
2564 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิท 
า  ัยบูรพา (รูปแบบ
ออนไลน) 

สายธารจีนวิทยา 60 ป ภาควิชาภาษา
ตะวันออกหัวขอ ดังน้ี 
1.当今社会语言已成为一种资
源―一要重视提高语文素养和

语言能力  (ภาษาเปนสิ่งที่มีคาใน
ปจจุบัน จําเปนตองใสใจกับทักษะและ
สมรรถนะทางภาษา) 
2.สายสัมพันธทางภาษาของจีนกับเพื่อน
บานในเอเชียอาคเนย 
3.วาดวย อย.? ในบรบิทขามวัฒนธรรม
จีน-ไทย บรรยาย 
4. อักษรจีนไมยากอยางที่คิด 
 

5 กุมภาพันธ 
2565 

สาขาวิชาภาษาจีน 
คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(รูปแบบออนไลน) 

การสรางสรรคผลงานดานการแปล  
การผลิตผลงานแปล ตําราการแปล และ
วิจัยดานการแปล 

19 มกราคม 
2565 

สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาควิชาภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มน 1.2-6-1 แผนปฏิบัติการ 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มน 1.2-6-2 หลักฐานการเขา
อบรมของอาจารย สาขาวิชา
การสอนภาษาจีน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  
 

40 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการจากอาจารยสู
ศาสตราจารยดานภาษาอังกฤษ-
ภาษาศาสตร: เสนทางสูตําแหนงทาง
วิชาการท่ีทาทายและเปนไปได 

9 ธันวาคม
2564 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย 

การอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “My 
styles of Online learing for the 
future เพื่อการจัดการเรียนรูภาษาจีน” 

23 
กุมภาพันธ 

2565 

สาขาวิชาภาษาจีน 
คณะครศุาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ 
(รูปแบบออนไลน) 

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การ
กาวสูตําแหนงวิชาการดวยผลงาน
วิชาการรบัใชทองถ่ินและสังคม” 

22 มีนาคม 
2565 

เครือขายบริหารการวิจัย
ภาคเหนือตอนบน 
สํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.)  
(รูปแบบออนไลน) 

การเสวนาสุดยอด “บุคลากรขั้นสูง
ภาษาจีน-ไทย ในความรวมมือดาน
อุตสาหกรรม การศึกษาและการวิจัย 
ครั้งท่ี 1” 

26 มีนาคม 
2565 

สถาบันขงจ้ือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(รูปแบบออนไลน) 

หลักการและขอควรระวังในการแปลเชิง
กฎหมายจากภาษาไทยเปนภาษาจีน 

27 เมษายน 
2565 

สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิ
ยาลัยเพชรบูรณ 
(รูปแบบออนไลน)  

 

(2) สาขาวิชาภาษาไทย ไดเขารวมอบรมโครงการและอบรม
พัฒนาทักษะตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียน (มน 1.2-6-3) ยกตัวอยางเชน  

 
หัวขออบรม/ 

สัมมนาพัฒนาวิชาการ 
ระยะเวลา จัดโดย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
สมรรถนะการอานข้ันสูง สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

วันท่ี 4-6 เมษายน 
2565 (ออนไลน) 

โดยสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

การอบรมฝกปฏิบัติการขับลํานํา พระ
นิพนธสมเด็จพระมหาสมณเจา กรม
พระปรมานุชิตชิโนรส ในโครงการแสง
ฉันทลักษณไทยครั้งที่ 12 วิทยากร 
อาจารยชมัยภร แสงกระจาง และคณะ  

วันท่ี 11 ธันวา 
ม 2564 เวลา 
09.00-16.00 น. 
(ออนไลน) 

โดยสถาบันไทยปญญ
สุข กรมสงเสรมิ
วัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม และวัด
พระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม 

โครงการอบรม “การจัดการเรียนรูทาง
ภาษาไทย” วิทยากร อาจารยนุชจรินทร 
ราชสูงเนิน  

วันท่ี 16 ตุลาคม 
2564 เวลา 
09.00-12.00 น.
(ออนไลน) 

โดยสาขาวิชา
ภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มน 1.2-6-3 หลักฐานการเขา
อบรมของอาจารย สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย (ศศ.บ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 41 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 
ลําปาง 
 

การอบรมและทดสอบผานเกณฑการเปน
วิทยากรแกนนําในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอานขั้น
สูง สาํหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 
ผานระบบการสื่อสารสองทาง ครั้งที่ 1  

วันท่ี 22-23 
กันยายน 2564 
(ออนไลน) 

โดยสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

การอบรมเชิงปฏิบัตกิารการพัฒนา
นวัตกรรมแบบบูรณาการ “บอรดเกม
การศึกษาสําหรับช้ันประถมศึกษา” 
โครงการยกระดับการเรียนรูโรงเรียน
เครือขายขนาดเล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  

วันท่ี 25-26 
เมษายน 2565 
ตั้งแตเวลา 
09.00–16.00 น. 
(ออนไลน 

โดยคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

 
(3) สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ 

ไดเขารวมอบรมโครงการและอบรมพัฒนาทักษะตาง ๆ เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการสงเสริมการเรียนรูผูเรียน (มน 1.2-6-4) ยกตัวอยางเชน  

หัวขออบรม/ 
สัมมนาพัฒนาวิชาการ 

ระยะเวลา จัดโดย 

พัฒนา ศักยภาพอาจา รย สาข า วิ ช า
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับชาว
ตางประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อ า จ า ร ย ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร ใ ห
สอดคลองกับความตองการจําเปนและ
สอดรับกับมาตรฐานของหลักสูตร โดยมี 
รศ.ดร. โย ธิน แสวง ดี  เปน วิทยากร 
บรรยายเรื่อง“การเขียนบทความเพ่ือ
ตีพิมพในวารสารฐาน 1” 

วันศุกร ท่ี  29 
เมษายน 2565 

สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารสําหรับ
ชาวตางประเทศ 

 

(4) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไดเขารวมอบรมโครงการและ
อบรมพัฒนาทักษะตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียน (มน 1.2-6-4) ยกตัวอยางเชน  

หัวขออบรม/ 
สัมมนาพัฒนาวิชาการ 

ระยะเวลา จัดโดย 

ห ลั ก ก า ร  แนว คิ ด  แล ะ วิ ธี ส อ น
วรรณคดี อังกฤษ และหัวขอ แนว
ทางการจัดกิจกรรมในรายวิชาดาน
วรรณคดีอังกฤษ 

21 มิถุนายน 
2564 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.
สมบูรณ  พจนประสาท 
(มหาวิทยาลัยมหิดล) 
 

Integrating literary work in 
English language learning 

22 - 23 
มิถุนายน 2564 

ดร.พรสวรรค อินทรปน
(มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง) 
ดร.ปญญชลี ทองพานิช 
(มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง) 

Intercultural Communication 24 มิถุนายน 
2564 

ดร.วิลาวัณย จําปาแกว 
(มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง) 

English as a Lingua Franca 
 และ Teaching English as an 

25 มิถุนายน 
2564 

ดร.สิริกร บํารุงกิจ 
(มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มน 1.2-6-3 หลักฐานการเขา
อบรมของอาจารย สาขาวิชา
ภาษา ไทยเพื่อการสื่ อ สาร
สําหรับชาวตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

มน 1.2-6-4 หลักฐานการเขา
อบรมของอาจารย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  
 

42 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
International Language  

Global issues & global 
citizenship: Opportunities for 
constructive engagement 

26 มิถุนายน 
2564 

ดร.มณีรตัน ชวยชูวงศ 
(มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง) 

 

 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 7 มีหลักสูตรที่จัดการเรียนรูโดยเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการ เพื่อใหมี
ความโดดเดนตามพหุปญญาของผูเรียน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหลักสูตรที่จัดการเรียนรู

โดยเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการ เพื่อใหมีความโดดเดนตาม       
พหุปญญาของผูเรียน ดังนี้ 

1. ปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) คือ ความ  
สามารถในการใชภาษารูปแบบตางๆ ตั้งแตภาษาพื้นเมือง จนถึงภาษาอ่ืนๆ 
ดวย สามารถรับรู เขาใจภาษา และสามารถส่ือภาษาใหผูอ่ืนเขาใจไดตามท่ี
ตองการ ไดแก  

1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (มน 1.2-7-
1) มีการพัฒนาผูเรียบแบบบูรณาการเพ่ือใหมีความโดดเดนทางดานภาษา 
ผานรายวิชาวิทยานิพนธ โดยจะมุงเนนใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงขอมูล
ตาง ๆ เพื่อสรางกรอบแนวคิดในการอธิบายประเด็นปญหาภาษาท่ี
ครอบคลุมภาษาถิ่น ภาษาตระกูลไทย วรรณกรรม คติชนไดอยางลึกซึ้ง รอบ
ดาน มีลักษณะเชิงรุกและเชิงสรางสรรค สามารถนําไปใชทฤษฎี ทางภาษา 
วรรณกรรม คติชนวิทยา หรือ ทฤษฎีทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได
อยางเหมาะสม  

1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย          
(มน 1.2-7-2) ไดกําหนดใหนักศึกษาทุกคนจะตองทําวิทยานิพนธ หรือ
คนควาอิสระตามหัวขอที่สนใจ ซ่ึงหลักสูตรจะมุงเนนใหนักศึกษาสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ เพื่ออธิบายประเด็นปญหาภาษาที่คลอบคลุมทั้ง
ภาษาไทย วรรณกรรม และคติชนไดอยางลึกซึ้งและสามารถนําไปใชเพื่อการ
พัฒนาวิชาการและทองถิ่น รวมถึงสามารถใชทฤษฎีทางภาษา วรรณกรรม 
และคติชน ไดอย างเหมาะสม  และมีรายวิชาที่ ใหนักศึกษาเกิด
ความสามารถในการใชภาษารูปแบบตางๆ ตั้งแตภาษาพื้นเมือง จนถึงภาษา
อ่ืนๆ ดวย สามารถรับรู เขาใจภาษา และสามารถสื่อภาษาใหผูอ่ืนเขาใจได
ตามที่ตองการ ไดแก 1) รายวิชาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ที่เนนความ
เปนมาของภาษาบาลีสันสกฤต ระบบเสียงและโครงสรางภาษาบาลี
สันสกฤต การใชภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย และอิทธิพลภาษาบาลี
สันสกฤตในภาษาไทย 2) รายวิชาภาษาลานนา โดยจะเนนความเปนมาของ
ภาษาลานนา ลักษณะภาษาลานนา ระบบเสียง ระบบไวยากรณ และ

มน 1.2-7-1 หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย  
 

มน 1.2-7-1 หลักสูตร  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 
 

มน 1.2-7-3 หลักสูตร      
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  
 

มน 1.2-7-4 หลักสูตร       
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน     
        
มน 1.2-7-5 หลักสูตร    
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สําหรับชาวตางประเทศ  
 

มน 1.2-7-61.6  หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย          
 

มน 1.2-7-7 หลักสูตรคร ุ 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน    
 

มน 1.2-7-8 หลักสูตร     
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ความหมายของภาษาลานลา การใชภาษาลานนาในปจจุบัน สถานภาพของ
ภาษาลานนาในปจจุบัน พลวัติของภาษาลานนา และการธํารงรักษาภาษา
ลานนา   

1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      (มน 
1.2-7-3) มีการจัดการเรียนรูโดยเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการ และ
มุงใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชทักษะภาษาในระดับสากล 
สามารถคิดวิ เคราะห  สังเคราะห บูรณาการองคความรู ในศาสตร
ภาษาอังกฤษรวมกับศาสตรอื่น เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษ เพื่อประยุกตใชในการปรกอบอาชีพไดในอนคต 

1.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  (มน 1.2-7-4) 
มีการจัดการเรียนรูโดยเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการผานรายวิชา
ตาง  ๆเพื่อใหนักศึกษาใชในการสื่อสารและการประกอบอาชีพ  เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมได  

1.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ (มน 1.2-7-5)  มีการพัฒนาผูเรียนซึ่งเปน
ชาวตางประเทศ โดยการพัฒนาวิชาการดานการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
สําหรับชาวตางประเทศโดยการใชภาษาไทยในฐานะของเครื่องมือสําหรับ
การสื่อสารเพื่อกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกลุมคนในสังคม และให
เปนไปตามวัตถุประสงคของการสื่อสาร 

1.6 หลั กสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาภาษาไทย              
(มน 1.2-7-6) พัฒนาผูเรียนใหสามารถนําความรูไปใชถายทอดองคความรู
ดานภาษาภาษาไทย และสืบสานศาสตรวิชาภาษาไทย วรรณคดีไทย และ
คติชนวิทยา สรางสรรคผลงานนวัตกรรมทางวิชาการและวิชาชีพอยางมี
วิจารณญาณบูรณาการตอยอดองคความรูกับสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม 
สามารถธํารงมรดกทางภูมิปญญาไทยเขากับบริบทชุมชนทองถ่ินและ
สังคมไทยอยางเขมแข็งและเต็มภาคภูมิ 

1.7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน         
(มน 1.2-7-7)  พัฒนาผูเรียนใหสามารถนําความรูไปใชถายทอดองคความรู
ดานภาษาจีนสําหรับการสอนในระดับประถมและระดับมัธยม 

2. ปญญาดานตรรกศาสตรและคณิตศาสตร  (Logical-
Mathematical Intelligence) คณะมีหลักสูตรที่มีการฝกความสามารถ
ในการคิดแบบมีเหตุและผลการคิดเชิงนาม การคิดคาดการณ และการคิด
คํานวณทางคณิตศาสตร ผานรายวิชาตางๆ โดยการจัดการเรียนการสอน
ของแตละหลักสูตรดังนี้ 

2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (มน 
1.2-7-8) มีการจัดการเรียนการสอนผานรายวิชา เชน วิชาระเบียบวิธีวิจัย

การพัฒนาชุมชน  
มน 1.2-7-9 หลักสตูรรัฐ
ประศาสนศาสตร สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร  
 

มน 1.2-7-10 หลักสูตร     
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ      
 

มน 1.2-7-11 หลักสูตร    
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรี   
 
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 
ทางสังคมศาสตรเบื้องตน และวิจัยภาคสนาม ที่เนนใหผูเรียนไดทราบถึง
วิธีการแสวงหาความรูความจริงของมนุษย ลักษณะสําคัญของการวิจัย 
วัตถุประสงคการวิจัยลักษณะสําคัญของการวิจัยประเภทการวิจัย 
ประโยชนของการวิจัย การกําหนดปญหาการวิจัยการเขียนเคาโครงการวิจัย
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การกําหนดสมมติฐานการวิจัย 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการเลือกใช
สถิติในการวิเคราะหขอมูล การแปรผลและสรุปผลขอมูล และการเขียน
รายงานการวิจัย 

2.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร (มน 1.2-7-9)  มีการจัดการเรียนการสอนวิชาเพื่อเปนการฝก
ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุและผลการคิดเชิงนาม เชน 1) ระเบียบวิธี
ทางรัฐประศาสนศาสตร 2) วิชาสถิติสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร ซึ่ง
เน้ือหารายวิชาประกอบไปดวย แนวคิด วิธีการทางสถิติ สถิติภาคพรรณนา 
และสถิติภาควิเคราะห กระบวนการและเทคนิคการใชสถิติ ฝกปฏิบัติการ
ประยุกตใชสถิติในงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร  

2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารสําหรับชาวตางประเทศมีการจัดการเรียนการสอนวิชาเพ่ือเปนการ
ฝกความสามารถในการคิดแบบมีเหตุและผลการคิดเชิงนาม เชน วิชาวิธี
วิทยาการวิจัยทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ โดย
เน้ือหารายวิชาไดกําหนดใหผูเรียนมีการสืบคนขอมูลการวิจัย การวิเคราะห
การสังเคราะหขอมูล ข้ันตอนกระบวนการวิจัย เปนตน  

3.ปญญาดานมิติสัมพันธ (Visual-Spatial Intelligence) 
คณะฯ มีหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ            
(มน 1.2-7-10)  ที่ฝกใหผูเรียนมีความสามารถในการรับรูทางสายตาไดดี 
สามารถมองเห็นพื้นที่ รูปทรง อยางสัมพันธเชื่อมโยงกัน แลวถายทอด
แสดงออกอยางกลมกลืน มีความไวตอการรับรูในเรื่องทิศทาง  เชน จิตรกร 
วาดรูป ระบายสี เขียนการตูน นักปน นักออกแบบ 

4.ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic 
Intelligence) คณะฯ มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (มน 
1.2-7-11) ที่เนนใหผูเรียนมีความสามารถในการควบคุมและแสดงออกซึ่ง
ความคิด ความรูสึก โดยใชอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย ซึ่งจะมีความโดด
เดนทางดานดนตรี ไดแก การเคลื่อนไหวโดยการใชเครื่องดนตรีตาง ๆ ได 
แก กีตาร เปยโน กลอง หรือ การขับรองและเตนประกอบจังหวะเปนตน   

5.ปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence)  คณะฯ มี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี  ที่ เนนผู เรี ยนใหมี 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ความสามารถในการซึมซับ และเขาถึงสุนทรียะทางดนตรี ทั้งการไดยิน การ
รับรู การจดจํา และการแตงเพลง สามารถจดจําจังหวะ ทํานอง และ
โครงสรางทางดนตรีไดดี และถายทอดออกมาโดยการฮัมเพลง เคาะจังหวะ 
เลนดนตรี และรองเพลง สําหรับผูที่มีปญญาดานนี้โดดเดน มักจะเปนนัก
ดนตรี นักประพันธเพลง หรือนักรอง 

6.ปญญาดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal Intelligence) 
คณะฯ มีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง         
(มน 1.2-7-12)  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (มน 1.2-7-13) หลักสูตร       
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  และหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ที่เนนใหผูเรียน มคีวามสามารถในการเขาใจผูอ่ืน ทั้งดาน
ความรูสึกนึกคิด อารมณ และเจตนาท่ีซอนเรนอยูภายใน มีความไวในการ
สังเกต สีหนา ทาทาง น้ําเสียง สามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสม สราง
มิตรภาพไดงาย เจรจาตอรอง ลดความขัดแยง สามารถจูงใจผูอ่ืนไดดี เปน
ปญญาดานที่จําเปนตองมีอยูในทุกคน ซึ่งผูเรียนหากสําเร็จการศึกษาจะ
สามารถนําความรูที่ ไดไปใชในการทํางาน เชน 1) ครู/อาจารย  2) 
นักการเมือง 3) ผูพิพากษา ทนายความ เปนตน   

7. ปญญาดานการเขาใจตนเอง (Intelligence)  ทุกหลักสูตรที่
เปดสอนของคณะฯ จะมีเนนผูเรียนใหมคีวามสามารถในการรูจัก ตระหนักรู
ในตนเอง สามารถเทาทันตนเอง ควบคุมการแสดงออกอยางเหมาะสมตาม
กาลเทศะ และสถานการณ มองภาพตนเองตามความเปนจริง รูถึงจุดออน 
หรือขอบกพรองของตนเอง ในขณะเดียวกันก็รูวาตนมีจุดแข็ง หรือ
ความสามารถในเรื่องใดมีความรูเทาทันอารมณ ความรูสึก ความคิด ความ
คาดหวัง ความปรารถนา และตัวตนของตนเองอยางแทจริง เปนปญญาดาน
ที่จําเปนตองมีอยูในทุกคน ซึ่งทุกหลักสูตรไดกําหนดใหทุกรายวิชาจัดการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานการการเรียนรู 5 ดาน ประกอบไป
ดวย 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) 
ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ5) ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

8. ปญญาดานธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) คณะมี
หลักสูตรที่เนนใหผูเรียน มีความสามารถในการรูจัก และเขาใจธรรมชาติ
อยางลึกซึ้ง เขาใจกฎเกณฑ ปรากฏการณ และการรังสรรคตางๆ ของ
ธรรมชาติ มีความไวในการสังเกต เพื่อคาดการณความเปนไปของธรรมชาติ 
มีความสามารถในการจัดจําแนก แยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและ
สัตว  ไดแก  

8.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
ซึ่ งมีการจัดการเรียนการสอนผานรายวิชา เชน วิ ชาการจัดการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเนื้อหารายวิชาจะเนนใหผูเรียนรู
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จําแนกประเภทปญหาสิ่งแวดลอม ผลกระทบและการประเมินผลกระทบ 
สาเหตุของการเกิดปญหา แนวทางการปองกันแกไข กฎหมายสิ่งแวดลอม 
องคกรท่ีเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอมฯ  

8.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (มน 
1.2-7-14) ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนผานรายวิชา เชน 1) วิชาภูมิศาสตร
ประเทศไทย ที่มีเนื้อหาใหผูเรียนมีความรูวิเคราะหลักษณะภูมิศาสตรของ
ประเทศไทยเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงความสัมพันธในปจจัยทาง
ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก วิเคราะหการกระจายเชิงพ้ืนที่และความสัมพันธ
ระหวางปจจัยตางๆ และฝกปฏิบัติการภาคสนาม และ 2) วิชาสิ่งแวดลอม
และประชากรศึกษา ที่เนนใหผูเรียนสามารถวิเคราะหความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและประชากร ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับ
ประชากร วิเคราะหผลกระทบของภาวะประชากรที่มีผลตอสภาพแวดลอม
ตอสังคมและคณุภาพชีวิต อธิบายการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ใหเกิดประโยชนสูงสุดและยั่งยืน อธิบายความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ สภาพการเกิดภัยพิบัติในประเทศไทยและโลก วิเคราะห
สาเหตุการเกิด ผลกระทบและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาต ิ
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

7 ขอ ดําเนนิการได ขอ1 - ขอ7  5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงช้ีที่ 1.3  อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนดิของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
รอบปการประเมิน ปการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  

รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

ตัวบงช้ีที่ 1.3  อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนดิของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 
รอบปการประเมิน ปการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 
คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  

5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงาน
จริง จํานวน 94 คน (ไมมีอาจารยที่ลาศึกษาเต็มเวลา) แยกตามคุณวุฒิไดดังนี้ คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
จํานวน1 คน คิดเปนรอยละ 1.06 คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 69.15 และ
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 29.79 

และแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 28 คน คิดเปนคา     
รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 29.79 เทากับ 3.72 คะแนน ดังตารางแสดง
รายชื่ออาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตอไปนี้ 

 
ที ่ ชื่อสกุล คุณวุฒิ 
1 รองศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน Ph.D.(Sanskrit) 
2 รองศาสตราจารย ดร.วาท่ี ร.ต.นิรันดร ภักดี ปร.ด. (สาขาภูมิภาคลุมนํ้าโขงและ 

สาละวินศึกษา) 
3 รองศาสตราจารย ดร.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย ปร.ด. (ประวัติศาสตร) 
4 รองศาสตราจารย ดร.ศริิกร อ่ินคํา ศล.ด. (ศิลปะและการออกแบบ) 
5 รองศาสตราจารย ดร.Truong Thi Hang ศศ.ด. (ภาษาไทย)  
6 รองศาสตราจารย ดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบริบูรณ ปร.ด. (บริหารศาสตร) 
7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รักธรรม Ed.D. (Applied Linguistic and English  

Language Teaching) 
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ที ่ ช่ือสกุล คุณวุฒิ 
8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤทัย พานิช ศศ.ด. (ภาษาศาสตร)  
9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา ใจมโน ปร.ด. (ภาษาศาสตร) 
10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีวรรณ  มาวงศ Ph.D. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)  
11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนพร หมูคํา ศศ.ด. (ภาษาไทย) 
12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก วท.ด. (การใชท่ีดินและการจัดการ

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

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

พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) 
15 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎาภรณ ทองแปน รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 
16 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณศิกาญจ  ต้ังภากรณ D.A. (Teaching of Second Language 

in the Specialty of Language and 
Culture Communication) 

17 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุประวีณ  แสงอรุณเฉลมิ
สุข 

ปร.ด.(ภาษาไทย) 

18 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวดี  ยาด ี ปร.ด.(ภาษาไทย) 
19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เหนือขวัญ  บัวเผื่อน Ph.D (Linguistics and Applied 

Linguistics) 
20 อาจารย ดร.เกวลิน  จันทะเดช ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา

วิชาชีพ) 
21 อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ Docter en ivilization Siamoise 

(Sciences politiques) (ปรญิญาเอก : 
ดานการศึกษาเกี่ยวกับสยามประเทศ 
(รัฐศาสตร) 

22 อาจารย ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร ศษ.ด. (ประชากรศึกษา) 
23 อาจารย ดร.สุวรฐั แลสันกลาง ปร.ด.(บริหารศาสตร) (บริหารเพ่ือพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย) 
24 อาจารย ดร.สุกัญญา  แซโก D.A. (Linguistics and Applied 

Linguistics) 
25 อาจารย ดร.อรทัย  สุขจะ  ปร.ด. (ภาษาไทย)  
26 อาจารย ดร.เทวฤทธิ์  วิญญา รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 
27 อาจารย ดร.เสาวรีย บุญสา รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 
28 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตยา  มูลปนใจ ปร.ด.(ภาษาไทย) 
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ขอมูลพื้นฐานจํานวนอาจารยประจําคณะ 
รายการขอมูลพื้นฐาน จํานวน (คน) 

1. จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานจริง 94 
2. จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ลาศึกษาตอ - 
3. จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยทั้งหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
(1+2) 

94 

4. จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 28 
 
การคํานวณ  
 1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 28  x  100 
=  รอยละ 29.79 

 94 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 29.79    x  5 
=  3.72 คะแนน 

 40 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

≥ รอยละ 35 
รอยละ 29.79  X 5 

3.72 คะแนน ไมบรรลุ 
40 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 1.3-1-1 รายงานจํานวนอาจารยประจํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศกึษา 2564 
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ตัวบงชี้ที่  1.4  อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนดิของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
รอบปการประเมิน ปการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5 
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =       

รอยละ 60 ข้ึนไป 
 

ขอมูลพ้ืนฐานจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
รายการขอมูลพื้นฐาน จํานวน (คน) 

1. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 94 
2. จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ - 
3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ (1+2) 94 
4. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 45.5 
5. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 39.5 
6. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 9 
7. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (5+6) 48.5 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตร มีอาจารยประจํารวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ตอ จํานวน 94 คน มีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 45.5 คน อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย 39.5 คน อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  9 คน และอาจารย
ประจําที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0 คน ดังนั้น คณะมีอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ
ท้ังหมด 48.5 คน คิดเปนรอยละ 51.60 เม่ือแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตามเกณฑ ได 4.30  คะแนน  ดังรายชื่อตอไปนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ป 
ที่เขาทาํงาน 

หมายเหต ุ

1 รองศาสตราจารยพรสวรรค มณีทอง 15 ตุลาคม 2537 นับได 1 

2 รองศาสตราจารย ดร. ศิริกร อ่ินคํา 19 มกราคม 2541 นับได 1 

3 รองศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน 9 มิถุนายน 2549 นับได 1 

4 รองศาสตราจารย วาท่ี ร.ต. ดร.นิรันดร ภักดี 1 กันยายน 2553 นับได 1 

5 รองศาสตราจารย ดร. ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 1 พฤศจิกายน 2554 นับได 1 

6 รองศาสตราจารยพฤกษา เครือแสง 25 พฤศจิกายน 2556 นับได 1 

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

8 รองศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 
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ที ่ ชื่อ-สกลุ วัน/เดือน/ป 
ที่เขาทาํงาน 

หมายเหต ุ

9 รองศาสตราจารย ดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบริบูรณ 28 กันยายน 2558 นับได 1 

10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได 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 พานิช 1 พฤศจิกายน 2548 นับได 1 

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.อนันต อุปสอด 30 พฤศจิกายน 2561 นับได 1 

19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตยา  มูลปนใจ 7 มิถุนายน 2553 นับได 1 

20 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ 1 กรกฎาคม 2546 นับได 1 

21 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข 1 พฤษภาคม 2552 นับได 1 

22 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวดี  ยาด ี 2 พฤษภาคม 2556 นับได 1 

23 ผูชวยศาสตราจารยศรชัย เต็งรัตนลอม 29 มิถุนายน 2536 นับได 1 

24 ผูชวยศาสตราจารยประหยัด ชวยงาน 6 กรกฎาคม 2541 นับได 1 

25 ผูชวยศาสตราจารยจาตรุนต  วรรณนวล 24 ตุลาคม 2541 นับได 1 

26 ผูชวยศาสตราจารยภานวุัฒน ชัยชนะ 3 มิถุนายน  2544 นับได 1 

27 ผูชวยศาสตราจารยวิเชิด ทวีกุล 1 มิถุนายน 2548 นับได 1 

28 ผูชวยศาสตราจารยอาํนาจ สงวนกลาง 1 กรกฎาคม 2548 นับได 1 

29 ผูชวยศาสตราจารยนันทิยา  สมสรวย 9 มิถุนายน 2549 นบัได 1 

30 ผูชวยศาสตราจารยปวีณา งามประภาสม 16 มิถุนายน 2551 นับได 1 

31 ผูชวยศาสตราจารยขัตติยา  ขัตติยวรา 1 พฤศจิกายน 2551 นับได 1 

32 ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา  รุงแสง 1 มิถุนายน 2553 นับได 1 

33 ผูชวยศาสตราจารยอัมฤตา สารธิวงค 1 มิถุนายน 2554 นับได 1 

34 ผูชวยศาสตราจารยกิ่งแกว  ทิศตึง 6 มิถุนายน 2554 นับได 1 

35 ผูชวยศาสตราจารยณฐันรินทร เมธีวฒุินันทน ภาณภุัทรธนวฒัน 1 ธันวาคม 2554 นับได 1 

36 ผูชวยศาสตราจารยอาระดา พุมไพศาลชัย 1 มิถุนายน 2555 นับได 1 

37 ผูชวยศาสตราจารยชัยเนตร ชนกคุณ 30 กรกฎาคม 2555 นบัได 1 

38 ผูชวยศาสตราจารยธนุพงษ  ลมออน 1 ตุลาคม 2555 นับได 1 

39 ผูชวยศาสตราจารยรัชดาพร หวลอารมณ 2 พฤษภาคม 2556 นับได 1 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ป 
ที่เขาทาํงาน 

หมายเหต ุ

40 ผูชวยศาสตราจารยวราภรณ  ภูมลี 2 พฤษภาคม 2556 นับได 1 

41 ผูชวยศาสตราจารยณัฐพงษ คันธรส 17 สิงหาคม 2558 นับได 1 

42 ผูชวยศาสตราจารยชนมธนัช สุวรรณ 1 ตุลาคม 2558 นับได 1 

43 ผูชวยศาสตราจารยเอ้ือมพร  ฟูเต็มวงศ 1 พฤศจิกายน 2554 นับได 1 

44 ผูชวยศาสตราจารยธงชัย   ปนสุข 1 สิงหาคม 2559 นับได 1 

45 ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา  ทองสุข 25 พฤศจิกายน 2556 นับได 1 

46 ผูชวยศาสตราจารยสริริัตน  วาวแวว 14 มิถุนายน 2547 นับได 1 

47 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน 19 มิถุนายน 2555 นับได 1 

48 ผูชวยศาสตราจารยประสิทธิ์   เลียวสิริพงษ   1 ตุลาคม 2564 นับได 0.5 

49 ผูชวยศาสตราจารยณรงค    สมิทธิธรรม 1 ตุลาคม 2564 นับได 0.5 

50 ผูชวยศาสตราจารยประชุม   บุญนอม 1 ตุลาคม 2564 นับได 0.5 

 รวมทั้งสิ้น 48.5 คน  
 

การคํานวณ 
 1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

การบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 35  
รอยละ 51.60 X 5 

4.30 คะแนน บรรลุ 
60 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

มน 1.4-1-1 
สรุปรายชื่ออาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ปการศึกษา 2564 

มน 1.4-2-1 คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร          
ปการศึกษา 2564 

48.5  X 100 
 = รอยละ 51.60 

94 

คะแนนที่ได = 
51.60 X 5 

 = 4.30 คะแนน 
60 
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ตัวบงช้ีที่  1.5    การบริการนักศึกษาระดบัปรญิญาตรี 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
รอบปการประเมิน ปการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนว ดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา
ในคณะ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดบริการใหคําปรึกษา 

แนะแนว ดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในคณะ ดังนี ้
1) สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แบงสวน

ราชการ เปน 4  งาน ซึ่งไดกําหนดขอบเขตของแตละงานและมีการ
ใหบริการแกนักศึกษาในสวนท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้   

1.1) งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา โดยภารกิจ
หลัก จะทําหนาท่ีเปนหนวยสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัด
การศึกษา  ดานกิจการนักศึกษา  และดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะ  ไดแก  

(1) ใหบริการและใหคําปรึกษาเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
ไดแก  ดานการจัดการเรียนการสอน ใหคําปรึกษาดานการลงทะเบียน
เรียน  การเพิ่ม-ถอนรายวิชา  การติดตามผลการเรียน การรักษา
สถานภาพนักศึกษา การคืนสภาพนักศึกษา เปนตน (มน 1.5-1-1)    

(2) ใหบริการและคําปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนานักศึกษา 
ไดแก งานดานการจัดกิจกรรมนักศึกษา งานดานทุนเพื่อการศึกษา  งาน
ดานสวัสดิการนักศึกษา  งานดานนักศึกษาวิชาทหาร  งานนักศึกษา
พิการหรือนักศึกษาพิเศษ งานการขอบารโคตกิจกรรม และ อื่น ๆ ที่
นักศึกษาขอรับการบริการ เปนตน (มน 1.5-1-2)    

(3 ) ใหบริการสืบคน ยืม คืน หนังสือหองสมุดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มน 1.5-1-3)  

1.2) งานบริหารงานทั่วไป มีการใหบริการแกนักศึกษา ไดแก 
(1) ใหคําปรึกษาดานงานธุรการและสารบรรณ เก่ียวกับ

การจัดทําหนังสือราชการ เกี่ ยวกับการขอความอนุ เคราะหฝก

มน 1.5-1-1 สําเนาใบคํารอง
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
มน 1.5-1-2 สําเนาเอกสารการ
ขอทุนการศึกษา/สําเนาเอกสาร
การขอบารโคตกิจกรรม  
 
มน 1.5-1-3 เอกสารบริการ
สืบคน ยืมคืนหนังสือหองสมุด
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร  
 
มน 1.5-1-4 สําเนาเอกสารการ
ใหบริการแกนักศึกษา และ
รายชื่ อนั กศึ กษาที่ ออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ ประจําป
การการศึกษา 2564 
 
มน 1.5-1-5 คําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง เรื่ อง แตงต้ัง
อาจารยที่ปรึกษา ทุกหมูเรยีน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประสบการณวิชาชีพ แกนักศึกษา  (มน 1.5-1-4)    

1.3) งานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี มีการ
ใหบริการแกนักศึกษา ไดแก 

(1) ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในรายวิชาท่ีมีการบูรณาการ
กับโครงการรายวิชาตามที่เขียนไวในตัวชี้วัดของโครงการ      

(2) ใหคําปรึกษาและแนะนําการเตรียมความพรอมของ
นักศึกษาในการลงพื้ นที่  การจัดเก็บขอมูลเชิ ง พ้ืนท่ี  การสราง          
มนุษยสัมพันธกับคนในพื้นท่ี เพื่อที่จะไดดึงขอมูลที่เปนแกนแทของพื้นที่ 
จากการที่ลงไปศึกษาในพื้นที่ เพื่อที่จะไดนําขอมูลมาวิเคราะหและเขียน
โครงการไดตรงตามตัวชี้ วัดของโครงการไดตรงตามความตองการของ
ชุมชน  

2) มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาสําหรับนักศึกษา
ทุกชั้นป (มน 1.5-1-5)  และกําหนดอาจารยที่ปรึกษาเพื่อทําหนาที่ให
คําปรึกษาผานกิจกรรมโฮมรูมและจัดทําปฏิทินใหนักศึกษาเขาพบ เพ่ือ
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด และคณะฯ ไดมีการแนะนําอาจารยท่ีปรึกษา
ใหกับนักศึกษาตั้งแตแรกเขาศึกษา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเปน
ประจําทุกป และอาจารยที่ปรึกษาจะทําหนาที่ดูแล ใหคําปรึกษาทั้ง
ทางดานวิชาการ  วิชาชีพ  และดานอื่น ๆ เชน ปญหาทางดานการเรียน 
ดานการใชชีวิตหรือการปรับตัว และปญหาอื่น ๆ ที่นักศึกษาขอรับการ
ปรึกษา ตั้งแตแรกเขาจนสําเร็จการศึกษา และรวบรวมใหคําปรึกษา เก็บ
ประวัตินักศึกษา ขอมูลดานสุขภาพ ขอมูลดานการเรียน ครอบครัว ที่
พักอาศัย เพื่อสามารถติดตอนักศึกษาไดอยางสะดวก 

3) คณะฯ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา มีการ
จัดทําแผนสงเสริมและพัฒนานักศึกษาและจัดกิจกรรมโครงการตามแผน 
เพื่อถายทอดความรูจากผูมีประสบการณ ผานการจัดโครงการหรือ        
กิจจรรม เพื่อเปนการแนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแก
นักศึกษา ดังนี้   

3.1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและ Beginning camp 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2564 
กิจกรรมรูปแบบออนไลน มีผูเขารวมโครงการจํานวน 295 คน โดย
ดําเนินการในวันเสารท่ี 10 กรกฎาคม 2564  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
1) เพื่อแนะนําการใชชีวิตของนักศึกษาใหมในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา  2) เพื่อแนะนําอาจารยท่ีปรึกษาและ
หนวยงานตาง ๆ ใหบริการแกนักศึกษา และ 3) เพื่อใหมีความรูและ
ความเขา ใจในกฎ ระเบียบขอบังคับ ตางๆเ ก่ียวกับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตลอดระยะเวลาที่ศึกษา (มน 1.5-1-6) 

มน 1.5-1-6 รายงานสรุปผล
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหมและ Beginning camp 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร  ป ร ะ จํ า ป
การศึกษา 2564 วันเสารที่ 10 
กรกฎาคม 2564    
 
มน 1.5-1-7 รายงานสรุปผล
โครงการปจฉิมนิ เทศและพบ
ผูประกอบการกิจกรรมรูปแบบ
ออนไลน  เม่ือวันเสารที่  26 
มี น า ค ม  2 5 6 5  ( รู ป แ บ บ
ออนไลน) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 3.2) โครงการปจฉิมนิเทศและพบผูประกอบการกิจกรรม

รูปแบบออนไลน  เม่ือวันเสารที่ 26 มีนาคม 2565 (รูปแบบออนไลน)
(มน 1.5-1-7) มีวัตถุประสงค 1) เพื่อใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จ
การศึกษาทราบถึงแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ 2) 
เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงสภาวการณของการทํางานและมีความรู
เบื้องตนเก่ียวกับสภาพการทํางานตอบสนองความตองการของผูใช
บัณฑิต และ3) เพื่อใหนักศึกษามีความรูสึกผูกพันที่ ดีตอสถาบัน 
กลุมเปาหมายเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 เขารวม จํานวน 265 คน โดยมี
กิจกรรมดังนี้  

หัวขอบรรยาย วิทยากรโดย 
คุณลักษณะของบัณฑิต 
ตามความตองการของ
สถานประกอบการ 

คุณสุนัน แรกบุตร 
ปจจุบันดํารงตําแหนง  
-ผูจัดการหนวยทองลานนา 33 บริษัท    
เอไอเอ 
-ประธานผูจัดการหางหุนสวน            
เอสเอสแอลพี 63 

เทคนิคในการสอบเขารับ
ราชการใหประสบ
ความสําเร็จ 

1) รอยเอกธัญพิสิษฐ มาใจ ศิษยเกา
สาขาวิชาสังคมศึกษา รหัส 54 
ตําแหนง ผูบังคับหมวดพัฒนา รักษา
ราชการ นายทหารฝายสงกําลังบํารุง 
กองพันพัฒนาที่ 3 อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม 
2) คุณนฤเบศร แกวดวงตา  
ศิษยเกาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร     
รุนท่ี 15ตําแหนงปจจุบัน  
ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง
ปฏิบัติการ) สังกัด ที่ทําการปกครอง       
อ.เสริมงาม 

บรรยายการเตรียมความ
พรอมกอนจบพรอมเทคนิค
การเขียนเรซูเมใหปงจบใหม
ยังไงก็ไดงาน" Workshop 
ทําเรซูเมผาน smartphone 
เตรยีมความพรอมให
นักศึกษาและ    มีเรซูเม
ออนไลนที่พรอมสงสมัคร
งานไดจริง 

จากบริษัทซูปเปอรเรซูเม  
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เกณฑมาตรฐานขอ 2 มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการใหขอมูลของ

หนวยงานที่ใหบริการกิจกรรม พิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม
เวลาและ นอกเวลาแกนักศึกษา ดังตอไปนี้ 

1. แจงขอมูลขาวสารที่ไดรับจากหนวยงาน ทั้งภายใน
ภายนอกมหาวิทยาลัย ผานทางเว็บไซต (มน 1.5-2-1)  ในขาว
ประชาสัมพันธ Face book Fan page งานพัฒนานักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มน 1.5-2-2)   

2. แจงขอมูลขาวสารท่ีไดรับจากหนวยงานท้ังภายในภายนอก
มหาวิทยาลัย ผานทางบอรด ประชาสัมพันธของคณะ (มน 1.5-2-3)  

3. แจงขอมูลขาวสารที่ไดรับจากหนวยงาน ทั้งภายใน
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการทําบันทึกขอความสงไปยังสาขาวิชา 
เพื่อใหประชาสัมพันธขอมูลที่เปนประโยชนแกนักศึกษาในหลักสูตร 
ทราบ (มน 1.5-2-4) 

4. แจงขอมูลขาวสารท่ีไดรับจากหนวยงานท้ังภายในภายนอก
มหาวิทยาลัยผานทางสโมสรนักศึกษาคณะ  
          คณะฯ มีการใหขอมูลและสงเสริมใหนักศึกษามีการทํา
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ นอกเวลาแก
นักศึกษา ไดแก 1) สนับสนุนนักศึกษามีรายไดระหวางปดภาคเรียน 
โดยการจางงานนักศึกษา เพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษาหารายได
นอกเวลา (มน 1.5.2.5) 2) สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาทํางาน
ระหวางเรียน ผานโครงการมหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวให
ประเทศ (U2T) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางรับผิดชอบพ้ืนที่
จังหวัดลําปางและจังหวัดลําพูน ซึ่งเปนโครงการจางงานนักศึกษา โดย
มีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเขารวมโครงการ
ดังกลาว จํานวน 50 คน (มน 1.5.2.5) และคณะมีการจัดสรรเงิน
สนับสนุนการจางงานนักศึกษาในชวงปดภาคเรยีน และนอกเหนือจาก
การใหขอมูลขางตนนักศึกษา  คณะฯ มีสวนงานบริการการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา เปนหนวยบริการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ 
นอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา  

มน 1.5-2-1 เว็บไซต คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
มน 1.5-2.2 Print Out ขาว
ประชาสัมพันธ Face book 
Fan page งานพัฒนา
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  
 
มน 1 .5-2 .3  หลักฐาน เชิ ง
ประจักษบอรดประชาสัมพันธ
ของคณะ 
 
มน 1 .5-2.4 สํา เนา บันทึก
ขอความประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับนักศึกษา 
 
มน 1.5.2.5 เอกสารจางงาน
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
 
มน 1.5.2.6 เอกสารรายชื่อ
นักศึกษาจางงาน โครงการ
มหาวิทยาลัยสูตําบล สราง
รากแกวใหประเทศ (U2T) 
 
 
 

 

เกณฑมาตรฐานขอ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษา ซึ่งไดกําหนดไวในแผนสงเสริมและการจัดกิจกรรม

มน 1.5-3-1 รายงานสรุปผล
โครงการปจฉิมนิ เทศและพบ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
พัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563 ดังนี้  

1) ระดับคณะ มีการสงเสริมและจัดโครงการเพื่อเตรียมความ
พรอมการทํางานแกนกัศกึษา ดังนี้ 

1.1 โครงการปจฉิมนิเทศและพบผูประกอบการกิจกรรมรูปแบบ
ออนไลน  เมื่อวันเสารที่ 26 มีนาคม 2565 (รูปแบบออนไลน)(มน 1.5-3-1) 
มีวัตถุประสงค 1) เพื่อใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาทราบถึง
แนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ 2) เพื่อใหนักศึกษาทราบ
ถึงสภาวการณของการทํางานและมีความรูเบื้องตนเก่ียวกับสภาพการ
ทํางานตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิต และ3) เพื่อใหนักศึกษามี
ความรูสึกผูกพันที่ดีตอสถาบัน กลุมเปาหมายเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 4 เขา
รวม จํานวน 265 คน โดยมีกิจกรรมดังนี้  

หัวขอบรรยาย วิทยากรโดย 
คุณลักษณะของบัณฑิต 
ตามความตองการของ
สถานประกอบการ 

คุณสุนัน แรกบุตร 
ปจจุบันดํารงตําแหนง  

-ผูจัดการหนวยทองลานนา 33 บริษัท 
เอไอเอ 

-ประธานผู จั ดการห า ง หุ นส วน           
เอสเอสแอลพี 63 

เทคนิคในการสอบเขารับ
ราชการใหประสบ
ความสาํเร็จ 

1) รอยเอกธัญพิสิษฐ มาใจ ศิษยเกา
สาขาวิชาสังคมศึกษา รหัส 54 
ตําแหนง ผูบังคับหมวดพัฒนา รักษา
ราชการ นายทหารฝายสงกําลังบํารุง 
กองพันพัฒนาที่ 3 อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม 
2) คุณนฤเบศร แกวดวงตา  
ศิษยเกาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร    
รุนที่ 15 
ตําแหนงปจจุบัน  ปลัดอาํเภอ  
(เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ)  
สังกัด ที่ทําการปกครองอําเภอเสริมงาม 

บรรยายการเตรีมความ
พรอมกอนจบพรอม
เทคนิคการเขียนเรซูเมให
ปงจบใหมยังไงก็ไดงาน" 
Wokshop ทําเรซูเมผาน 
smartphone เตรียมความ

จากบริษทัซูปเปอรเรซูเม  

ผู ป ระกอบการ  ( กิ จ กรรม
รูปแบบออนไลน ) วั นท่ี  26 
มีนาคม 2565 
 
มน 1.5-3-2 สรุปผลโครงการ
อบรมคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนา
ทักษะการใชคอมพิวเตอร และ
ก า ร รู เ ท า ทั น เ ท ค โ น โ ล ยี 
(Computing and ICT Literacy) 
ปการศึกษา 2564 
 
มน 1.5-3-3 รายงานสรุปผล
โครงการเตรียมความพรอม เพื่อ
การทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
แกนั กศึกษา  ของสาขาวิชา 
จํานวน 10 โครงการ  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

พรอมใหนักศึ ษามีเรซู
เมออนไลนท่ีพรอมสง 
มัครงานไดจริง 

      
1.2 สงนักศึกษาเขารวมอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร เพื่อ

พัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอร และการรูเทาทันเทคโนโลยี (Computing 
and ICT Literacy) โดยมีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ชั้น
ปที่ 3 และช้ันปท่ี 4 เขารวม จํานวน 319 คน ระหวาง เดือนกรกฎาคม 64 
–10 พฤษภาคม 2565 (มน 1.5-3-2) โดยนักศึกษาไดเขารวมอบรมตาม
หัวขอตอไปนี ้

1. เทคนิคการจัดการเอกสารดวย Microsoft Word อยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. การสรางแผนท่ีความคิด Mind mapping creativity 
3. การสรางแฟนเพจและเทคนิคการโฆษณาธุรกิจบน 

Facebook 
4. การนําภาพถายมาทํา Video Presentation  
5. การใชงาน Microsoft Office Word สําหรับนักศึกษา 
6. เทคนิคการตัดตอ VDO และการนําเสนองานผาน 

Youtube 
7. โปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝก

ประสบการณวิชาชีพ 
8. เทคนิคการใชงาน EXCEL สําหรับนักศึกษา 
9. การประยุกตใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการ

นําเสนองาน 
10. การจัดทําหนังสือราชการดวย Microsoft Word11. การ

จัดทําสื่อการเรียนรูหนังสืออิเล็กทรอนิกส E-book 
12. สรางสื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

เบ้ืองตน 
1.3 คณะฯ มีการสงนักศึกษาเขารวมโครงการเตรียมความพรอม

แกนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแก โครงการอบรมความรู
ทางดานสารสนเทศใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 4 และเขาสอบ การสอบ 
Exit-Exam ซึ่งมีนักศึกษาคณะฯ เขาสอบจํานวน 11 คน และผานการ
ทดสอบ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 100  

 2) ระดับสาขาวิชามีการจัดโครงการเตรียมความพรอม เพื่อ
การทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนกัศึกษา (มน 1.5-3-3) 

2.1 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มีการจัดโครงการเตรียม
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ความพรอมแกนักศึกษา เชน โครงการการเตรียมความพรอมสงเสริม
และพัฒนานักศึกษาเสริมทักษะดานศิลปะและการออกแบบ ป
การศึกษา 2564 เพ่ือใหนักศกึษาเรียนรูใหเทาทันในศตวรรษท่ี 21 ใน
กิจกรรม 288 เสือศิลป ขาลรับความโชคดีใหชุมชนและคนไทยท่ัว
ประเทศกับ “เสือศิลป The Gallery” ชมความงามผานงามศิลปบน
ประติมากรรมเสือจากศิลปน เซเลปบริตี้ และสถาบันการศึกษาชื่อดัง 
ณ ศูนยการคาเซน็ทรัล ลําปาง  (มน 1.5-3-3) 

2.2 สาขาวิชาสังคมศึกษามีการจัดโครงการเตรียมความพรอมแก
นักศึกษา เชน โครงการพัฒนาทักษะชีวิตแกนักศึกษาสาขาวิชาสังคม
ศึกษา:เติมเต็มความรูเพื่อกาวสูตําแหนงครูผูชวย วันท่ี3-4 กรกฎาคม 
2564, วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564, วันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 

2.3 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมีการจัดโครงการเตรียมความ
พรอมแกนักศึกษา เชน อบรมทักษะการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (Research Camp) ในหัวขอการอบรม
เรื่อง“เทคนิคการเขียนเคาโครงการวิจัย สําหรับนักศึกษา” และ “การ
ทําวิจัยเชิงปฏิบัติการสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี” ดําเนินการ
เมื่อ 30 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน   

2.4 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน มีการจัดโครงการเตรียมความ
พรอมแกนักศึกษา เชน โครงการ สัมมนานักศึกษาระหวา งฝก
ประสบการณวิชาชีพครู สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสบัณฑิต ชั้น
ปที่ 5 จัดในรูปแบบ Online โดยมีหัวขออบรมสัมมนา คือ “The 
LPRU Education in New Normal Education” และไดรับเกียรติ
จาก ดร.ปยธันว เบญจเทพรัศมี ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 เปน
วิทยากรบรรยายในโครงการสัมมนาดังกลาว ซึ่งมีวัตถุประสงคหลัก 
คือ ใหนักศึกษาหลักสูตร   ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 5 ท่ีกําลังจะ
ออกไปฝกประสบการณวิชาชีพครู ไดมีองคความรูในการจัดการเรียน
การสอน มีทักษะในการปฏิบัติงานสอน และที่สําคัญสามารถปรับแนว
ทางการจัดการเรียนรูใหสอดคลองและเหมาะสมกับยุคใหมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการจัดโครงการเตรียมความพรอม
แกนักศึกษา เชน โครงการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ: กิจกรรมเตรียมความพรอมดานการทํางาน
และการประกอบอาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอน
ออกฝกประสบการณวิชาชีพ และใหนักศึกษาไดรับความรูเพิ่มขึ้นและ
ไดเห็นรูปแบบการทํางานจากสถานประกอบการจริง กอนออกฝก
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประสบการณวิชาชีพ  

2.5 สาขาวิชาภาษาจีน มีการจัดโครงการเตรียมความพรอมแก
นักศึกษา เชน 1) โครงการอบรมเตรียมความพรอมในการสอบวัดระดับ
ความรู (HSK) ระดับ 4 ระบบใหมแกนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน 
(ศศ.บ.) ระหวางวันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาสามารถนํา
ความรูไปใชในการสอบวัดระดับความรูภาษาจีน เพื่อใหมีคุณสมบัติ
สอดคลองกับลักษณะบัณฑิตพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
และ 2) โครงการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและ
ศิษยเกา สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) จัดข้ึนเม่ือวัน 5 พฤศจิกายน 
2564 ณ หองประชุมฝายคํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สําหรับนักศึกษาชั้นที่ 4 เพ่ือพัฒนาทักษะดานความเขาใจชีวิต การ
ทํางาน และบุคลิกภาพ โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู เพื่อ
เตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพและการสมัครงานใน
อนาคต 

2.6 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีการจัดโครงการเตรียม
ความพรอมแกนักศึกษา เชน โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารรัฐ
กิจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรและศิษยเกา โดยเชิญ
วิทยากรภายนอกที่ มีความรูความชํานาญดานการพัฒนาธุรกิจ
ออนไลน คุณมะเหมี่ยว พลอยพัชชา เจาของธุรกิจบานนากางโตง 
และ เพจชวนชม มาเลาเกี่ยวกับประสบการณการทํางานออนไลน 
และ นักแสดง เตะ ศตวรรษ เศรษฐกร มาเปนผูใหความรูเกี่ยวกับการ
ปรับตัว ในการใชชีวิต การทํางานและการทําธุรกิจในยุคปจจุบัน แก
นักศึกษา และศิษยเกาเพื่อใหสามารถปรับตัว หาชองทางการทํางาน
ท้ังในภาครัฐและภาคสวนอื่นๆในอนาคต 

2.7 สาขาวิชาภาษาไทย มีการจัดโครงการเตรียมความพรอมแก
นักศึกษา เชน  1) อบรมทางวิชาการในระบบออนไลน ในหัวขอ แนว
ทางการจัดการเรียนรู การจัดทําแผนการเรียนรู และการพัฒนา
ตนเองสูเสนทางวิชาชีพทางภาษาไทย วิทยากรโดยอาจารยพีระพันธ 
ตันวงศ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัด
ลําปาง จัดเมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564  2) กิจกรรม
เสริมประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษาชั้นป ท่ี 4 “แนะแนวทางสู
เสนทางวิชาชีพทางการศึกษา” นักศึกษาชั้นปที่ 4 เพ่ือแนะแนวทาง
และเตรียมความพรอมแกนักศึกษา ท่ีสนใจศึกษาตอในหลักสูตรท่ี
เก่ียวของกับการศึกษา จัดเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565  

2.8 สาขาวิชาดนตรี มีการจัดโครงการเตรียมความพรอมแก
นักศึกษา เชน โครงการ GRADUATION RECITAL  เปนโครงการท่ีจัด
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ขึ้นสําหรับนําเสนอผลงานทางดนตรีของนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ซึ่ง
นักศึกษาดําเนินงานเองตั้งแตข้ันตอนการวางแผน การประชาสัมพันธ 
การจัดตารางเวลาการซอม การจัดรูปแบบการแสดง คัดเลือกบท
เพลงสําหรับการแสดง และการแสดงตอหนาสาธารณชน จัดเมื่อวันท่ี 
23 มีนาคม 2565 

2 .9  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารสําหรับชาว
ตางประเทศ มีการจัดโครงการเตรียมความพรอมแกนักศึกษา เชน 
โครงการเตรียมความพรอมแกนักศึกษา เชนโครงการเตรียมความพรอม
ทางวิชาการและวิชาชีพ จัดโครงการในวันที่ 17 และ 24 พฤศจิกายน 
2564 มีกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรมคือ นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ ช้ันปที่ 4 จํานวน 
28 คน เนนทักษะดานชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู โดยอบรม
เตรียมความพรอมทางดานวิชาการสําหรับนักศึกษาท่ีสนใจเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้นหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และอบรม
เตรียมความพรอมทางวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษาเขาสู
วัยทํางาน      

2.10 สาขาวิชานิติศาสตร มีการจัดโครงการเตรียมความ
พรอมแกนักศึกษา เชน โครงการจัดเตรียมความพรอมสูการทํางานใน
วิชาชีพกฎหมายแก นักศึกษาและบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร วันที่ 
28-29 สิงหาคม 2564 ณ หอง0423 (ศาลจําลอง) อาคาร 4 ชั้น 2 
โดย รองอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลาง นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร 
(วิทยากรออนไลน) 
 

เกณฑมาตรฐานขอ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและจัดบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการประเมินความพึง

พอใจตอคุณภาพของการใหบริการแกนักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2564 เพื่อนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 3 ดาน 
ไดแก 1) ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ
ใชชีวิตแกนักศึกษา 2) ดานการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา และ 3) ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนกัศึกษา  

โดยจากผลการประเมิน พบวา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีความพึงพอใจตอการใหบริการ 3 ดาน ในภาพรวมอยู

มน 1.5-4-1 รายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจตอการใหบริการ 3 
ด า น  แ ก นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏลํ าปาง 
ประจําปการศึกษา 2564 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวม ( x  = 4.49) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน ไดดังน้ี  

ดานการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแก
นักศึกษา โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวม 
( =4.51, S.D.=.661)  

ดานการใหบริการขอมูลและขาวสารที่เปนประโยชนกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษาใน
คณะ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม ( =4.49, 
S.D.=.692)  

ดานการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแก
นักศึกษา โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม ( =4.48, 
S.D.=.634)    

และไดนําผลการใหบริการ เพื่อวางแผนการปรับปรุงการ
ใหบริการแกนักศึกษา ในปการศึกษา 2564 ดังนี้  
 

ที ่ การใหบริการ 
ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน
การใหบริการ 3 ดาน ปการศึกษา 
2564 

1 การใหคําปรึกษา สามารถ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค
หรือแกไขปญหาได 

คณะฯ ควรวางแผนการให
คําปรึกษาในระดับคณะ เพ่ือใหการ
บริการใหคําปรึกษาในดานตาง ๆ 
เปนไปในทิศทางเดียวกันหรือมี
ความถูกตองและชัดเจน 

2 การเอาใจใสในการใหคําปรกึษา
ของอาจารยที่ปรึกษา 

ควรจัดประชุมอาจารยท่ีปรึกษา 
เพ่ือใหแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ
การใหคําปรึกษาของแตละคน เพ่ือ
นําขอมลูดังกลาวไปจดัทําแผนการ
ใหคําปรึกษา 

  ความสะดวก รวดเร็วและ
ชองทางการเขารับบริการจาก
คณะ 

ควรมีเคร่ืองมือในการใหบริการแก
นักศึกษาท่ีเอือ้ตอการใหบริการแก
นักศึกษา ในรปูแบบออนไลน 

4 การจัดโครงการหรอืกิจกรรม ควรมีการปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับ 
สถานการณไวรัสโคโรนา2019 
(COVID-19) 
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เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ และการใหขอมูล  
เพื่อสงผลใหการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ปการศึกษา 2563 คณะไดนําผลการประเมินการใหบริการ

แกนักศึกษา 3 ดาน ไปกําหนดแนวทางการใหบริการแกนักศึกษา 
และเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนสงเสริมและการ
พัฒนานักศึกษา ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานเม่ือสําเร็จ การศึกษาแกนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2564 (มน 1.5-5-5) ดังนี้  

1) ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใชชีวิตแกนักศกึษา ผลการปรับปรุง ดังน้ี  

ที ่ การใหบริการ 
ขอเสนอแนะจากผลการ
ประเมินการใหบริการ 3 
ดาน ปการศึกษา 2563 

ผลการปรับปรุงในป
การศึกษา 2564 

1 การใหคําปรึกษา 
สามารถดําเนินการ
ใหบรรลวุัตถุประสงค
หรอืแกไขปญหาได 

ควรจัดทําขั้นตอนการให
คําปรึกษาของอาจารย/
เจาหนาที่ ในระดับคณะ 
เพื่อใหการบริการให
คําปรึกษาในดานตาง ๆ 
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
หรอืมีความถูกตองและ
ชัดเจน   

1) คณะฯ ไดจัดทําขั้นตอน
และรายละเอียดการให
คําปรึกษาเก่ียวกับกองทุน
ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  
2) ขั้นตอนการขอ
ทุนการศึกษา ยกเวนคาเลา
เรียน   
   

2 การเอาใจใสในการ
ใหคําปรึกษาของ
อาจารยที่ปรึกษา  
 

จัดประชุมอาจารยท่ี
ปรกึษา เพื่อให
แลกเปล่ียนขอมลูเก่ียวกับ
การใหคําปรึกษาของแต
ละคน เพื่อนําขอมูล
ดังกลาวไปจัดทําแผนการ
ใหคําปรกึษา 

คณะฯ มีการจัดประชุม
อาจารยที่ปรึกษา เพื่อให
แลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับ
การใหคําปรึกษาของแตละ
คน เพ่ือนําขอมูลดังกลาวไป
จัดทําแผนการใหคําปรึกษา 
และไดจัดประจําทุกป
การศึกษา  

3 ความสะดวก รวดเร็ว
และชองทางการเขา
รับบริการจากคณะ 
 

ควรมีเครื่องมือในการ
บริการที่เอ้ือตอการ
ใหบรกิารแกนักศึกษา ใน
รูปแบบออนไลน  

คณะฯ มีการเผยแพรเว็บไซต 
กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เก่ียวกับแบบฟอรมที่นักศึกษา
สามารถเขาถึงไดงาย โดยการ
ประชาสมัพันธผานชองทาง
เพจ/ผานการประชมุอาจารยที่
ปรึกษา เพื่อทราบและสามารถ
เขาถงึไดงาย  

 

2) การใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา ผลการ
ปรับปรุงดังนี้  

มน 1.5-5-1 รายงานผลการ
สํารวจความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ 3 ดาน แกนักศึกษา
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา 
2562 
 
มน 1.5-5-2 รายงานผลการ
สํารวจความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ 3 ดาน แกนักศึกษา
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา 
2563 
 
มน 1.5-5-3 รายงานผลการ
สํารวจความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ 3 ดาน แกนักศึกษา
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา 
2564 
 
ม น  1 . 5 -5 -4  แ ผ น พั ฒ น า
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปการศึกษา 
2565  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ที ่ การใหบริการ 
ขอเสนอแนะจากผลการ
ประเมินการใหบริการ 3 
ดาน ปการศึกษา 2563 

ผลการปรับปรุงในป
การศึกษา 2564 

1 การใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอก
เวลาหลักสูตร  

ควรมีการปรับรูปแบบให
เหมาะสมกับ สถานการณ
ไวรัสโคโรนา2019 

1)ออกแบบและวางแผนการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบให
เหมาะสมกับสถานการณไวรัส
โคโรนา2019 โดยเผยแพรใน
เพจเฟสบุค สโมศรนักศึกษา 
โดยมีนักศึกษาท้ังเกาและใหม 
จํานวน 3,000 กวาคน ไดแก 
- โครงการเสริมสราง
เครือขายและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและศิษย
เกา: อบรมงานสารบรรณ
และบุคลิกภาพ ประจําป
การศึกษา 2564 
2) เผยแพรกิจกรรมที่เปน
ประโยชน ผานเพจ ดังน้ี  
-เผยแพรคลิปวิดิโอ วิธีการ
จัดการขยะ  
-เผยแพรคลิปวิดิโอ 
โครงการปฐมนเิทศนักศึกษา 
ปการศึกษา 2564  
-ประชาสัมพันธการรบัสมัคร
งานจากหนวยงานภายนอก 
-ประชาสัมพันธขอมูลท่ีเปน
ประโยชน /ดานความรู  
-ประชาสัมพันธการรบัสมัคร
นักศึกษา/จัดการแขงขัน/
การเขารวมประกวด ทั้ง
ทางดานวิชาการ/วิชาชีพ 
แกนักศึกษา  

 

3) การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จ 
การศึกษาแกนักศึกษา ผลการปรับปรุง ดังน้ี  

ที ่ ชื่อโครงการ 
ขอเสนอแนะจากผลการ
ประเมินการใหบริการ 3 
ดาน ปการศึกษา 2563 

แผนการปรับปรุง  
ปการศึกษา 2564 

1 จัดกิจกรรมเตรียม
ความพรอมเพ่ือการ
ทํางานเมื่อสําเร็จ 
การศึกษาแก
นักศึกษา 

ควรมีการปรับรูปแบบให
เหมาะสมกับ สถานการณ
ไวรัสโคโรนา2019 

- ปรบัลดเวลาและเน้ือหาจัด
กิจกรรมโครงการใหกระชับ
เน่ืองจากคลิป VDO มีความ
ยาว จํานวน 2 ชั่วโมง 
- เพิ่มชองทางการ
ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการที่หลากหลาย/แจง
ขั้นตอนการรับชมอยาง
ละเอียด 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
- จัดเอกสารขอมูลเก่ียวกับ
แนวทางในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตอ
แจกจายเพ่ือเปนแนวทางแก
นกัศึกษา 
- ปรบัรูปแบบเพิ่ม
รายละเอียดแนะนําอาชีพให
มากขึ้น ที่ตอบสนองความ
ตองการในยุค New 
normalตามสถานการณ
ปจจุบัน 
- สรรหาวิทยากรชวยสราง
แรงจูงใจ หรือสรางกําลังใจ
ใหนักศึกษาในการดําเนิน
อาชีพ เชน ผูที่มี
ประสบการณอายุยังนอย/
ดารา,นักแสดง ที่ประสบ
ความสําเรจ็ 
- จัดกิจกรรมออนไลนแบบที่
สามารถสอบถามได/เสนอ
แนวทางการทํางานที่หลาย
หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
- ออกแบบและวางแผนการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบใหม
รวมถึงเครือขาย 5 แหง 
หากสถานการณเก่ียวกับโรค 
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ยังเกิดข้ึนอยาง
ตอเน่ือง 

 

โดยปการศึกษา 2564 คณะฯ ไดนําผลการประเมินคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแกนักศึกษามาปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อใหเปนไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษาและเปนไปตามความตองการ ดังตารางผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ปการศึกษา 2562-2564        
(มน 1.5-5-1 ถึง มน 1.5-5-4) ตอไปนี้  

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 

2562 

ปการศกึษา 

2563 

ปการศึกษา 

2564 

การจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา  

ระดบัมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.30 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.40 

ระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 
= 4.51 

การใหขอมูลของหนวยงานที่
ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ

ระดบัมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.29 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.40 

ระดบัมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.49 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  
 

66 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
นอกเวลาแกนักศึกษา 
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม
เพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
แกนักศึกษา 

ระดบัมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.32 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.43 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.48 

 
คาเฉลี่ยรวม 
 

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.30   

ระดับมาก 
คาเฉล่ีย 
= 4.41  

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 
= 4.49   

 

จากตาราง ตั้งแตปการศึกษา 2562-2564 แสดงใหเห็นวา
คณะฯไดมีการพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลโดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และเปนไป
ตามความคาดหวังของนักศึกษา  

ปการศึกษา 2564 คณะฯ ปรับปรุงการใหบริการแกนักศึกษา
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการ 3 
ดาน ดังน้ี  

ที ่ การใหบริการ 
ขอเสนอแนะจากผลการ
ประเมินการใหบริการ 3 
ดาน ปการศึกษา 2563 

ผลการปรับปรุงในป
การศึกษา 2564 

1 การใหคําปรึกษา 
สามารถดําเนินการ
ใหบรรลุวัตถุประสงค
หรอืแกไขปญหาได 

ควรจัดทําขั้นตอนการให
คําปรึกษาของอาจารย/
เจาหนาที่ ในระดับคณะ 
เพื่อใหการบริการให
คําปรึกษาในดานตาง ๆ 
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
หรือมีความถูกตองและ
ชัดเจน   

1) คณะฯ ไดจัดทําขั้นตอน
และรายละเอียดการให
คําปรึกษาเก่ียวกับกองทุน
ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  
2) ขั้นตอนการขอ
ทุนการศึกษา ยกเวนคาเลา
เรียน   
   

2 การเอาใจใสในการ
ใหคําปรกึษาของ
อาจารยที่ปรึกษา 

จัดประชุมอาจารยที่
ปรึกษา เพ่ือให
แลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับ
การใหคําปรึกษาของแต
ละคน เพ่ือนําขอมูล
ดังกลาวไปจัดทําแผนการ
ใหคําปรกึษา 

คณะฯ มีการจัดประชุม
อาจารยที่ปรึกษา เพื่อให
แลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับ
การใหคําปรึกษาของแตละ
คน เพ่ือนําขอมูลดงักลาวไป
จัดทําแผนการใหคําปรึกษา 
และไดจัดประจําทุกป
การศึกษา  

3 ความสะดวก รวดเร็ว
และชองทางการเขา
รับบริการจากคณะ 
 

ควรม เค  ื องมือใน
การบริการที่เอื้อตอการ
ใหบรกิาร กนักศึกษา ใน
รูปแบบออนไลน  

คณะฯ มีการเผยแพรเว็บไซต 
กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เก่ียวกับแบบฟอรมที่นักศึกษา
สามารถเขาถึงไดงาย โดยการ
ประชาสมัพันธผานชองทาง
เพจ/ผานการประชมุอาจารยที่
ปรึกษา เพื่อทราบและสามารถ
เขาถึงไดงาย  
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เกณฑมาตรฐานขอ 6 ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา 
ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ปการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการ
ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพและขอมูลท่ี
เปนประโยชนแกศิษยเกา ดังนี้ 

1) ใหขอมูลผานชองทางที่ทันสมัยดานการเรียน แหลงเรียนรู
เพิ่มเติม เพื่อใหศิษยเกาสามารถเขาถึงไดผานทาง เว็บไซตของสมาคม
ศิษยเกา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 1.5-6-1) 

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

3) เพจ Face book สาขาวิชาและการสื่อสารผาน Social 
Network (มน 1.5-6-3)  

4) คณะฯ มีการจัดทําแบบฟอรมและตัวอยางที่เปนประโยชน
แกศิษยเกาเกี่ยวกับการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ โดยการตัวอยางท่ี
ถูกตองไปยังศิษยเกา (มน 1.5-6-4) เพื่อนําไปเปนแนวทางในการเขียน 
Resume เพื่อการสมัครงานไดอยางถูกตอง 

5) คณะฯ มีการใหความรูที่เปนประโยชนผานชองทางการ
จัดทําหนังสือเพื่อใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา โดยแนะนําวิธีการ
เขียน Resume สําหรับการสมัครงานเปนภาษาอังกฤษ และความรูอ่ืน 
เพื่อที่ศิษยเกาจะสามารถนําไปประยุกตใชและเปนประโยชนกับการ
สมัครงานตอไป 

6) โครงการเสริมสรางเครือขายและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และศิษยเกา: อบรมงานสารบรรณและบุคลิกภาพ ประจําปการศึกษา 
2564 มีศิษยเกาเขารวม จํานวน 12 คน  

7) ระดับสาขาวิชา มีการจัดโครงการอบรมความรูที่เปน
ประโยชนใหแกศิษยเกาสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา 2564 ซึ่งเปนโครงการที่เปน
ประโยชนตอการประกอบอาชีพของศษิยเกาในสาขาวิชานั้น ๆ เชน 

7.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นป
ที่ 4 และศิษยเกา สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร หัวขอ แนวทางการจัดการเรียนรู การจัดทําแผนการเรียนรู 
และการพัฒนาตนเองสูเสนทางวิชาชีพทางภาษาไทย  (มน 1.5-6-5)   

7.2 โครงการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและ
ศิษยเกา สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) จัดขึ้นเม่ือวัน 5 พฤศจิกายน 2564 ณ 
หองประชุมฝายคํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สําหรับนักศึกษา
ชั้นท่ี 4 เพื่อพัฒนาทักษะดานความเขาใจชีวิต การทํางาน และบุคลิกภาพ 
โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู เพื่อเตรียมความพรอมในการฝก

มน  1 .5 -6 -1  เ ว็ บ ไซต ข อง
สมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง  
 
มน 1.5-6-2 เว็บไซตศิษยเกา
ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 
 
มน 1.5-6-3 เว็บไซตสาขาวิชา
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 
 
มน 1.5-6-4 สําเนาหนังสือสง
เ อ ก ส า ร / แ บ บฟ อ ร ม แ ล ะ
ตัวอยางที่ เปนประโยชนแก
ศิษย เก า เ ก่ี ยว กับการเขียน 
Resume ภาษาอังกฤษ   
  
มน 1.5-6-5 สรุปผลโครงการ
อบรมความรูที่ เปนประโยชน
ให แก ศิ ษย เ ก า  ส า ข า วิ ช า
ภา ษา ไทย  ( ศ ศ .บ . )  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป
การศึกษา 2564 
 
มน 1.5-6-6 สรุปผลโครงการ
พั ฒน า ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ท า ง
วิชาชีพแกนักศึกษาและศิษย
เ ก า  ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า จี น 
( ศ ศ .บ . )  จั ดขึ้ น เ มื่ อ วั น  5 
พฤศจิกายน 2564 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประสบการณวิชาชีพและการสมัครงานในอนาคต (มน 1.5-6-6)   

7.3 โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารรัฐกิจของ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรและศิษยเกา โดยเชิญวิทยากร
ภายนอกท่ีมีความรูความชํานาญดานการพัฒนาธุรกิจออนไลน คุณ
มะเหม่ียว พลอยพัชชา เจาของธุรกิจบานนากางโตง และ เพจชวนชม มา
เลาเกี่ยวกับประสบการณการทํางานออนไลน และ นักแสดง เตะ 
ศตวรรษ เศรษฐกร มาเปนผูใหความรูเก่ียวกับการปรับตัว ในการใชชีวิต 
การทํางานและการทําธุรกิจในยุคปจจุบัน (มน 1.5-6-7)   

7.4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน ชั้ นปที่  4 รวมนักศึกษาชั้นปอื่นๆ ศิษย เก า และ
บุคคลภายนอกที่มีความสนใจ จัดในรูปแบบ Online (ผานโปรแกรม 
Google Meet) เวลา 12.30-16.00 น. โดยมีหัวขออบรมที่นาสนใจ คือ 
1) การวิจัยในชั้นเรียนดานการสอนภาษาจีน 2) การวิจัยทางสังคมที่
เกี่ยวของกับภาษาจีน 3) การเขียนบทความเพื่อตีพิมพเผยแพร   ซี่ง
ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.จตุวิทย แกวสุวรรณ สาขาวิชา
ภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน
วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมดังกลาว และมีวัตถุประสงคหลัก คือ 
พัฒนาความรูทางการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน และใหนักศึกษา
สามารถนําความรูไปปรับใชในอนาคตได  

มน 1.5-6-7 สรุปผลโครงการ
พัฒนาศักยภาพในการบริหาร
รัฐกิจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรและศิษยเกา 
 
มน 1.5-6-8  สรุปผลโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และศิษย เกา สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน  

 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ  5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงช้ีที่  1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
รอบปการประเมิน ปการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะภายใตการมีสวนรวม
ของตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา และถายทอดสูแผนปฏิบัติงานประจําปอยางครบถวน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดนําผลการประเมิน

สรุปผลโครงการทุกโครงการ และผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ความสาํเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
จัดทําเปนรายงานประเมินความสําเร็จของแผนสงเสริมและการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563 (มน 1.6-6-1)  เสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2564  วันที่ 23 มิถุนายน 2564  
(มน 1.6-6-2) โดยมีขอเสนอใหนําปญหา อุปสรรค ในการดําเนินโครงการ
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/
กิจกรรม ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2564  ตามแผนสงเสริมและการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ปการศึกษา 2564 
(มน 1.6-6-3) และไดนําขอเสนอแนะจากการประชุมมาเปนแนวทาง
ใหกับนักศึกษาจัดทําแผนสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ภายใตการมี
สวนรวมของตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา ผานการจัดโครงการ
อบรมผูนํานักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม จัดทําและประเมินแผน
กิจกรรมนักศึกษา/แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 
2564 ณ หองประชุม 0935 อาคาร 9 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน 71 คน โดยดําเนินการในวันที่ 24 - 25 
มิถุนายน 2564 (มน 1.6-1-2) 

เมื่อสิ้นสุดโครงการคณะฯ โดยงานบริการการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษาไดนํากิจกรรม/โครงการ ท่ีเกิดจากแนวคิดของ
นักศึกษามาจัดทํา และวิเคราะหความสอดคลองของโครงการและ
กิจกรรม ใหสอดคลองกับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ให

มน 1.6-1- 1  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 4/2564  วันท่ี 23 
มิถุนายน 2564   
 
มน 1.6-1-2 รายงานสรุปผล
โครงการอบรมผูนํานักศึกษา 
คุณธรรมจริยธรรม จัดทําและ
ป ร ะ เ มิ น แ ผ น กิ จ ก ร ร ม
นั กศึ กษ า /แผนทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ป ร ะ จํ า ป
การศึกษา 2564 ณ หอง
ประชุม 0935 อาคาร 9 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
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 ท่ี  1 2 
กุมภาพันธ 2562  
 
มน 1 .6 -1 -4  รายงานกา ร
ประชุมคณะกรรมการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษาและทํานุ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ครบถวน และสอดคลองกับผลลัพธผูเรียนทั้ง 3 ดาน ตามประกาศ
มาตรฐานการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ .ศ.2562           
(มน 1.6-1-3)  และนําแผนสงเสริมและการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา  ตอที่ประชุม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ท่ีประกอบไปดวยตัวแทนอาจารยทุกสาขาวิชา นายกสโมสรนักศึกษา 
รองนายกสโมสรนักศึกษา และผูเก่ียวของ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
แผนดังกลาวและถายทอดสูแผนปฏิบัติงานประจําปอยางครบถวน
ใหกับคณะกรรมการ โดยรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ ที่ทําหนาที่
เปนประธานกรรมการ ในการประชุม คร้ังท่ี 1/2564 วันท่ี 1 
กรกฎาคม 2564  (มน 1.6-1-4) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับทราบ
การปฏิบัติงานประจําปตาม แผนสงเสริมและการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 
2564 (มน 1.6-1-5) ซึ่งทุกโครงการ/กิจกรรมสาขาวิชาจะตองสง
ตัวแทนนักศึกษาเขารวมและแผนดังกลาวจะขับเคลื่อนโดยสโมสร
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภายใตการกํากับ ดูแล 
และติดตาม ของรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาของคณะฯ ให
สามารถขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแผนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนไปตามวัตถุประสงคของแผนและโครงการท่ีกําหนด  

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้ง ท่ี 
1/2564 วันที่ 1 กรกฎาคม 
2564   
 
มน 1.6-1-5 แผนสงเสริมและ
การกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร  ป ร ะ จํ า ป
การศึกษา 2564 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในแผนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน และสอดคลองกับ
ผลลัพธผูเรียนทั้ง 3 ดาน ตามประกาศมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบดวย 

  (1) คุณธรรม จริยธรรม 
  (2) ความรู 
  (3) ทักษะทางปญญา 
  (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 
      (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนินโครงการ

และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามแผนสงเสริมและการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 
2564 เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน 
และสอดคลองกับผลลัพธผูเรียนทั้ง 3 ดาน ตามประกาศมาตรฐาน
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังน้ี 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1) โครงการไหวครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษยกับอาจารย 

จัดเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 22 กรกฎาคม 2564 (มน 1.6-2-1)มีการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน และสอดคลองกับผลลัพธ
ผูเรียนทั้ง 3 ดาน ดังนี้ 

วตัถุประสงค สอดคลองกับทักษะ 
1. เพ่ือใหนักศึกษาคณะฯ มี
กิ จ ก ร ร ม ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณีที่ แ ส ด งถึ ง ความ
กตัญูตออาจารย 
2. เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมอันดี
ง ามของชาว ไทย ให คงอยู
ตลอดไป 

1) ทักษะ 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒฯิ ดังนี้  
 คณุธรรม จริยธรรม 
 ความรู 
 ดานทักษะทางปญญา 
 ดานทักษะความ สมัพันธระหวาง
บุคคลและความรับผดิชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารฯ 
2) ผลลัพธผูเรียน 3 ดาน ของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 เปนผูที่มีความรอบรู 
 เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 
 เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

 
2) โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและความสุขแกนักศึกษาคณะฯ 

ประจําปการศึกษา 2564 ผานคลิปวีดิโอเตนแอรโรบิกและทําแบบ
สํารวจผานระบบออนไลน google forms จัดวันท่ี 9-16 กุมภาพันธ 
2565 (มน 1.6-2-2) มีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน 
และสอดคลองกับผลลัพธผูเรียนท้ัง 3 ดาน ดังนี้ 

วตัถุประสงค สอดคลองทักษะ 
 1) ทักษะ 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒฯิ ดังนี้  
 คณุธรรม จริยธรรม 
 ความรู 
 ดานทักษะทางปญญา 
 ดานทักษะความ สมัพันธระหวาง
บุคคลและความรับผดิชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารฯ 
2) ผลลัพธผูเรียน 3 ดาน ของ
มหาวิทยาลัยฯ 

มน 1.6-2-1 รายงานสรุปผล
โครงการไหวครูและผูกขวัญ
ผู ก ใ จสานสา ย ใยศิษ ย กั บ
อาจารย จัดเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 
22 กรกฎาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มน 1.6-2-2 รายงานสรุปผล
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความสุขแกนักศึกษา
คณะฯ ประจําปการศึกษา 
2564 ผานคลิปวีดิโอเตนแอร
โรบิกและทําแบบสํารวจผาน
ระบบออนไลนGoogle 
forms จัดวันที่ 9-16 
กุมภาพันธ 2565 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 เปนผูที่มีความรอบรู 
 เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 
 เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

 

3) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และBeginning camp 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2564  
จัดเมื่อวันเสารที่ 10 กรกฎาคม 2564 (มน 1.6-2-3)มีการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน และสอดคลองกับผลลัพธ
ผูเรียนทั้ง 3 ดาน ดังนี้ 

วตัถุประสงค สอดคลองทักษะ 
1. เพ่ือเสริมสราง
ความสัมพันธอันดขีอง
นักศึกษาใหม นักศึกษารุนพ่ี 
และอาจารยในคณะ  
2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให
นักศึกษามีความรู และความ
เขาใจในกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ตาง ๆ เกี่ยวกับ
นกัศึกษา เพื่อสามารถใชชีวติ
ในร้ัวมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ลําปางตลอดระยะเวลาที่
ศึกษา 

1) ทักษะ 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุิฯ ดังนี้  
 คุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู 
 ดานทักษะทางปญญา 
 ดานทักษะความ สมัพันธระหวาง
บุคคลและความรบัผดิชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารฯ 
2) ผลลัพธผูเรียน 3 ดาน ของ
มหาวิทยาลยัฯ 
 เปนผูที่มีความรอบรู 
 เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 
 เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

 

4)  โครงการอบรมผูนํานักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม จัดทําและ
ประเมินแผนกิจกรรมนักศึกษา/แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําป
การศึกษา 2564 จัดเมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2564 (มน 1.6-2-4)มี
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน และสอดคลองกับ
ผลลัพธผูเรียนทั้ง 3 ดาน ดังนี้ 

วตัถุประสงค สอดคลองทักษะ 
1 .  เพื่ อ พั ฒ นาภ า วะผู นํ า 
สงเสริม คุณธรรมจริยธรรมแก
ผูนํานักศึกษา 
2. เ พ่ือใหนักศึกษามีทักษะ
ความรูและเขาใจบทความของ
ตนเองในด านการประ กัน
คุณภาพการศึกษา 

1) ทักษะ 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุิฯ ดังนี้  
 คุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู 
 ดานทักษะทางปญญา 
 ดานทักษะความ สมัพันธระหวาง
บุคคลและความรบัผดิชอบ ฯ 

 
 
 
มน 1.6-2-3 รายงานสรปุผล
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม และBeginning camp 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2564 จัดเมื่อวัน
เสารที่ 10 กรกฎาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มน 1.6-2-4 รายงานสรุปผล
โครงการอบรมผูนํานักศึกษา 
คุณธรรมจริยธรรม จัดทําและ
ป ร ะ เ มิ น แ ผ น กิ จ ก ร ร ม
นั กศึ กษ า /แผน ทํานุบํ า รุ ง
ศิ ล ป วั ฒน ธ ร ร ม ปร ะ จํ า ป
การศึกษา 2564 จัดเมื่อวันที่ 
24 - 25 มิถุนายน 2564 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
3. เพื่อใหนักศึกษาทราบถึง
แนวปฏิบัติการจัด กิจกรรม
ตอนรับนักศึกษาใหมท่ีถูกตอง
ตามกฎระเบียบที่เก่ีย ของที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารฯ 
2) ผลลัพธผูเรียน 3 ดาน ของ
มหาวิทยาลยัฯ 
 เปนผูที่มีความรอบรู 
 เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 
 เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

 

5) โครงการปจฉิมนิเทศและพบผูประกอบการ ประจําป
การศึกษา 2564 จัดเมื่อวันเสารที่ 26 มีนาคม 2565 (มน 1.6-2-5) มี
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน และสอดคลองกับ
ผลลัพธผูเรียนทั้ง 3 ดาน ดังน้ี 

วตัถุประสงค สอดคลองทักษะ 
 1 . เ พ่ือให นักศึกษา ท่ี กํา ลังจะสําเ ร็จ
กา รศึ กษ าทราบถึ ง แนวทา ง ใ นกา ร
ประกอบอาชีพและการศึกษาตอ 
2. เพ่ือใหนักศึกษาทราบถึงสภาวการณ
ของการทํางานและมีความรูเบ้ืองตน
เก่ียวกับสภาพการทํางาน 
3. เพ่ือใหนักศึกษามีความ  ูสึกผกูพันที่ดี
ตอมหาวิทยาลัย  

1) ทักษะ 5 ดาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุฯ ดังนี ้ 
 คณุธรรม จริยธรรม 
 ความรู 
 ดานทักษะทางปญญา 
 ดานทักษะความ สมัพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่สาร 
2) ผลลัพธผูเรียน 3 ดาน ของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 เปนผูที่มีความรอบรู 
 เปนผูรวมสรางสรรค
นวัตกรรม 
 เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

 
6) โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2564 (กิจกรรมที่เกิดจากการมี
สวนรวมของตัวแทนนักศึกษา) จัดเมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2564 (มน 1.6-
2-6)มีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิแหงชาติ  5 ประการ ใหครบถวน และ
สอดคลองกับผลลัพธผูเรียนท้ัง 3 ดาน ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
มน 1.6-2-5 รายงานสรุปผล 
โครงการปจฉิมนิเทศและพบ
ผู ป ร ะกอบการ  ป ระ จํ า ป
การศึกษา 2564 จัดเมื่อวัน
เสารที่ 26 มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มน 1.6-2-6 รายงานสรุปผล
โครงการเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2564 (กิจกรรมท่ี
เกิดจากการมีสวนรวมของ
ตัวแทนนักศึกษา) จัดเมื่อวันที่ 
6 ตุลาคม 2564 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
วตัถุประสงค สอดคลองทักษะ 

1. เพ่ือใหเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป
การศึกษา 2564 เพื่อทําหนาที่เปนผูนํา
นักศึกษาของคณะ  
2. เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักศึกษาของ
คณะฯ เกิดการมีสวนรวมอยางถูกตอง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
3. เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงหนาที่
รับผิดชอบตอสวนรวม 

1) ทักษะ 5 ดาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี ้ 
 คณุธรรม จริยธรรม 
 ความรู 
 ดานทักษะทางปญญา 
 ดานทักษะความ สมัพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารฯ 
2) ผลลัพธผูเรียน 3 ดาน ของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 เปนผูที่มีความรอบรู 
 เปนผูรวมสรางสรรค
นวัตกรรม 
 เปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

 
7) โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมอบรม

คอมพิวเตอร(สํานักวิทยบริการ) ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2565 (มน 1.6-2-7)  มีการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
5 ประการ ใหครบถวน และสอดคลองกับผลลัพธผูเรียนทั้ง 3 ดาน 
ดังนี้  

วตัถุประสงค สอดคล องท   ะ 
1. เพ่ือใหนักศึกษาไดรับการพัฒนา
ทักษะความรูดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือใช
สําหรับการเรียนการสอน และการ
ทํางานในอนาคต  
2. เพ่ือใหนักศึกษาไดรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจทัิล  

1) ทักษะ 5 ดาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี ้ 
 คณุธรรม จริยธรรม 
 ความรู 
 ดานทักษะทางปญญา 
 ดานทักษะความ สมัพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารฯ 
2) ผลลัพธผูเรียน 3 ดาน ของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 เปนผูที่มีความรอบรู 
เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 
 เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มน 1.6-2-7 รายงานสรุปผล
โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม
อบรมคอมพิวเตอร(สํานักวิทย
บริการ )  ระหว า งวันที่  30 
พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 22 
กุมภาพันธ 2565   
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เกณฑมาตรฐานขอ 3 สงเสริมใหนักศึกษานําความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ไดรับจากกิจกรรมพัฒนาทักษะดานประกันคุณภาพแกนักศึกษา มาใชในการดําเนินโครงการ หรือการเรียน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการสงเสริมให

นักศึกษานําความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ไดรับจากกิจกรรมพัฒนาทักษะดานประกันคุณภาพแกนักศึกษา มาใชใน
การดําเนินโครงการ หรอืการเรียน ดังน้ี  

1) สงตัวแทนนักศึกษาเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะ
ผูนํานักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานผูนํา 
นักศึกษาอบรมวิศวกรสังคม (Social Engineer) สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพื่อการพัฒนาประเทศ แบงเปน 2 กิจกรรม
ดังนี้  

(1) กิจกรรมอบรมวิศวกรสังคม (Social Engineer)ฯ  หัวขอ  
“อบรมวิศวกรสังคม (Social Engineer)  สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพ่ือการพัฒนาประเทศ” วันที่ 
14 – 15 ตุลาคม 2563    

(2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผูนํานักศึกษาฯ 
หัวขอ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผูนํานักศึกษา
และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานผูนํา
นักศึกษา”  กิจกรรมที่ 2 อบรมประกัน วันที่ 29-30 
มิถุนายน 2564 

จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมี
นักศึกษาของคณะฯ เขารวม จํานวน 10 คน (มน1.6-3-1)  

 
2) โครงการอบรมผูนํานักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม จัดทํา

และประเมินแผนกิจกรรมนักศึกษา/แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจําปการศึกษา 2564 จัดเมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2564  (มน 
1.6-3-2) โดยมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะและตัวแทน
นักศึกษาแตละสาขาวิชา เขารวมจํานวน 71 คน โดยมีกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการหัวขอ “การประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา” 
และ “การเขียนแผนแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหม” 
(การเขียนแผนรับนองเชิงสรางสรรค) โดยเชิญวิทยากรมาถายทอด
ความรู คือ อาจารยคงศักดิ์ ตุยสืบ อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนาลําปาง ที่ถายทอดความรูและเทคนิค
การเขียนโครงการและแผนเชิงสรางสรรค  

มน 1.6-3-1 รายงานสรุปผล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาภาวะผูนํานักศึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
การทํางานผูนํา นักศึกษาอบรม
วิศวกรสังคม (Social Engineer) 
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางเพื่อการพัฒนา
ประเทศ ปการศึกษา 2564  
โ ด ย กอ งพั ฒน า นั ก ศึ กษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มน 1.6-3-2 รายงานสรุปผล
โครงการอบรมผูนํานักศึกษา 
คุณธรรมจริยธรรม จัดทําและ
ประเมินแผนกิจกรรมนักศึกษา/
แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจําปการศึกษา 2564 จัด
เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 
2564   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผลการจากการที่นักศึกษาเขารวมโครงการ สงผลใหนักศึกษา 

ไดนําความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการ
ดําเนินโครงการ ประจําปการศึกษา 2564 (มน 1.6-3-3) ดังนี้ 

 

โครงการ ผูเสนอโครงการ 

1. โครงการอบรมผูนํานกัศึกษา คณุธรรม
จรยิธรรม จัดทําและประเมินแผนกิจกรรม
นักศึกษา/แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 2564 (กิจกรรมท่ีเกิดจาก
การมีสวนรวมของตัวแทนนักศึกษา) 

นายวัชรเกียรติ  อินทวงค 
รองนายกสโมสรนักศึกษา  
ผูเสนอโครงการ 

2. โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และ
Beginning camp คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2564 
(กิจกรรมท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของตัวแทน
นักศึกษา) 

นายวัชรเกียรติ  อินทวงค 
รองนายกสโมสรนักศึกษา  
ผูเสนอโครงการ 

3. โครงการเลอืกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2564 (กิจกรรมที่เกิดจากการมี
สวนร มขอ   วแทนนักศึกษา) 

นายวัชรเกียรติ อินทวงค 
รองนายกสโมสรนักศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
นางสาวชมพูนุท ธรรมธิกูล 
รองนายกสโมสรนักศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุข
แกนักศึกษาคณะฯ ประจําปการศึกษา 2564 
(กิจกรรมที่เกิดจาการมีสวนรวมข 
งต ั   นนักศึกษา) 

นายปริญญา  อรุณฉัตย 
รองนายกสโมสรฯ ฝาย
สวัสดิการและสถานที ่
ผูรับผิดชอบโครงการ 
(นายเรืองศักดิ์ ตะปะแสง) 
รองนายกสโมสรฯ ฝาย
งบประมาณและแผนงาน 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

7. โครงการปจฉิมนิเทศและพบ
ผูประกอบการ ประจําปการศึกษา 2564 

นางสาวณัฐวดี รักทิม รอง
นายกสโมสร ฝายวชิาการ
และเอกสาร 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

8. โครงการเสริมสรางเครือขายและพัฒนา
ศักยภาพศิษยเกา: อบรมงานสารบรรณและ
บุคลิกภาพ ประจําปการศึกษา 2564 
(รูปแบบออนไลน) 

นายไวยากรณ  กระจางโชค
สุข นายกสโมสรนักศึกษา
คณะฯผูรับผิดชอบโครงการ 
นางสาวณัฐวดี รักทิม รอง
นายกสโมสร ฝายวชิาการ
และเอกสาร 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

มน 1.6-3-3 รายงานสรุปผล
โครงการ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปการศึกษา 
2564   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
9. อบรมการจัดการขยะเพ่ือสงเสริมการเปน: 
HUSOC Zero Waste คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2564 
รูปแบบออนไลน (กิจกรรมท่ีเกิดจาการมีสวน
รวมของตัวแทนนกัศึกษา) 

นางสาวชมพูนุท ธรรมธิกูล 
รองนายกสโมสรนักศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 มีการประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดาํเนินงานคร้ังตอไป 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการประเมินผลตัวชี้วัด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของทุกกิจกรรมที่ดําเนินการและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป โดยคณะฯมีกําหนด
โครงการไวตามแผนสงเสริมและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 11 โครงการ มีการกําหนดโครงการ
ไวทั้งหมด 11 โครงการ จํานวน 40 ตัวชี้วัด     

1) สามารถดําเนินโครงการได 8 โครงการ จึงไดมีการ
ประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค จํานวน 8 โครงการ (มน 
1.6-4-1) โดยได กําหนดตัวชี้วัด จํ านวน 32 ตัวชี้วัด สามารถ
ดําเนินการใหบรรลุตัวชี้วัด จํานวน  27  ตัวชี้ วัด ไมบรรลุตัวชี้วัด 
จํานวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  

โครงการ ผลการดําเนินงานตามตวัชีว้ดั 

1. โครงการอบรมผูนํา
นักศึกษา คณุธรรม
จรยิธรรม จัดทําและ
ประเมินแผนกิจกรรม
นักศึกษา/แผนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 
2564 (กิจกรรมที่เกิด
จากการมีสวนรวมของ
ตัวแทนนักศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 5 ตัวชี้วัด  สามารถดําเนินการไดใหบรรลุ
จํานวน  5  ตัวชี้วัดดังน้ี 

ตัวชี้วัด การดําเนินการ 
1.  ผูเขารวมโครงการอยาง
นอยรอยละ 80 ของเปาหมาย
ที่กําหนด จํานวน 50 คน  

บรรลุตัวชี้วัด 

2. มีแผนกิจการนักศึกษา
แ ล ะ แ ผ น ก า ร ทํ า นุ
บํ า รุ ง   ิล ป    
ะวัฒนธรรม จํานวน 2 แผน   

บรรลุตัวชี้วัด 

3. ผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจตอการจัด
โครงการ รอยละ 80  

บรรลุตัวชี้วัด 

4. ผูเขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจ แนว
ปฏิบัติการจัดกิจกรรม 

บรรลุตัวชี้วัด 

มน 1.6-4-1 รายงานสรุปผล
โครงการ จํานวน 8 โครงการ 
 
มน 1 .6 -4 -2  รายงานกา ร
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งท่ี 2/2565 วันที่ 20 
พฤษภาคม 2565   
 
มน 1.6-4-3 แผนสงเสริมและ
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสั งคมศาสตร  ประจําป
การศึกษา 2565 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตอนรับนักศึกษาใหมที่
ถูกตองตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวของที่มหาวิทยาลัย
กําหนด รอยละ 80   
5. ผูเขารวมโรงการ
สามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปปรับใชในการจัด
กิจกรรมตอนรับนักศึกษา
ใหม ทีถู่กตองตาม
กฎระเบียบที เกี่ยวของ
ที่มหา  ิทยาลัยกําหนด 
รอยละ 80 

บรรลุตัวชี้วัด 

 
2. โครงการ ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม และ
Beginning camp 
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 
2564 (กิจกรรมที่เกิด
จากการมีสวนรวมของ
ตัวแทนนักศึกษา) 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 4 ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการไดใหบรรลุ
จํานวน  4  ตัวชี้วัด ดังน้ี 

ตัวชี้วัด การดําเนินการ 
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 
รอยละ 80 ของเปาหมาย
นกัศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ชั้นปที่ 1 จํานวน 
360 คน 

บรรลุตัวชี้วัด 

2. ความพึงพอใจตอการจัด
โครงการ ระดับมาก  
รอยละ 80 

บรรลุตัวชี้วัด 

3. ผูเขารวมโครงการมีความรู
ความความเขาใจในการใชชีวิต 
มีความเขาใจในกฎ/ระเบียบ
ขอบังคับตางๆเก่ียวกับนักศึกษา 
ระด บมา  รอยละ 80 

บรรลุตัวชี้วัด 

4. ผูเขารวมโรงการสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปปรับใชในชีวิต
รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ตลอดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาได
อยางเหมาะสม ระดับมาก รอย
ละ 80 

บรรลุตัวชี้วัด 

 
3. โครงการเลอืกตั้ง
นายกสโมสรนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศ 
สตร  ประจําป
การศึกษา 2564 
(กิจกรรมที่เกิดจาก
การมีสวนรวมของ
ตัวแทนนักศึกษา) 

จํานวน 4 ตัวชี้วัด  สามารถดําเนินการไดใหบรรลุ 
จํานวน 3  ตัวชี้วัดดังน้ี 

ตัวชี้วัด การดําเนินการ 
1. จํานวนผูสมัครนายกสโมสร
อยางนอย 3 คน 

ไมบรรลตุัวช้ีวัด 

2. มีนายกสโมสรนักศึกษาที่ผาน
การเลือกต้ังจากนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ปการศึกษา 2564 จํานวน 1 คน 

บรรลุตัวชี้วัด 

3. รอยละของนักศึกษาในคณะฯ 
ทั้งหมดมาใชสิทธ์ิเลือกต้ังรอยละ 

บรรลุตัวชี้วัด 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
80 ของเปาหมาย ของ
กลุมเปาหมาย 1,451 คน 
4. ความพึงพอใจตอการจัด
โครงการ ระดับมาก 

บ รล   ัวชี้วัด 

 
4. โครงการพัฒนา
เครือขายประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 6 
แหง ประจําป
การศึกษา 2564 
(กิจกรรมท่ีเกิดจาการ
มีสวนรวมของตัวแทน
นักศึกษา) 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 

จํานวน 2 ตัวชี้ วัด  ไมสามารถดําเนินการไดให
บรรลุจํานวนตัวชี้วัดไดดังน้ี 

ตัวช้ีวัด การดําเนนิการ 
1.  มีผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอย
ละ 80 จํานวน 25 คน 

ไมบรรลุตัวชี้วัด 

2. ผูเขารวมโครงการมีความรูและความ
พึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 

ไมบรรลุตัวชี้วัด 

 

5. โครงการเสริมสราง
จิตอาสาตามอัตลักษณ
แกบุคลากรและ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร : 
“HUSOC อาสา
พัฒนาทองถิ่น” 
(กิจกรรมท่ีเกิดจาการ
มีสวนรวมของตัวแทน
นักศึกษา) 

จํานวน 2 ตัวชี้ วัด  ไมสามารถดําเนินการไดให
บรรลุจํานวนตัวชี้วัดไดดังน้ี 

ตัวชี้วัด การดําเนินการ 
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 
80 ของเปาหมาย ของเปาหมาย 
150 คน 

ไมบรรลุ
ตัวชี้วัด 

2. ความพึงพอใจตอการจัด
โครงการ ระดับมาก 

ไมบรรลุ
ตัวชี้วัด  

6. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ความสุขแกนักศึกษา

จํานวน 2 ตัวชี้วัด  สามารถดําเนินการไดใหบรรลุ
จํานวน  1  ตัวชี้วัดดังน้ี 

ตัวชี้วัด การดําเนินการ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ ประจําป
การศึกษา 2564 
(กิจกรรมที่เกิดจาก
การมีสวนรวมของ
ตัวแทนนักศึกษา) 
 

1. ผูเขารวมโครงการอยางนอยรอย
ละ 80 ของเปาหมายที่กําหนด 
จํานวน 1,451  คน 

ไมบรรลุตัวชี้วัด 

2. ความพึงพอใจตอการจัด
โครงการอยูในระดับมาก รอยละ 
80 

บรรลุตัวชี้วัด 

 

7. โครงการปจฉิม
นิเทศและพบ
ผูประกอบการ 
ประจําปการศึกษา 
2564 
 
 

จํานวน 4 ตัวชี้วัด  สามารถดําเนินการไดใหบรรลุ
จํานวน  4  ตัวชี้วัดดังนี้ 

ตัวชี้วัด การดําเนินการ 
1. ผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 
ของเปาหมาย  
ที่กําหนด จํานวน 327 คน 

บรรลุตัวชี้วัด 

2. ความพึงพอใจตอการจัด
โครงการระดับมาก  
รอยละ 80 

บรรลุตัวชี้วัด 

3. ผูเขารวมโครงการมีความรูความ
เข า ใจ เ ก่ียวกับแนวทางในการ
ประกอบอาชีพและสภาวการณของ
การทํางานและมีความรูเ บ้ืองตน
เ ก่ี ย ว กั บ ส ภ า พ 
การทํางาน ระดบัมาก รอยละ 80 

บรรลุตัวชี้วัด 

4. ผูเขารวมโครงการสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปปรับใชในการ
ทํางานในอนาคตได ระดับมาก  
รอยละ 8  

บรรลุตัวชี้วัด 

 
8. โครงการเสริมสราง
เครื ขาย  
ะพัฒนาศักยภาพศิษย
เกา: อบรมงานสาร
บรรณและบุคลิกภาพ 
ประจําปกา ศึกษา 
2564 (รูปแบบ
ออนไลน) 

จํานวน 4 ตัวชี้วัด  สามารถดําเนินการไดใหบรรลุ
จํานวน  4  ตัวชี้วัดดังน้ี 

ตัวชี้วัด การดําเนินการ 
1. ผูเขารวมโครงการอยางนอยรอย
ละ 80 ของเปาหมาย ศิษยเกา
และนั ศึกษ   ั้นปสุดทาย 
จํานวน 200 คน 

บรรลุตัวชี้วัด 

2. ความพึงพอใจตอการจัด
โครงการ ระดับมาก  
รอยละ 80 

บรรลุตัวชี้วัด 

3. ความพึงพอใจตอความรูความ
เขาใจ จากการ 
จัดอบรม ระดับมาก รอยละ 80 

บรรลุตัวชี้วัด 

4. ความพึงพอใจตอการนําความรู
ไปใชประโยชน ระดับมาก รอยละ 
80 

บรรลุตัวชี้วัด 

 
9.  โครงการพัฒนา
ทักษะทางดานภาษา 
ประจําปการศึกษา 
2564 

จํานวน 4 ตัวชี้ วัด  ไมสามารถดําเนินการไดให
บรรลุจํานวนตัวชี้วัดไดดังนี้ 

ตัวชี้วัด การดําเนินการ 
1.  จํานวนนักศึกษาเขารวม ไมบรรลุตัวชี้วัด 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการรอยละ 80 ของเปาหมาย
ที่กําหนด 200 คน 
2.  ความพึงพอใจตอการจัด
โครงการ ระดับมาก รอยละ 80 

ไมบรรลุตัวชี้วัด 

3. ความพึงพอใจตอความรูความ
เขาใจ จากการจัดอบรม ระดับมาก 
รอยละ 80 

ไมบรรลุตัวชี้วัด 

4. ความพึงพอใจตอการนําความรู
ไปใชประโยชน ระดับมาก รอยละ 
80 

ไมบรรลุตัวชี้วัด 

 
10. โคร  ารสง
นักศึกษาเขาอบรม
คอมพิวเตอร 

จํานวน 5 ตัวชี้วัด  สามารถดําเนินการไดใหบรรลุ
จํานวน  3  ตัวชี้วัดดังน้ี 

ตัวชี้วัด การดําเนินการ 
1.  จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ
รอยละ 80 ของเปาหมายที่กําหนด 
591 คน 

ไมบรรลุตัวชี้วัด 

2. ความพึงพอใจตอการจัดโครงการ 
ระดับมาก รอยละ 80 

บรรลุตัวชี้วัด 

3. ความพึงพอใจตอความรูความ
เขาใจ จากการจัดอบรม ระดับมาก 
รอยละ 80 

บรรลุตัวชี้วัด 

4. ความพึงพอใจตอการนําความรู
ไปใชประโยชน ระดับมากรอยละ 
80 

บรรลุตัวชี้วัด 

5. นกัศึกษาผานการสอบ Exit Exam 
อยางนอยรอยละ 70 ของเปาหมายที่
กําหนด 327 คน สมัครสอบ 11 คน 
ผาน 3 คน 

ไมบรรลุตัวชี้วัด 

 
11. อบรมการจัดการ
ขยะเพ่ือสงเสริมการ
เปน: HUSOC Zero 
Waste คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2564 
รูปแบบออนไลน 
(กิจกรรมท่ีเกดิจาการ
มีสวนรวมของตัวแทน
นักศึกษา) 

จํานวน 4 ตัวชี้วัด  สามารถดําเนินการไดใหบรรลุ
จํานวน  1  ตัวชี้วัดดังน้ี 

ตัวชี้วัด การดําเนินการ 
1.  จํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ
รอยละ 80 ของเปาหมาย 

บรรลุตัวชี้วัด 

2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนเขา
รวมโครงการอยางนอยรอยละ 80 ของ
เปาหมาย 

ไมบรรลุตัวช้ีวัด 

3.  ความรูความเขาใจการอบรมอยูใน
ระดับมาก รอยละ 80 

บรรลุตัวชี้วัด 

4.  สามารถนําความรูไปใชประโยชนได
อยูในระดับมาก รอยละ 80 

บรรลุตัวชี้วัด 

 
 
2) โครงการที่ไมไดดําเนินตามกรอบระยะเวลา โครงการท่ีไมไดดําเนิน

ตามกรอบระยะเวลา ทั้งหมด 3 โครงการ จํานวน 8 ตัวช้ีวัด ดังน้ี  

โครงการ ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค 

1. โครงการพัฒนา จํานวน 2 ตัวชี้วัด  ด ว ย  มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เครือขายประกัน
คุณภาพการศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
6 แหง ประจําป
การศึกษา 2564 
(กิจกรรมที่เกิดจา
การมีสวนรวมของ
ตัวแทนนักศึกษา)  
- มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลาํปาง 
- มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม 
- มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย  
- มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 
- มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ  
- มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค 

ไมบรรลุเน่ืองจาก
ไมไดจัดโครงการ 
 

นครสวรรค รับเปนเจาภาพ
ดําเนินโครงการภายใตความ
ร วมมื อ  แต ไ ม ส า ม ารถจั ด
โครงการไดดวยสถานการณ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ที่มีการแพรระบาดอยาง
ตอเนื่อง จึงไดเลื่อนการดําเนิน
โครงการอยางไมมีกําหนด   

2. โครงการ
เสริมสรางจิตอาสา
ตามอัตลักษณแก
บุคลากรและ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร : 
“HUSOC อาสา
พัฒนาทองถิ่น” (กิจ
กร มที่เกิดจาก
การมีสวนรวมของ
ตัวแทนนักศึกษา) 

จํานวน 2 ตัวชี้วัด   
ไมบรรลุเน่ืองจาก
ไมไดจัดโครงการ 
  

ดวยสถานการณไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่มีการ
แพรระบาดอยางตอเน่ือง และ
กลุมเปาหมายเปนนักศึกษา ซึ่ง
ระหว างปการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได
ออกประกาศ  เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนการสอน
และการจัดสอบ ในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยสวน
ใหญจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน  
    

3. โครงการพัฒนา
ทักษะท งดา
นภาษา ประจําป
การศึกษา 2564 

จํานวน 4 ตัวชี้วัด   
ไ   บ ร ร   
เนื่องจากไมไดจัด
โครงการ 

 

จากขอมูลขางตน คณะฯ รายงานผลการดําเนินโครงการตอ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม 2565  (มน 1.6-4-2) เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะในการ
ดําเนินโครงการ  ที่ประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 
โครงการ ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. โครงการพัฒนาเครือขาย
ประกันคุณภาพการศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ 6 แหง ประจําป
การศึกษา 2565 (กิจกรรมท่ี
เกิดจาการมีสวนรวมของ
ตัวแทนนักศึกษา)   

เนื่ อ ง จ ากไ ม ไ ด จัด โ ครงก าร เนื่ อ ง จาก
สถานการณเก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ดังน้ัน ควรออกแบบและ
วางแผนการจัดกิจกรรมในรปูแบบใหมรวมถึง
เครือขาย 5 แหง หากสถานการณเก่ียวกับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 

2 )โครงการพัฒนาทักษะ
ทางดานภาษา ประจําป
การศึกษา 2565 

เนื่องจากชวงเวลาในการจัดการโครงการ 
นักศึกษากลุมเปาหมายไมสามารถเขารวมได
เนื่ อ ง จ า กมี เ รี ย น  ดั งนั้ น  คณะฯ  ค ว ร
ดําเนินการดังน้ี  
1. ทําบันทึ กแจ งผู รั บผิ ดชอบโครงการ 
(สถาบันภาษา) วาคณะมีความประสงคจะสง
นักศึกษาเขารวมอบรมระยะเวลาใด 
2. มีการจัดทําปฏิทินและระยะเวลาการจัด
อบรมใหนักศึกษาเลือกวันที่เขาอบรม เพื่อ
ไม ใหกระทบกับนักศึกษาบางกลุ มที่ ไ ม
สามารถเขารวมโครงการได 
3. คณะฯ จัดทําปฏิทินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 เผยแพร
กิจกรรมผานชองทางตาง ๆ ดังน้ี 
 3.1 แจงผานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเผยแพรผานเพจ
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 3.2 ทําบันทึกขอความแจงไปยัง
สาขาวิชา เพื่อขอความรวมมือเผยแพรปฏิทิน
การจัดกิจกรรมใหนักศึกษากลุมเปาหมาย
ไดรับทราบ 

3) สงเสริมและสนับสนุนให
นั กศึ กษ า เข า ร วมอ บรม
คอม พิ ว เ ต อ ร  ป ระจํ า ป
การศึกษา 2565 

1. สงรายช่ือหลักสตูรที่คณะตองการจากผล
สํารวจความตองการของนักศึกษา ใหศูนย
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
2. คณะฯจัดทําปฏิทินกิจกรรมพัฒนา
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 เผยแพร
กิจกรรมผานชองทางตาง ๆ ดังน้ี 
 2.1 แจงผานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเผยแพรผานเพจ
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 2.2 ทําบันทึกขอความแจงไปยัง
สาขาวิชา เพ่ือขอความรวมมือเผยแพรปฏิทิน
การจัดกิจกรรมใหนักศึกษากลุมเปาหมาย
ไดรับทราบ 

เปลี่ยนชื่อเปนตาม
ขอเสนอแนะเปน  
โครงการ/กิจกรรม:  
อบรมการจัดการขยะและ
สิ่งแวดลอม คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2565 
 

ขอเสนอแนะในที่ประชุมเสนอใหปรับชื่อ
โครงการ/กิจกรรม: อบรมการจัดการขยะ
เพ่ือสงเสริมการเปน: HUSOC Zero Waste 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2565 เนื่องจาก HUSOC Zero 
Waste ตองใชระยะเวลาหลายปเก่ียวกับการ
ดําเนินการ 
 - เนนการมีสวนรวมของชุมชนและ
ทองถิ่นใหนักศึกษาทํากิจกรรมลงพื้นท่ี
รวมกับองคกรภายนอก 
 - ปรับกิจกรรมใหมีการทํางาน
รวมกับองคกรภายนอก/กลุมจัดการขยะฯใน
จังหวัดลําปาง 

 

 โดยคณะฯ ไดนําขอเสนอแนะขางตน ไปวางแผนการจัด
โครงการและกิจกรรม ตามแผนสงเสริมและการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   ปการศึกษา 2565 
(มน 1.6-4-3)  และไดนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 3/2565 วันที่ 29 มิถุนายน 2565  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 มีการประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปการศึกษา 2564 โดยนําขอมูลจากการดําเนินงาน
โครงการมาสรุปและสังเคราะห จัดทํารายงานประเมินความสําเร็จ
ของแผนสงเสริมและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 

มน 1.6-5-1 รายงานประเมิน
ความสําเร็จของแผนสงเสริม
และการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปการศึกษา 2564 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2564 ดังนี้  

1. ประเมินความสําเร็จของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตามวัตถุประสงคของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
วัตถุประสงคของแผน ผลการดําเนินงาน 

1. เปนกรอบแนวทาง
และคูมือปฏิบัติงานดาน
สงเสริมและการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ป
การศึกษา 2564 

คณะฯมีแผนส งเสริมและการจั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป
ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 64 ข อ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร 
จํานวน 1 แผน 

2. เปนกลไกในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานการ
สงเสริมและการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ป
การศึกษา 2564 

คณะฯมีแผนส งเสริมและการจั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2564 จํานวน 1 แผน เพื่อ
ใชเปนกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดานการสงเสริมและ
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. เปนเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานดานการ
สงเสริมและการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ป
การศึกษา 2564 

คณะฯมีแผนส งเสริมและการจั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2564 จํานวน 1 แผน เพื่อ
ใชเปนเคร่ืองมือในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานดานการ
สงเสริมและการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

 
2. เปาหมายของแผนสงเสริมและการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 
  มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครอบคลุมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ อยางนอย 5 ดาน ดังนี้ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม ผลการดําเนนิงาน ไดแก  
(1) อบรมผูนํานักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม จัดทําและประเมิน

แผนกิจกรรมนักศึกษา/แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําป
การศึกษา 2564 ณ หองประชุม 0935 อาคาร 9 คณะมนุษยศาสตร
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
และสังคมศาสตร จํานวน 71 คน โดยดําเนินการในวันที่ 24 - 25 
มิถุนายน 2564 
         ดานความรู ผลการดําเนนิงาน ไดแก  

 (1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและ Beginning camp 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2564 
กิจกรรมรูปแบบออนไลน มีผูเขารวมโครงการจํานวน 295 คน โดย
ดําเนินการในวันเสารที่ 10 กรกฎาคม 2564 

(2) โครงการสงนักศึกษาเขาอบรมคอมพิวเตอร จัดขึ้นเดือน
กรกฎาคม 64 –10 พฤษภาคม 2565 ณ หองอบรมศูนยคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 319 คน   

(3) โครงการปจฉิมนิเทศและพบผูประกอบการ ปการศึกษา 
2564 เมื่อวันเสารที่ 26 มีนาคม 2565 รูปแบบออนไลน โดยมี
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ท่ีเขารวมโครงการท้ังสิ้น จํานวน 265 คน โดย
รายละเอียดของกิจกรรมโครงการมีดังนี้  

ชวงที่ 1  คุณลักษณะของบัณฑิต ตามความตองการของสถาน
ประกอบการ จากวิทยากรโดย คุณสุนัน แรกบุตร ตําแหนง ประธาน
ผูจัดการหางหุนสวน เอสเอสแอลพี 63 ตําแหนง ผูจัดการหนวยทอง
ลานนา 33 บริษัท เอไอเอ 

ชวงที่  2 เทคนิคในการสอบเข ารับราชการใหประสบ
ความสําเร็จ จาก รอยเอกธัญพิสิษฐ มาใจ ศิษยเกาสาขาวิชาสังคม
ศึกษา รหัส 54 ตําแหนง ผู บังคับหมวดพัฒนา รักษาราชการ 
นายทหารฝายสงกําลังบํารุง กองพันพัฒนาที่ 3 อําเภอแมริม จังหวัด
เชี ย งใหม และคุณนฤ เบศร  แก วดว งตา  ศิษย เ ก า สา ขาวิ ช า                
รัฐประศาสนศาสตร รุนที่ 15 ตําแหนง ปลัดอําเภอ (เจาพนักงาน
ปกครองปฏิบัติการ) สังกัด ที่ทําการปกครองอําเภอเสริมงาม 

ชวงที่ 3 บรรยายการเตรีมความพรอมกอนจบพรอมเทคนิค
การเขียนเรซูเมใหปง จบใหมยังไงก็ไดงาน" Wokshop ทําเรซูเมผาน 
smartphone เตรียมความพรอมใหนักศึกษามีเรซูเมออนไลนที่พรอม
สงสมคัรงานไดจริง วิทยากรคุณกฤตภาส  พัทลุง จาก บริษัท ทอปกัน  

ดานทักษะทางปญญา ผลการดําเนินงาน ไดแก  
(1) อบรมผูนํานักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม จัดทําและประเมิน

แผนกิจกรรมนักศึกษา/แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําป
การศึกษา 2564 ณ หองประชุม 0935 อาคาร 9 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร จํานวน 71 คน โดยดําเนินการในวันที่ 24 - 25 
มิถุนายน 2564 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ที่ตองพฒันา ผลการดําเนินงาน ไดแก 
 (1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และBeginning camp 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2564 มี
ผูเขารวมโครงการจํานวน 295 คนโดยดําเนินการในวันเสารที่ 10 
กรกฎาคม 2564  

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการดําเนินงาน ไดแก 

 โครงการสงนักศึกษาเขาอบรมคอมพิวเตอร จัดข้ึนเดือน
กรกฎาคม 64 – 10 พฤษภาคม 2565 ณ หองอบรมศูนยคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 319 คน 
  
3) นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  พ.ศ.2562 ดังนี้  

คณะมีการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน 
และสอดคลองกับผลลัพธผูเรียนท้ัง 3 ดาน ตามประกาศมาตรฐาน
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังน้ี  

ผลการดําเนินงาน สอดคลองทักษะ 
1)  โครงการไหวครูและผูกขวัญ
ผูกใจสานสายใยศิษยกับอาจารย 
จัดเม่ือวันพฤหัสบดีที ่22 
กรกฎาคม 2564 รูปแบบ
ออนไลน  
 

1) ทักษะ 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒฯิ ดังนี้  
 คณุธรรม จริยธรรม 
 ความรู 
 ดานทักษะทางปญญา 
 ดานทักษะความ สมัพันธระหวาง
บุคคลและความรับผดิชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารฯ 
2) ผลลัพธผูเรียน 3 ดาน ของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 เปนผูที่มีความรอบรู 
 เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 
 เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

2)  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความสขุแกนกัศกึษาคณะฯ 
ประจําปการศึกษา 2564 ผาน

1) ทักษะ 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ดังนี้  
 คุณธรรม จริยธรรม 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คลิปวีดิโอเตนแอรโรบิกและทํา
แบบสํารวจผานระบบออนไลน 
google forms จัดวันที่ 9-16 
กุมภาพันธ 2565  
 

 ความรู 
 ดานทักษะทางปญญา 
 ดานทักษะความ สัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารฯ 
2 )  ผ ล ลั พ ธ ผู เ รี ยน  3  ด า น  ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ 
 เปนผูที่มีความรอบรู 
 เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 
 เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

3)  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม และBeginning camp 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 
2564  
จัดเมื่อวันเสารที่ 10 กรกฎาคม 
2564 
 

1) ทักษะ 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ดังน้ี  
 คุณธรรม จริยธรรม 
 ความรู 
 ดานทักษะทางปญญา 
 ดานทักษะความ สัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารฯ 
2 )  ผ ล ลั พ ธ ผู เ รี ย น  3  ด า น  ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ 
 เปนผูที่มีความรอบรู 
 เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 
 เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

4)  โครงการอบรมผูนํานักศึกษา 
คุณธรรมจริยธรรม จัดทําและ
ประเมินแผนกิจกรรมนักศึกษา/
แผนทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม
ประจําปการศึกษา 2564 จัด
เมื่อวันที่ 24 - 25 มถิุนายน 
2564  
 

1) ทักษะ 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ดังนี ้ 
 คณุธรรม จริยธรรม 
 ความรู 
 ดานทักษะทางปญญา 
 ดานทักษะความ สมัพันธระหวาง
บุคคลและความรับผดิชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารฯ 
2) ผลลัพธผูเรียน 3 ดาน ของ
มหาวิทยาลยัฯ 
 เปนผูที่มีความรอบรู 
 เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 
 เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

 5)  โครงการปจฉิมนิเทศและ
พบผูประกอบการ ประจําป

1) ทักษะ 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒฯิ ดังนี้  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
การศึกษา 2564  
จัดเม่ือวันเสารที่ 26 มีนาคม 
2565  
 

 คณุธรรม จริยธรรม 
 ความรู 
 ดานทักษะทางปญญา 
 ดานทักษะความ สมัพันธระหวาง
บุคคลและความรับผดิชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร 
2) ผลลัพธผูเรียน 3 ดาน ของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 เปนผูที่มีความรอบรู 
 เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 
 เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

 6)  โครงการเลือกตั้งนายก
สโมสรนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2564 
(กิจกรรมท่ีเกิดจากการมีสวน
รวมของตัวแทนนกัศึกษา) จัด
เมือ่วันที่ 6 ตลุาคม 2564  

1) ทักษะ 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒฯิ ดังนี้  
 คณุธรรม จริยธรรม 
 ความรู 
 ดานทักษะทางปญญา 
 ดานทักษะความ สมัพันธระหวาง
บุคคลและความรับผดิชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารฯ 
2) ผลลัพธผูเรียน 3 ดาน ของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 เปนผูที่มีความรอบรู 
 เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 
 เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

7) โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม
อบรมคอมพิวเตอร(สํานักวิทย
บริการ) ระหวางวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 22 
กุมภาพันธ 2565   
 

1) ทักษะ 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒฯิ ดังนี้  
 คณุธรรม จริยธรรม 
 ความรู 
 ดานทักษะทางปญญา 
 ดานทักษะความ สมัพันธระหวาง
บุคคลและความรับผดิชอบ ฯ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารฯ 
2) ผลลัพธผูเรียน 3 ดาน ของ
มหาวิทยาลัยฯ 
 เปนผูที่มีความรอบรู 
เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 
 เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
4) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับการเตรียม

ความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการเตรียมความพรอม

เพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา ผานการจัดโครงการ
ปจฉิมนิเทศและพบผูประกอบการ ปการศึกษา 2564 เมื่อวันเสารท่ี 
26 มีนาคม 2565 รูปแบบออนไลน โดยมีนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ท่ีเขารวม
โครงการทั้งสิ้น จํานวน 265 คน โดยรายละเอียดของกิจกรรม
โครงการมีดังนี้  

ชวงท่ี 1  คุณลักษณะของบัณฑิต ตามความตองการ
ของสถานประกอบการ จากวิทยากรโดย คุณสุ นัน แรกบุตร 
ตํ า แ ห น ง  ป ร ะ ธ า น ผู จั ด ก า ร ห า ง หุ น ส ว น  เ อ ส เ อ ส แ อ ล พี  
63 ตําแหนง ผูจัดการหนวยทองลานนา 33 บริษัท เอไอเอ 

ชวงที่  2 เทคนิคในการสอบเขารับราชการใหประสบ
ความสําเร็จ จาก รอยเอกธัญพิสิษฐ มาใจ ศิษยเกาสาขาวิชาสังคมศึกษา 
รหัส 54 ตําแหนง ผูบังคับหมวดพัฒนา รักษาราชการ นายทหารฝายสง
กําลังบํารุง กองพันพัฒนาที่ 3 อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหมและ คุณ
นฤเบศร แกวดวงตา ศิษยเกาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รุนที่ 15 
ตําแหนง ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ) สังกัด ที่ทําการ
ปกครองอําเภอเสริมงาม 

ชวงที่ 3 บรรยายการเตรีมความพรอมกอนจบพรอม
เทคนิคการเขียนเรซูเมใหปง จบใหมยังไงก็ไดงาน " Wokshop ทํา    
เรซูเมผาน smartphone เตรียมความพรอมใหนักศึกษามีเรซูเม
ออนไลนที่พรอมสงสมัครงานไดจริง วิทยากรคุณกฤตภาส  ณ พัทลุง 
จาก บริษัท ทอปกัน จํากัด 

5) นักศึกษาและศิษยเกาไดรับขอมูลและความรูที่เปน
ประโยชนในการประกอบอาชีพ  

คณะฯ มีการใหขอมูลและความรูผานการจัดโครงการปจฉิม
นิเทศและพบผูประกอบการ ปการศึกษา 2564 เมื่อวันเสารท่ี 26 
มีนาคม 2565 รูปแบบออนไลน โดยมีนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่เขารวม
โครงการทั้งสิ้น จํานวน 265 คน และขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนผาน
ชองทางตาง ๆ ไดแก  1) เว็บไซต  2) เพจเฟสบุคคณะฯ เปนตน  
3) โครงการพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาของสาขาวิชา  
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เกณฑมาตรฐานขอ 6 นําผลการประเมินในขอ 5 ไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
แผนปฏิบัติงานประจําปหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดนําผลการประเมิน

สรุปผลโครงการทุกโครงการ และผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ความสาํเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
จัดทําเปนรายงานประเมินความสําเร็จของแผนสงเสริมและการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2564 (มน 1.6-6-1) เสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 2/2565 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  
(มน 1.6-6-2) โดยมีขอเสนอใหนําปญหา อุปสรรค ในการดําเนินโครงการ
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/
กิจกรรม ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2565 ตามแผนสงเสริมและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2565 (มน 1.6-6-3)  
และไดเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2565 วันท่ี 29 
มิถุนายน 2565 เปนวาระสืบเน่ือง เพื่อใหขอคิดเห็นและกลั่นกรอง
แผนอีกครั้งหนึ่ง  (มน 1.6-6-4)   

มน 1.6-6-1 รายงานประเมิน
ความสําเร็จของแผนสงเสริม
และการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปการศึกษา 2564 
 
มน 1 .6 -6 -2  รายงานกา ร
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่  2/2565  วันท่ี 
20 พฤษภาคม 2565   
 
มน 1.6-6-3 แผนสงเสริมและ
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร
แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร   ป
การศึกษา 2565    
 
มน  1.6-6-4  ร า ย ง า น ก า ร
ประชุม คณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งท่ี 3/2565 วันที่ 29 
มิถุนายน 2565 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

6 ขอ ดําเนินการไดขอ 1- ขอ6 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.7  คาเฉล่ียผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตดานผลลัพธผูเรียน 
ชนดิของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
รอบปการประเมิน ปการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตดานผลลัพธผูเรียนทุกหลักสูตรที่คณะรับผดิชอบ (คะแนนเต็ม 5) 
 
ขอมูลพ้ืนฐานผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตดานผลลัพธผูเรียน 

ที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร 

จํานวนบัณฑิต 

รอยละบัณฑิตที่
ไดรับประเมิน 

คะแนนประเมิน
บัณฑิตดาน

ผลลัพธผูเรียน 
สําเร็จ

การศึกษา  
รับการ
ประเมิน 

1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา    

84 18 21.43 4.52 

2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน 

23 13 56.62 4.50 

3 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน   

53 16 30.19 4.57 

4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน    

28 9 32.14 4.47 

5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย 

45 18 40 4.34 

6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ   

56 15 26.79 4.32 

7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรี    

16 10 62.50 4.47 

8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร   

143 31 21.68 4.34 

9 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ    

11 3 27.27 4.40 

10 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
นิติศาสตร 

37 12 32.43 4.50 

11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาว
ตางประเทศ 

42 10 23.81 4.44 
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ที ่ สาขาวิชา/หลักสูตร 

จํานวนบัณฑิต 

รอยละบัณฑิตที่
ไดรับประเมิน 

คะแนนประเมิน
บัณฑิตดาน

ผลลัพธผูเรียน 
สําเร็จ

การศกึษา  
รับการ
ประเมิน 

12 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองและการปกครอง 

25 15 60 4.51 

13 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย 

9 9 100 4.56 

ผลรวมของคะแนนการประเมินบัณฑิตดาน
ผลลัพธผูเรียนทุกหลักสูตร 

572 179 31.29 57.94 

หมายเหตุ  
 1. จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตในแตละหลักสูตรจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเรจ็การศึกษา 
 2. กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไมนํามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการเปดสอน จํานวน 14 หลักสูตร ประกอบไปดวย 
ระดับปริญญาตรี จํานวน 12 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร โดยมีบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา จํานวน 13 หลักสูตร และยังไมมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 1 หลักสูตรไดแก 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
 ดังนั้น ปการศึกษา 2564 คณะฯ จึงไดสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต และมีคาเฉลี่ยผลการ
ประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตดานผลลัพธผูเรียน จํานวน 13 หลักสูตร ดังน้ี  
 
การคํานวณ 
 
คะแนนทีไ่ด = 
 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

4.51 
57.94 

4.46  คะแนน ไมบรรลุ 
13  

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 1.7.-1-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณภาพของบัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ปการศึกษา 
2564 

57.94 
= 4.46 คะแนน 

13  
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย  
ตัวบงชี้ที่  2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนดิของตัวบงชี้  กระบวนการ 
รอบปการประเมิน ปการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 มีแผนงานดานการวิจัยหรือแผนยุทธศาสตรดานการวิจัยที่กําหนดทิศทางและ
เปาหมายการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และความตองการจําเปนของทองถิ่นตามจุดเนนและความ
เชี่ยวชาญของคณะ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีแผนยุทธศาสตร ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2563-2565 (มน 2.1-1-1) ดานการวิจ ัยที ่กําหนด
ทิศทางและเปาหมายการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และความ
ตองการจําเปนของทองถ่ินตามจุดเนนและความเชี่ยวชาญของคณะ ได
กําหนดเปาหมายงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีคุณภาพสามารถยกระดับ
ศักยภาพของอาจารยและเกิดประโยชนตอชุมชนทองถิ่น โดยไดนําแผน
ดังกลาวมาแปลงเปนแผนดําเนินงานประจําป คือ แผนดําเนินงานดาน
การวิจัยและงานสรางสรรค คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประจําปการศึกษา 2564 (มน 2.1-1-2) ที่ใชเปนแนวทางขับเคลื่อน
การดําเนินงานดานการวิจัยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มน 2.1-1-1 แผนยุทธศาสตร
ด านการว ิจ ัย  2563-2565 
ค ณ ะ ม น ุษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง  
 
มน 2.1-1-2 แผนดําเนินงาน
ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อใชประโยชนในดานการบริหารจัดการงานวิจัยที่
ครอบคลุมการใชงานของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบสารสนเทศเพื่อใช

ประโยชนในดานการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีครอบคลุมการใชงานของผู
มีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ดังน้ี  

1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช

มน 2.1-2-1 ระบบสารสนเทศ
งานวิจัยและบริการวิชาการ
แบบรวมศูนย มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏลําปาง 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประโยชนในการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค ซึ่งเปนระบบของ
สถาบันวิจัย ซึ่งมีตัวแทนของคณะรวมเปนคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง และระบบดังกลาวครอบคลุมการใชงานของผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ภาคสวนโดยแบงประเภทการใชเปน 3 ประเภท โดยจะมีรหัส User และ 
Password (มน 2.1-2-1)  เขาใชงาน ดังน้ี 

1) สารสนเทศการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค สําหรับ
ผูบริหาร ประกอบดวย 
- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ 
- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามแหลงงบประมาณ 
- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามแหลงทุน 
- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามหนวยงานใหทุน 
- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามสาขาวิชา 
- สถานะการดําเนินงานโครงการวิจัย 
- สถานะการเบิกจายงบประมาณจําแนกตามแหลง

งบประมาณ 
- สถานะสัดสวนทุนวิจัย 
- จํานวนงานวิจัยตีพิมพเผยแพร 

2) สารสนเทศการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค สําหรับ
อาจารย หรือ นักวิจัยประกอบดวย 
- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามแหลงทุน 
- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามหนวยงานใหทุน 
- จํานวนงานวิจัยจําแนกตามสาขาวิชา 
- สถานะการดําเนินงานโครงการวิจัย 

3) สารสนเทศการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค สําหรับ
เจาหนาท่ี ผูรับผิดชอบงานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
ประกอบดวย 
- ขอมูลแผนปฏิบัติงาน 
- ขอมูลแหลงทุนโครงการวิจัย 
- ขอมูลโครงการวิจัย 
- ขอมูลการเบิกจายงบฯ โครงการวิจัย 
- ขอมูลผลงานวิจัยตีพิมพหรือเผยแพร 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดนําระบบบริหารจัดการงานวิจัยคือระบบ
Department Research Management System : DRMS (มน 2.1-1-3) ซึ่ง
เปนระบบสําหรับการบริหารจัดการงานวัยและงบประมาณวิจัยเงินรายไดของ

 
 
มน 2.1-2-2 ระบบบริหาร
งานวิจัยทุนหนวยงาน (DRMS)  
 

 
 
มน 2.1-2-3  ระบบขอมูล
สารสนเทศงานวิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ (NRIIS) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
หนวยงาน และระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (National 
Research and Innovation Information System : NRIIS) (มน 2.1-1-4) 
โดยเปนระบบที่ใชบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหนวยงาน 
ภาครัฐ เครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติมาใชในการบริหาร
จัดการงานวิจัยของคณะฯ ตั้งแตการสงขอเสนอโครงการวิจัยทุกแหลงทุน
ท้ังภายในและภายนอก การตรวจสอบเอกสารแนบสัญญาทุนวิจัยกอน
เบิกเงินงวดที่ 1 การรายงานความกาวหนากอนเบิกเงินงวดที่ 2 การ
รายงานสิ้นสุดโครงการ การตรวจสอบประวัตินักวิจัย การตรวจสอบความ
ซ้ําซอนและความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและการบริหารจัดการเงินทุนวิจัย
ของแตละคนที่ ไดรับทุน การนําผลงานวิจัยไปตีพิมพและการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน เปนตน 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 สนับสนุนการดําเนินพันธกิจดานวิจัยในการสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรือ
งานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปน้ี 

-  จัดหาเครือขายความรวมมือดานแหลงทุนภายนอกเพื่อเปนทุนในการสรางผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมหรืองานสรางสรรค 

-  จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนทุนในการสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรม
หรืองานสรางสรรค 

-  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรืองาน
สรางสรรคในการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

-  การสรางขวัญกําลังใจและการยกยองอาจารยและนักวิจัยที่ มีผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคดีเดน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการสนับสนุนการดําเนิน

พันธกิจดานการวิจัยในการสรางผลงานวิชาและนวัตกรรมหรืองาน
สรางสรรคดังนี้  

1) จัดหาเครือขายความรวมมือดานแหลงทุนภายนอกเพื่อเปน
ทุนในการสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรืองานสรางสรรค ไดแก 

1.1 สรางเครือขายความรวมมือกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใตการดําเนินโครงการวิจัย เร่ือง การ
สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือขายพื้นที่จังหวัดลําปาง ระยะเวลา 
2 ป 6 เดือน (มน 2.1-3-1)    

1.2 สรางเครือขายความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใตการดําเนิน
โครงการวิจัย ผานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(มน 2.1-3-2) 

มน 2.1-3-1 สําเนาเอกสาร
สัญญาทุนวิ จั ย  สํ า นัก งาน
กองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.)  
 
มน 2.1-3-2 สําเนาเอกสาร
สัญญาทุนวิ จั ย  สํ า นัก งาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ง เ ส ริ ม
วิ ท ย า ศ า ส ต ร  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 ร แ ล ะ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.3 เครือขายความรวมมือกับการปกครองทองถ่ิน  
2) จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนทุนในการสราง

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรืองานสรางสรรค ดังนี้  
2.1 ตามแผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
เพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรืองานสรางสรรค
ในการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 263,500 บาท 
(มน 2.1-3-3)  

2.2 คณะฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
กองทุนมหาวิทยาลัย 21,000 บาท โดยมีผูไดรับทุน จํานวน 4 คน (มน 
2.1-3-4) 

2.3 คณะฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนดานการ
วิจัย โดยการย่ืนเสนอขอทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และไดรับ
การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย จํานวน 6,367,450 บาท  จํานวน 16 ทุน 
โดยมีอาจารยที่ไดรับทุนดังกลาวจํานวน 31คน (มน 2.1-3-5) 

3) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมหรืองานสรางสรรคในการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ ดังนี้ 

3.1 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสมุนการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุม วิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ งบประมาณดําเนินการ จํานวน 42,000 บาท 
ตามประเด็นกลยุทธที่ 4 ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.2564    

3.2 สนับสนุนการจัดทําวารสารมนุษยศาสตรสังคม ศาสตร
ปริทัศน ซึ่งวารสารดังกลาวไดรับการจัดใหอยูในฐาน TCI กลุม 2 ซึ่ง
อาจารยที่ มี ผลงานวิ จั ยสามารถจัดส งบทความเพื่ อ เผยแพร ได               
(มน 2.1-3-6) งบประมาณดําเนินการ จํานวน 60,000  บาท ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร งบประมาณ 
พ.ศ.2564 และจํานวน 42,000 บาท ตามแผนปฏิบัติการคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565             
(มน 2.1-3-7) 

3.3  สนับสนุนการจัดการดําเนินงานวิจัยและการโครงการ
ดานการวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 42,800 บาท  ตามแผนปฏิบัติการประจําป
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร งบประมาณ พ.ศ.2564 และจํานวน 
9,600 บาท ตามแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565   

สั ง ค ม ศ า ส ต ร  ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2564  
มน 2.1-3-4 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เรื่อง รายชื่อผูที่ไดรับการ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณรายได ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2564   
 
มน 2.1-3-6 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เรื่อง รายชื่อผูไดรับการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัย   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564   
 
มน 2.1-3-6 วารสาร
มนุษยศาสตรสังคม ศาสตร
ปรทิัศน ฉบับที่ 9/ฉบับท่ี 10  
 
มน 2.1-3-7 แผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ประ จําปงบประมาณ พ.ศ .
2564/2565 
 
มน 2.1-3-8 ประกาศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เรื่อง หลักเกณฑการใหรางวัล
สําหรับผลงานวิชาการ 
ผลงานวิจัยและผลงาน
สรางสรรค พ.ศ.2563    
 
มน 2.1-3-9 เอกสารการขอ
เงินรางวัลจากผลงานวิจัยของ
อาจารยประจําคณะฯ จํานวน 
22 เรื่อง 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
4) การสรางขวัญกําลังใจและการยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มี

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน ดังนี้ 
คณะฯมีการยกยองอาจารยและนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางไดกําหนดเกณฑการใหรางวัลแกอาจารยที่สามารถนําเสนอผลงาน
วิชาการ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการ
ใหรางวัลสําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค พ.ศ.
2563 (มน 2.1-3-8) ซึ่งในปการศึกษา 2564 มีอาจารยประจําคณะฯ 
ไดรับรางวัลท่ีเปนคาตอบแทน จํานวน 22 เรื่อง (มน 2.1-3-9) 

โดยระดับคณะฯ ไดมีการจัดทําปายประชาสัมพันธ แสดงความ
ยินดินผานทางเว็บไซตของคณะฯ และมอบของที่ระลึกในการประชุม
คณาจารย เพื่อเปนการยกยองอาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการที่
สูงขึ้นเปนขวัญและกําลังใจใหกับผูท่ีไดตําแหนง และเปนการสรางแรง
บันดาลใจใหกับอาจารยท่ีอยูระหวางดําเนินการผลิตผลงานเพื่อเขาสู
ตําแหนงไดมีความกระตือรือรนในการเขาสูตําแหนงตอไป 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 พัฒนาสมรรถนะอาจารยนักวิจัยใหมีความสามารถในการสรางผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรม หรือผลงานสรางสรรค และพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาใหมีความรูดานการวิจัยหรือมีสวน
รวมในงานวิจัย 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการสงเสริมและสนับสนุน

พัฒนาสมรรถนะอาจารยนักวิจัยให มีความสามารถในการสรา ง
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม หรือผลงานสรางสรรค และพัฒนาบุคลากร 
และนักศึกษาใหมีความรูดานการวิจัยหรือมีสวนรวมในงานวิจัย ดังนี้  

1) คณะมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย ไดแก  
จัดโครงการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาระบบและกลไก

การบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค “การขอรับการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย:รับรู เรียนรูและ เขาใจ”วันท่ี 27 เมษายน 
2565  ณ หองประชุมประสิทธิศาสตร อาคาร 52 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  โดยมีอาจารยเขารวม 
จํานวน 25 คน และบุคลากร เขารวม จํานวน 2 คน  และผูเขารวมโครงการ
ไ ด รั บ ใ บ ประกาศ จํานวน 
3 1  ค น ตัวอยางใบประกาศ
ดังน้ี 

 
 
 

มน.2.1-4-1 รายงานสรุปผล 
โครงการฯ “การขอรับการ
รับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย:รับรู เรียนรูและ 
เขาใจ”วันที่ 27 เมษายน 
2565 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 
 
 
 
 

2) สงอาจารยเขารวมอบรมสมรรถนะดานการวิจัย/ตีพิมพ
เผยแพรในวารสารมหาวิทยาลัยาราชภัฏลําปาง จัดโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 2.1-4-2) ดังนี้   

2.1 โครงการอบรม “เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยให
ไดทุนและไดผลงานวิชาการสําหรับนักวิจัยรุนใหม” วันท่ี 15 กรกฎาคม 
2564  และ 20 สิงหาคม 2564 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

2.2 โครงการอบรมออนไลน“เทคนิคการเขียนขอเสนอวิจัยให
ไดทุนและไดผลงานทางวิชาการสําหรับนักวิจัยรุนใหม” ครั้งท่ี 2 ภายใต
โครงการเ พ่ิมประสิทธิภาพระบบการพัฒนาสมรรถนะนักวิ จัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วันที่  15 กรกฎาคม 2564  จัดโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

2.3 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ
เผยแพรในระดับนานาชาติ วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564 จัดโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

2.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการผานระบบออนไลน หัวขอ
“Design Thinking” วันที่ 6 - 7 กันยายน 2564 จัดโดยสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

2.5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน“คิด เขียน อยางไรให
สอดคลองกับแผน ววน. ปงบประมาณ 2566” วันท่ี 7 ตุลาคม 2564 จัด
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

3) สงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนผลิตผลงานวิจัย ผาน
การเสนอโครงการวิจัย โดยใชทุนสวนตัว (มน 2.1-4-3) และตีพิมพ
เผยแพรบทความวิจัย ยกตัวอยาง ดังนี้  

3.1 โครงการวิจัย เรื่อง คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต รอบท่ี 2 ปงบประมาณ 2564 และและไดเขียนบทความวิจัยตี 
เรื่อง แนวทางในการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึ งประสงคของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตรปริทัศน ป
ที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564) หนา 91- 104 (มน 2.1-4-4) 

 
 
 

มน 2.1-4-2 สําเนาใบรายชื่อ
เขารวมโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มน 2.1-4-3 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เรื่อง การอนุมัติใหอาจารย
ดําเนินการวิจัย โดยใชทุน
สวนตัว ประจําปงบประมาณ 
2564/2565 
 
มน 2.1-4- 4 วารสาร
มนุษยศาสตรสังคมศาสตร
ปริทัศน ปที่ 9 ฉบับที่ 3 
(กันยายน - ธันวาคม 2564) 
(TCI กลุม 2) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
3.2 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รอบท่ี 
2 ปงบประมาณ 2564 และและไดเขียนบทความวิจัยตีพิมพ เรื่อง การ
พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ ปขมท. ท่ี
ประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย ปที่: 10 ฉบับท่ี: 2 ประจําเดือน: พฤษภาคม-สิงหาคม 2564      
(TCI กลุม 2) หนา 138-147 (มน 2.1-4-5) 

 
 
 
 

4) มีการสงเสริมนักศึกษาใหมีความรูดานการวิจัยหรือมีสวน
รวมในงานวิจัย (มน 2.1-5-6) ดังนี้  

4.1 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มีการสง เสริม
นักศึกษาใหมีความรูดานการวิจัย โดยการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการ
สอน ผานรายวิชา รายวิชา 2003913 การศึกษาอิสระออกแบบ
ผลิตภัณฑ รายวิชา 2004912 การศึกษาอิสระออกแบบนิเทศศิลป 
รายวิชา 2023116 การศึกษาอิสระทัศนศิลป กับโครงการวิจัย การ
พัฒนาศักยภาพ ผลิตภัณฑชุมชน  ตําบลใหมพัฒนา อําเภอเกาะคา  
จังหวัดลําปาง 

4.2 สาขาวิชาสังคมศึกษา มีการบูรการการเรียนการสอนกับ
การวิจัย ผานรายวิชาวิทยวิธีระเบียบการวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน  
รายวิชาสัมมนาทางสังคมศึกษา โดยมีการมอบหมายงานใหนักศึกษา
คนควาและลงพื้นท่ีจัดทํารายงานตามกระบวนการวิจัย และใหนักศึกษา
สรุปผลจากขอคนพบออกมาในรูปแบบของบทความที่เกิดจากการ
คนควา และนํามารวมเปนเลมจุลสารสังคมศึกษาทดลอง 

4.3 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รายวิชาการจัดการทองเท่ียว
ชุมชน  บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย ตามรายละเอียด มคอ.3 
ในหัวขอ การทองเที่ยวโดยชุนชน (ในสัปดาหที่ 6) กําหนดใหนักศึกษา
ชั้นปท่ี 3 ผูสอนยกตัวอยางเนื้อหาประวัติความเปนมา ความหมาย 
ความสําคัญ องคประกอบ หลักการ รวมถึงเทคนิค SWOT เพื่อเปน
เครื่องมือในการศึกษาปญหาและความตองการของชุมชนท่ีเนนไปที่การ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่แทจริง โดยใชกระบวนการมีสวนรวม การ
ดึงศักยภาพชุมชนมาเปนเครื่องมือในพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชนของประชาชนในพื้นท่ีเปาหมาย และพื้นที่ดําเนินการ

 
 
มน 2.1-4- 5 วารสารวิชาการ 
ปขมท. ที่ประชุมสภา
ขาราชการ พนักงานและ
ลูกจางมหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ปที่: 10 ฉบับที่: 
2 ประจําเดือน: พฤษภาคม-
สิงหาคม 2564 (TCI กลุม 2) 
หนา 138-147 
 
มน 2.1-4- 5 เอกสาร มคอ.3
และ มคอ .5  ป การศึ กษา 
2564 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
วิจัย เพื่อเปนกรณีตัวอยางในกระบวนการพัฒนาทองเท่ียวชุมชนและ
ปรับตัวของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนในหลาหลายมิติและ
หลากหลายแนวทางใหชุมชนทองเที่ยวมีศักยภาพและเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงภายใตการมีสวนรวมตั้งแตกระบวนการคิด ตัดสินใจ 
วางแผน ปฏิบัติ รับผลประโยชนและติดตามประเมินผล ซึ่งเปนองค
ความรูดังกลาวไดจากการศึกษางานวิจัยฯ ในดานการจัดการทองเท่ียว
ชุมชน ที่เริ่มจากการศึกษาสภาพปญหา ความตองการ จากนั้นวางแผน
และพัฒนากิจกรรมจากความตองการของชุมชน โดยเนนกระบวนการ
ทํางานแบบมีสวนรวมการดําเนินกิจกรรมทองเที่ยวและการปรับตัวให
เขารับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน ผูเรียนเกิดความรู/
ทักษะทางดานการวิเคราะหปญหา แกไขปญหาชุมชนไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับหลักการทองเท่ียวโดยชุมชนเพิ่มขึ้น 

4.4 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน นักศึกษานําองคความรูที่ได
จากโครงการสัมมนาภาษาจีนมาบูรณาการรวมกับรายวิชาการจัดการ
เรียนรูภาษาจีน รายวิชาการวิจัยทางการสอนภาษาจีนและรายวิชาการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  ในดานวิจัยในชั้นเรียนที่เก่ียวของกับ
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน จํานวน 19  เลม   

 4.5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการบูรการงานวิจัยกับการ
เรียนการสอนรายวิชาการศึกษาเอกเทศดานภาษาอังกฤษ โดยการแบง
เนื้อหาหลักออกเปน 4 ขั้นตอนคือ การคัดเลือกหัวขอในการวิจัย วิธีการ
เก็บและรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและตีความขอมูล และการนําเสนอ
ผลการศึกษาวิจัยและสรุป โดยในการเรียนการสอนนักศึกษาจะตองไป
คัดเลือกหัวขอการศึกษาเอกเทศที่นักศึกษาสนใจ โดยเนื้อหาจะตองมี
การเกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ จากการนําเสนอ สามารถแบงหัวขอ
การศึกษาเอกเทศได  15 หัวขอ ซึ่ งแตละหัวขอจะมี เ ก่ียวพันกับ
ภาษาอังกฤษในสามดานคือ ภาษาอังกฤษกับงานอาชีพ (9 เรื่อง)การ
วิเคราะหภาษาอังกฤษ (3 เรื่อง) และการแปลภาษาอังกฤษ (3 เรื่อง) 
เมื่อนักศึกษาไดหัวขอแลว จึงมีการกําหนดอาจารยที่ปรึกษาของแตละ
กลุม เพื่อใหคําแนะนําเรื่องการกําหนดขอบเขตของการศึกษา แผน
งานวิจัยรูปแบบของการวิจัย ระเบียบวิธีวิ จัย การคนหาขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลและรูปแบบการนําเสนอ รายวิชาการเอกเทศนี้ มี
วัตถุประสงคหลักเพื่อใหนักศึกษาเขาใจความหมายของการวิจัยและ
ประเภทของการวิจัย มีทักษะในการคัดเลือกขอมูลที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของงาน สามารถคนควาขอมูลจากสื่อที่หลากหลาย 
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการกับอาจารยและนักศึกษา
อ่ืนได สามารถเขียนรายงานวิจัย 5 บทไดอยางถูกตอง โดยไมคัดลอก
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
งานผูอื่นและสามารถอางอิงผลงานท่ีถูกตอง เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ 
นักศึกษาจะสามารถนําความรูท่ีไดไปศึกษาคนควาหรือประยุกตกับการ
ทํางานไดในลําดับตอไป 

4.6 สาขาวิชาภาษาจีน มีการบูรณาการการเรียนกับการวิจัย 
โดยอาจารยสิริรัตน  วาวแวว ไดรับงบวิจัยจากคณะฯ ในการทําวิจัยเรื่อง 
“ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารสําหรับพนักงานบรกิารนวดแผนไทย” ดังนั้นจึง
ไดเลือกนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว เปน
นักศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1/2564 ขณะเดียวกันใน นักศึกษาที่ลงเรียน
ในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว จะไดทํากิจกรรมผานงานวิจัย คือ 
ทําความเขาใจวัตถุประสงคของงาน – สํารวจพื้นที่ – ออกแบบเครื่องมือ
สอบถาม – เก็บขอมูล – แปลภาษาจีน – ตรวจสอบความถูกตองของ
ภาษา – จัดทําคูมือภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสําหรับพนักงานบริการนวด
แผนไทย นักศึกษาจะไดเรียนรูกระบวนการการทําวิจัยซึ่งสามารถตอ
ยอดในการทํางานและศึกษาตอได 

4.7 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บูรณาการงานวิจัยผาน 
รายวิชาสัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรนักศึกษาไดนําความรู
ความเขาใจในเรื่องการนําเสนอผลการศึกษาประเด็นสัมมนา มาเรียนรู
วิเคราะหรวมกันกับผลการศึกษางานวิจัย นําความรูจากการเรียนการ
สอนและการวิจัยมาบริการวิชาการใหกับผูบริหาร และบุคลากรของ
เทศบาลตําบลน้ําโจ จังหวัดลําปาง เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
รวมถึงถายทอดผลการศึกษาที่เปนประโยชนตอเทศบาลในการนําไปปรับ
ใชตอไป 

4.8 สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนรายวิชาการเมืองและการปกครองไทย และวิชาการเมือง
และการปกครองทองถิ่นไทยกับงานวิ จัย โดยใหนักศึกษาดําเนิน
โครงการวิจัยเรื่อง ความเปนพลเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร  โดยมี
ผูชวยศาสตราจารยอัญธิชา รุงแสง เปนหัวหนาโครงการวิจัย และผูชวย
ศาสตราจารยณัฐพงษ  คันธรส  ผูรวมวิจัย โดยบูรณาการความรู การลง
พื้นท่ีเพื่อศึกษาบริบทพ้ืนท่ีชุมชนทองถิ่นและสรางองคความรูเกี่ยวกับ
ความเปนพลเมืองกับการสรางประชาธิปไตย ตลอดจนสรางความเขาใจ
เก่ียวกับการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชน นอกจากนี้จากงานวิจัยเรื่อง
ปจจัยเชิงสาเหตุพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดลําปาง 
ของ ผูชวยศาสตราจารยณัฐพงษ  คันธรส นักศึกษามีสวนในการบูรณา
การในการเรียนรายวิชา การเมืองและการปกครองทองถ่ินไทย โดยการ
ลงพื้นท่ีในการวิจัย 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
4.9 สาขาวิชาภาษาไทย ไดมีการบูรณการการเรียนการสอน

กับการวิจัย ผานในรายวิชาการอานและการเขียนเชิงวิชาการ รายวิชา 
การศึกษาผลงานวิจัยทางภาษาไทย รายวิชาการสัมมนาทางภาษาไทย 
และการศึกษาคนควาอิสระทางภาษาไทย โดยการบูรณาการกับ
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของ อาจารยตุลาภรณ แสนปรน เรื่อง 
“รายชื่อคัมภีรใบลานลานนาวัดนากวาว” บทความวิจัยเรื่อง “ขอความ
ทายใบลานกับการศึกษาประวัติ ศาสตรชุมชน บานนากวาวตําบลปาตัน 
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง” บทความวิจัยเรื่อง “อนุภาคและอัตลักษณ
นิทานไทใหญ: กรณีศึกษานิทานไทใหญจากหนังสือ “ดวยปญญาและ
ความรัก: นิทานชาวเมืองเหนือ โดยเวาน เพลงเออ”และงานวิจัยเรื่อง 
“โครงการวิจัยการสราง อัตลักษณใหมจากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัด
ลําปางยุคลานนา” ภายใตแผนโครงการวิจัยการจัดการทุนทางวัฒนธรรม
ทองถ่ินเพื่อรักษาคุณคาสูการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจของเซรามิก 
จังหวัดลําปางโดยลักษณะการบูรณาการ  

1. นักศึกษาศึกษาเรียนรูกระบวนการตรวจเรียบเรียงเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ รวมถึงศึกษาวิธีการเขียนบทความวิชาการและ
บทความวิจัยจากตัวอยางบทความที่นําเสนอ 

2. นักศึกษาในรายวิชารวมจัดนิทรรศการและถายทอด
ความรูรวมกับอาจารยผูสอนประจํารายวิชา 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 มีระบบและกลไกเพื่อชวยคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยและนวัตกรรมหรือ
งานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักวิจัยและ
มหาวิทยาลัยและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยดานการวิจัยและสรางสรรค และระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง โดยมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูกําหนดระบบ
และกลไกในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของงานวิจัยหรือ
สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน โดยไดกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการยื่นขอคุมครองสิทธิ์ทางทรัพยสินทางปญญา      
(มน 2.1-5-1) และไดบรรจุไวในคูมือวิจัย (มน 2.1-5-2) เพื่อใหอาจารย
สามารถนําไปเปนแนวทางในการขอคุมครองสิทธ์ิของผลงานวิจัยและ
งานสรางไดอยางมีระบบ โดยมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการ
วิชาการที่มีอาจารยของคณะ ฯ รวมเปนกรรมการ ที่มีหนาที่กําหนด
นโยบาย และบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และนโยบายการ
สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยตลอดจน การกํากับติดตาม สงเสริม

มน 2.1-5-1 ขั้นตอน/Flow 
chart การ คุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
นํ า ไ ป ใ ช ป ร ะ โ ยช น  คณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
มน 2.1-5-2 คูมือวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
 
มน 2.1-5-3 คําสั่ง 
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
และบริการวิชาการ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สนับสนุน ใหนักวิจัย คณาจารย ไดรับการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  (มน 2.1-5-3) โดยชี้แนะแนวทางการ
ยื่นขอคุมครองทรัพยสินทางปญญาแกอาจารย นักวิจัย และแจงขอมูล
ขาวสารดานทรัพยสินทางปญญาพรอมอํานวยความสะดวกในเรื่องของ
แบบฟอรมการยื่นจดทรัพยสินทางปญญาผานทาง web สถาบันวิจัยและ
พัฒนา (มน 2.1-5-4) มีการอํานวยความสะดวกในการดําเนินการย่ืนขอ
จดทรัพยสินทางปญญา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และมีนักวิจัยที่ยื่น
เอกสารคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และไดรับหนังสือรับรองการแจง
ขอมูลลิขสิทธ์ิ  

และในงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะฯ มีอาจารยท่ีไดรับจดอนุ
สิทธิบัตร คือ อาจารยปราการ ใจดี ตามเอกสารเลขที่อนุสิทธิบัตร 
17574 อสป/200-ฃ โดยปรากฏในอนุสิทธิบัตรตามเลขที่คําขอ 
2003000622 วันที่ขอรับอนุสิทธิบัตร วันท่ี 23 มีนาคม 2563 แสดงถึง
การประดิษฐ หุนกลองตึ้งทําจากไมประกบครอบถัง โดยกรมทรัพยสิน
ทางปญญา ไดออกให ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564 – หมดอายุ ณ วันท่ี 
22 มีนาคม พ.ศ.2569 (มน 2.1-5-5)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
มน 2.1-5-4 เว็บไซต
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 
http://www.rsc.lpru.ac.th/ne
wweb/ 
 

มน 2.1-5-5 สํานาเอกสาร
เลขที่อนุสิทธิบัตร 17574 
อสป/200-ฃ (หุนกลองตึ้งทํา
จากไมประกบครอบถัง) โดย
กรมทรัพยสินทางปญญา  
  
 

 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

การบรรลุ
เปาหมาย 

5 ขอ ดําเนินการไดขอ 1- ขอ 5 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงช้ีที่  2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนดิของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
รอบปการประเมิน ปงบประมาณ 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0-5 
ตามเกณฑแบงกลุมสาขาวิชาดังนี้ 

 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปน คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปน คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให

เปน คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 
  
ขอมูลพื้นฐานจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค 

รายการขอมูลพื้นฐานเงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค 
จํานวนเงิน  

ปงบประมาณ 2564 
(บาท) 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย (บาท) 
1. งบรายได  
2. งบประมาณแผนดิน 

 
21,000 

- 
รวมเงินสนับสนุนภายใน 21,000 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย (บาท) 

1. แหลงทุนในประเทศ ไดแก กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.)/ สํานักงานวิจัยแหงชาติ (สกสว.)/ บริหารและจัดการทุนดาน
การพัฒนาระดับพื้นท่ี (บพท.)  

2. แหลงทุนตางประเทศ ไดแก  The Australian National 
University 

3. หนวยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต. เทศบาล   
4. หนวยงานภาคเอกชน 
5. แหลงอ่ืนๆ [สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หนวยบูรณาการ

วิจัยและความรวมมือเชิงพื้นที่ (ABC Unit)] 
6. กองทุนไฟฟาแมเมาะ  

 
6,267,450  

 
 

100,000 
 
- 
- 
- 
 
- 
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รายการขอมูลพื้นฐานเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
จํานวนเงิน  

ปงบประมาณ 2564 
(บาท) 

รวมเงินสนับสนุนภายนอก 6,367,450 
รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งหมด 6,388,450 

จํานวนอาจารยประจาํท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับลาศึกษาตอ) 94 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับลาศึกษาตอ) - 
จํานวนอาจารยประจาํและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงท้ังหมด(ไมนับลาศึกษาตอ) 94 
จํานวนอาจารยประจาํท่ีลาศึกษาตอ - 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ - 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

67,962.23 บาท/คน 

 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน 94 
คน ไมมีอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ และไมมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเปนนักวิจัย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564  คณะฯ ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค รวม 18 ทุน 
โดยไดจากแหลงทุนภายใน จํานวน 2 ทุน เปนเงิน 21,000 บาท (มน 2.2-1-1)  และจากแหลงทุนทุน
ภายนอก จํานวน 16 ทุน เปนเงิน 6,367,450 บาท (มน 2.2-1-2)  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  6,388,450 บาท  
คิดเฉลี่ยตออาจารยและนักวิจัย  เปนเงิน 67,962.23 บาทตอคน เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 ได 5 คะแนน 
ดังรายละเอียดตามแหลงทุนตอไปนี้ 

ตารางที่ 2.2-1 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ภายในคณะ ในปงบประมาณ 2564 จํานวนเงิน 21,000 บาท 
 

ลําดับ 
ชื่องานวิจัย/งาน

สรางสรรค 
ชื่อผูทําวิจัย/งานสรางสรรค 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

หนวยงานท่ีให
การสนับสนุน 

เงินวิจยั 

ระยะเวลา 
ในการ

ดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ป

ที่) 

เลขที่สัญญา 

1 โครงการยอยที่ 1 
เรื่อง  การปรับปรุง
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพเตียง
พลิกปองกันแผลกด
ทับสําหรับผูปวยติด
เตียง  

1. รศ.พฤกษา  เครือแสง 
2. อ.ปยรัตน วงศจุมมะล ิ
(เปนผูรวมวิจัย สัดสวนทุนวิจัยที่
ไดรับคนละ รอยละ 5 =3,500 
บาท) 

งบวิจัยรวมท้ังสิ้น=70,000 
บาท 

7,000 กองทุน
มหาวิทยาลัย  

30 ธ.ค.63- 
30 ก.ย.64 

กองทุนฯ 
001(1) 

2 โครงการยอยที่ 2 
เรื่อง การปรับปรุง
และเพิ่ม

1.ผศ.อัญธิชา  รุงแสง 
2. อ.ชลาพันธ  อุปกิจ 
(เปนผูรวมวิจัย สดัสวนทุน

14,000 กองทุน
มหาวิทยาลัย  

30 ธ.ค.63- 
30 ก.ย.64 

กองทุนฯ 
001(2) 
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ลําดับ 
ชื่องานวิจัย/งาน

สรางสรรค 
ชื่อผูทําวิจัย/งานสรางสรรค 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

หนวยงานที่ให
การสนับสนุน 

เงินวิจัย 

ระยะเวลา 
ในการ

ดําเนินการ 
(วัน/เดือน/ป

ที่) 

เลขที่สัญญา 

ประสิทธิภาพ
เคร่ืองชวยพยุงการ
เคลื่อนไหวรางกาย  

 

วิจัยท่ีไดรับคนละ รอยละ 
10 =7,000 บาท) 
งบวิจัยรวมท้ังสิ้น=70,000 
บาท 

รวมทุนภายในทั้งสิ้น 21,000  
 

ตารางที่ 2.2-2 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ภายนอกคณะ ในปงบประมาณ 2564 จํานวนเงิน 6,367,450 บาท 
 

ลําดับ 
ช่ืองานวิจัย/งาน

สรางสรรค 
ชื่อผูทําวิจัย/งานสรางสรรค 

จํานวนเงิน
(บาท) 

หนวยงานที่ใหการ
สนับสนุนเงินวิจัย 

ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ(วัน/

เดือน/ปที่) 

เลขท่ี
สัญญา 

1 แผนงานเร่ือง 
การจัดการความรู
ปญหาการรับรอง
สถานะของบุคคล
ตามกฎหมายใน
เขตตําบลรอง
เคาะ อําเภอวัง
เหนือ จังหวัด
ลําปาง 

รศ.พฤกษา เครือแสง - กองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร 
วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) 

17 พฤศจิกายน 
2563 – 30 
กันยายน 2564 

งปม.
010/256

4 

2 โครงการวิจัย
ยอยที่ 1 การ
สํารวจปญหาการ
พิสูจนสถานะ
และสิทธิของ
บุคคลตาม
กฏหมายเขต
ตําบลรองเคาะ 
อําเภอวังเหนอื 
จังหวัดลําปาง 

หัวหนาโครงการ 
อ.เกียรติสุดา โสดามรรค 
ผูรวมวิจัย 
อ.อัคจร แมะบาน 

  

76,600 กองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร 
วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) 

17 พฤศจิกายน 
2563 – 30 
กันยายน 2564 

งปม.
001(1)/2

564 

3 โครงการวิจัย
ยอยที่ 2 การ
จัดการปญหาการ
พิสูจนสถานะ
และสิทธิของ
บุคคลตาม
กฏหมายเขต

หัวหนาโครงการ 
1.อ.มณีรัตน จันทรหนิ้ว 
ผูรวมวิจัย 
2.อ.ฐาปนี ชุมพลวงศ 

  

78,600 กองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร 
วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) 

17 พฤศจิกายน 
2563 – 30 
กันยายน 2564 

งปม.
001(2)/2

564 
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ลําดับ 
ชื่องานวิจัย/งาน

สรางสรรค 
ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค 

จํานวนเงิน
(บาท) 

หนวยงานท่ีใหการ
สนับสนุนเงินวิจัย 

ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ(วัน/

เดือน/ปท่ี) 

เลขท่ี
สัญญา 

ตําบลรองเคาะ 
อําเภอวังเหนือ 
จังหวัดลําปาง 

4 การพัฒนากลไก
และมาตรการ
สงเสริมการ
เรียนรูดาน
กฎหมายของกลุม
ชาติพันธุท่ีไร
สัญชาติ ผาน
กระบวนการ
คลินิกกฎหมาย
ชุมชนบานวังใหม 
ตําบลรองเคาะ 
อําเภอวังเหนือ 
จังหวัดลําปาง 

หัวหนาโครงการ 
1.อ.อัคจร แมะบาน 
ผูรวมวิจัย 
2.ผศ.จาตุรนต วรรณนวล 
3.ผศ.พฤกษา เครือแสง 
4.อ.มณีรัตน จันทรหนิ้ว 
5.อ.เกียรติสุดา โสดามรรค 
6.อ.ฐาปนี ชุมพลวงศ 
(นักวจิัย 6 คน) 

559,300 กองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร 
วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) 

17 พฤศจิกายน 
2563 – 30 
กันยายน 2564 

งปม.
002/256

4 

5 การจัดการความรู
ในการดํารงอยู
ของภาษากลุม
ชาติพันธุในการ
ดํารงอยูของ
ภาษากลุมชาติ
พันธุในศตวรรษที่ 
21 ของจังหวัด
ลําปาง 

 

หัวหนาโครงการ 
1.ผศ.อัญธิชา รุงแสง  
(รอยละ 50) =225,900 
ผูรวมวิจัย  
2.ผศ.บัณศิกาญจ ตัง้ภากรณ 
(รอยละ 20) =90,360 
3.ผศ.นิตยา มูลปนใจ 
(รอยละ 20) =90,360 

 

ทุนวิจัยท้ังสิ้น 451,800 
(นักวจิัย 4 คน) 

406,620 
 
 

กองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร 
วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) 

17 พฤศจิกายน 
2563 – 30 
กันยายน 2564 

งปม.
003/256

4 

6 โครงการวิจัย: 
การสํารวจการ
ปรับตัวของ
ชุมชนวิถีใหมใน
สถานการณการ
ระบาดของโรคโค
วิด-19 จังหวัด
ลําปาง จังหวัด
ลําพูน โดย
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 

1.อ.ดวงใจ พุทธวงศ  
(หัวหนาโครงการวิจัย 
สัดสวนทุนวิจยัท่ีไดรับ
รอยละ 40 =26,880) 

 
ทุนวิจัยท้ังสิ้น 67,200 
(นักวจิัย 7 คน) 

 
 

26,880 สํานักงานวิจัย
แหงชาติ (สกสว.) 

1 พ.ย. 63 -30 
เม.ย.64 

RU63-28 

7 องคความรูสู
ชุมชน :  การ

ผศ.ดร.พงศธร คําใจหนัก 
(ผูรวมวิจัย สัดสวนทุน

70,000 สํานักงานวิจัย
แหงชาติ (สกสว.) 

1 มี.ค. 64- ก.พ.
65 

-
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ลําดับ 
ช่ืองานวิจัย/งาน

สรางสรรค 
ชื่อผูทําวิจัย/งานสรางสรรค 

จํานวนเงิน
(บาท) 

หนวยงานที่ใหการ
สนับสนุนเงินวิจัย 

ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ(วัน/

เดือน/ปที่) 

เลขท่ี
สัญญา 

บริหารจัดการนํ้า
เพื่อสงเสริมการ
พึ่งตนเองของ
ชุมชนบานสัก  
ต.บานเอื้อม   
อ.เมืองลําปาง  
จ.ลําปาง 

 

วิจัยที่ไดรับรอยละ 10 
=70,000 บาท) 
ทุนวจัิยท้ังส้ิน 700,000 
บาท  
(นักวิจัย 10 คน) 

8 การจัดการความรู
เพื่อสรางพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมในกลุม
ชาติพันธุเมี่ยนและ
ลีซทูี่ไดรบั
ผลกระทบจากการ
อพยพบานวังใหม  
ต.รองเคาะ อ.วัง
เหนือ  จ.ลําปาง 

 

หัวหนาโครงการ 
1.ผศ.สุภาวด ี ยาดี  
(รอยละ 50)  =188,500 
ผูรวมวิจัย 
2.อ.อัคจร  แมะบาน 
(รอยละ 5)  =18,850 
3.ผศ.ณัฐนรนิทร เมธีวุฒิ
นันทน ภานณุภัทรธนวัฒน
(รอยละ 5)  =18,850 
4.อ.นิศาชล พรมด ี
(รอยละ 3)  =11,310 
5.อ.เสาวรีย บุญสา 
(รอยละ)  =7,540 

ทุนวจัิยท้ังส้ิน 377,000 
บาท (นักวิจัย 6 คน) 

245,050 สํานักงานวิจัย
แหงชาติ (สกสว.) 

30 ก.ย.63 -ส.ค.
2564 

วช.อว.(อ) 
(หปจ./

825/256
3 

9 การจัดการทุน
ทางวัฒนธรรม
ทองถิ่นเพื่อรักษา
คุณคาสูการ
ยกระดับมูลคา
ทางเศรษฐกิจของ
เซรามิกจังหวัด
ลําปาง 

1. รศ.วิไลลักษณ พรมเสน 
2. ผศ.เจษฎา ทองสุข 
 (เปนผูรวมวิจัย สัดสวนทุน
วิจัยที่ไดรบัคนละ รอยละ 5 
=57,000 บาท) 

ทุนวจัิยท้ังส้ิน 
1,140,000 บาท 

114,000 บริหารและ
จัดการทุนดาน
การพัฒนาระดับ
พื้นที่ (บพท.) 

1 เม.ย.64- 31 
มี.ค.65 

A17F64
0006 

10 การรักษาคุณคาสู
การยกระดับมูลคา
เซรามิกลําปางดวย
คุณคาใหมบน
ฐานอัตลักษณ
ทองถิ่น 

1.ผศ.เจษฎา ทองสุข 
หัวหนาโครงการวิจัย รอย
ละ 40 =680,000   
2. รศ.ศิริกร อ่ินคํา 
3. ผศ.วราภรณ ภูมลี 
4. ผศ.ธงชัย ปนสุข 
(ผูรวมวิจัย สัดสวนทุนวิจัย
ที่ไดรับคนละ รอยละ 10 
=170,000x3=510,000 
บาท) 
ทุนวจัิยท้ังส้ิน 

1,190,000 บริหารและจัดการ
ทุนดานการพัฒนา
ระดับพื้นที่ 
(บพท.) 

1 เม.ย.64- 31 
มี.ค.65 

A17F640
006 
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ลําดับ 
ชื่องานวิจัย/งาน

สรางสรรค 
ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค 

จํานวนเงิน
(บาท) 

หนวยงานท่ีใหการ
สนับสนุนเงินวิจัย 

ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ(วัน/

เดือน/ปท่ี) 

เลขท่ี
สัญญา 

1,7000,000 บาท 
11 การพัฒนา

ผูประกอบการเซรา
มิกระดบัครัวเรือน
ดวยอัตลักษณใหม
จากทุนทาง
วัฒนธรรมจังหวัด
ลําปาง 

1. ผศ.ปวีณา งามประภาสม 
2. ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา 
(ผูรวมวิจัย สัดสวนทุนวิจัย
ที่ไดรับคนละ รอยละ 
7=151,200x2=302,400 
บาท) 
3. ผศ.ชนมธนัช สุวรรณ 
(ผูรวมวิจัย สัดสวนทุนวิจัย
ที่ไดรับ รอยละ 
5=108,000 บาท) 

 
ทุนวิจัยทั้งสิ้น 
2,160,000 บาท 

410,400 บริหารและจัดการ
ทุนดานการพัฒนา
ระดับพื้นที่ 
(บพท.) 

1 เม.ย.64- 31 
มี.ค.65 

A17F640
006 

12 การพัฒนาระบบ
สนับสนุนการ
ทํางานเชิงพื้นที่
เพื่อแกไขปญหา
ความยากจนแบบ
เบ็ดเสร็จและ
แมนยําพื้นที่
จังหวัดลําปาง 

1. อ.ดร. ดวงใจ  พุทธวงศ 
2. ผศ.ธนพร  หมูคํา 
3. ผศ.วิศท  เศรษฐกร 
(สัดสวนทุนวิจัยที่ไดรับ   
คนละ รอยละ5 
=385,000x3=1,155,000 
บาท) 

 
ทุนวิจัยทั้งสิ้น 
7,700,000 บาท  

1,155,000 กองทุนสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม 
(ววน.) 

16 พ.ค. 64-14 
พ.ค.65 

A14F640
087 

13 การพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคโดย
รถไฟบนเสนทาง
ยุคสมัยแหงลานนา 

1. รศ.วิไลลักษณ พรมเสน  
(ผูรวมวิจัย สัดสวนทุนวิจัย
ที่ไดรับ รอยละ 
10=220,000 บาท) 
2. ผศ.ดร.พงศธร คําใจ
หนัก 
(ผูรวมวิจัย สัดสวนทุนวิจัย
ที่ไดรับ รอยละ 
5=110,000 บาท) 

 

ทุนวิจัยทั้งสิ้น 
2,200,000 บาท   

330,000 บริหารและจัดการ
ทุนดานการเพิ่ม
ความสามารถใน
การแขงขันของ
ประเทศ (บพข.)) 

16 มี.ค. 2564-
15 มี.ค.2565 

C10F640
009 

14 การยกระดับ
ศักยภาพของ
ชุมชนเพื่อการ
สื่อสารอัตลักษณ
เชิงสรางสรรคของ
การทองเที่ยวเชิง

1.รศ.วิไลลักษณ  พรมเสน 
(หัวหนาโครงการ สัดสวน
ทุนวิจัยที่ไดรบั รอยละ 
21=315,000 บาท) 
2. ผศ.ดร.บัณศิกาญจ        
ตั้งภากรณ  

1,350,000 บริหารและจัดการ
ทุนดานการเพิ่ม
ความสามารถใน
การแขงขันของ
ประเทศ(บพข.) 

16 มี.ค. 2564-
15 มี.ค.2565 

C10F640
009 
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ลําดับ 
ช่ืองานวิจัย/งาน

สรางสรรค 
ชื่อผูทําวิจัย/งานสรางสรรค 

จํานวนเงิน
(บาท) 

หนวยงานที่ใหการ
สนับสนุนเงินวิจัย 

ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ(วัน/

เดือน/ปที่) 

เลขท่ี
สัญญา 

สรางสรรคโดย
รถไฟบนเสนทาง
ยุคสมัยแหงลานนา 

(ผูรวมวิจัย สัดสวนทุนวิจัย
ที่ไดรับ รอยละ 10 
=150,000 บาท) 
3.อ.ปยรัตน วงศจุมมะลิ 
(ผูรวมวิจัย สัดสวนทุนวิจัย
ที่ไดรับ รอยละ 10 
=150,000 บาท) 
4. รศ.ศิริกร  อ่ินคํา 
(ผูรวมวิจัย สัดสวนทุนวิจัย
ที่ไดรับ รอยละ 7 
=105,000 บาท) 
5. ผศ.ธงชัย  ปนสุข 
(ผูรวมวิจัย สัดสวนทุนวิจัย
ที่ไดรับ รอยละ 7 
=105,000 บาท) 
6. ผศ.อัญธิชา รุงแสง 
(ผูรวมวิจัย สัดสวนทุนวิจัย
ที่ไดรับ รอยละ 7 
=105,000 บาท) 
7.ผศ.อาระดา พุมไพศาล
ชัย 
(ผูรวมวิจัย สัดสวนทุนวิจัย
ที่ไดรับ รอยละ 7 
=105,000 บาท) 
8.ผศ.เจษฎา ทองสุข  
(ผูรวมวิจัย สัดสวนทุนวิจัย
ที่ไดรับ รอยละ 7 
=105,000 บาท) 
9.ผศ.ดร.อนันต อุปสอด 
(ผูรวมวิจัย สัดสวนทุนวิจัย
ที่ไดรับ รอยละ 7 
=105,000 บาท) 
10.อ.วารินทร วงษวรรณ 
(ผูรวมวิจัย สัดสวนทุนวิจัย
ที่ไดรับ รอยละ 7 
=105,000 บาท) 

 

ทุนวจัิยท้ังส้ิน 
1,500,000 บาท  

15 การพัฒนาเสนทาง
และผลิตภัณฑการ
ทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคโดย

1.รศ.พรสวรรค มณทีอง 
(ผูรวมวิจัย สัดสวนทุนวิจัย
ที่ไดรับ รอยละ 5 =85,000 
บาท) 

255,000 บริหารและจัดการ
ทุนดานการเพิ่ม
ความสามารถใน
การแขงขันของ

16 มี.ค. 2564-
15 มี.ค.2565 

C10F640
009 
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ลําดับ 
ชื่องานวิจัย/งาน

สรางสรรค 
ช่ือผูทําวิจัย/งานสรางสรรค 

จํานวนเงิน
(บาท) 

หนวยงานท่ีใหการ
สนับสนุนเงินวิจัย 

ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ(วัน/

เดือน/ปท่ี) 

เลขท่ี
สัญญา 

รถไฟบนเสนทาง
ยุคสมัยแหงลานนา 

2.อ.พงษวิกรานต มหิทธิพงศ 
(ผูรวมวิจัย สัดสวนทุนวิจัย
ที่ไดรับ รอยละ 10 
=170,000 บาท) 
ทุนวิจัยทัง้สิ้น 1,700,000 
บาท 

ประเทศ(บพข.) 

16 Making Social 
Space: Gay 
and Kathoey 
Groups as 
Convenors of 
Ceremonies 
and Rituals in 
Lampang 
Province 

ผศ.ก่ิงแกว  ทิศตึง 100,000 The 
Australian 
National 
University 

ส.ค.2564-30 
เม.ย.2565 

ABN: 52 
234 
063 
906 

รวมทุนวิจัยภายนอกทั้งสิ้น 6,367,450    
 

การคํานวณ  
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

6,388,450 
= 67,962.23 บาท/คน 

94 
 

2. แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
67,962.23 

x 5 =
5.00 คะแนน 

(13.59) 25,000 
 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

การบรรลุ
เปาหมาย 

25,000 บาท/คน เงินสนับสนุนงานวิจัย 67,962.23 บาท/คน 
5 คะแนน 
(13.59) 

บรรล ุ

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 2.2-1-1 

 
สัญญาทุนวิจัยภายใน ประจําปงบประมาณ 2564/ประกาศทุน ประจําปงบประมาณ 
2564 (จํานวน 2 ทุน)  

มน 2.2-1-2 สัญญาทุนวิจัยภายนอก ประจําปงบประมาณ 2564   (จํานวน 16 ทุน) 
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ตัวบงช้ีที่  2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาํและนักวิจัย 
ชนดิของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
รอบปการประเมิน ปปฏิทิน 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ 
นักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 

 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนด

ไวเปน คะแนนเตม็ 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนด

ไวเปน คะแนนเตม็ 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนด

ไวเปน คะแนนเตม็ 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 
 

ขอมูลพื้นฐานผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 

คา
น้ําหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จํานวน
ผลงาน 

ผลรวมถวง
นํ้าหนัก 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติที่มี
ผูทรงคุณวุฒิที่อยูในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่ เก่ียวของจากหลากหลายสถาบันทําหนาที่คัดสรร
กลั่นกรอง 

5 1 

0.40 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีผูทรงคุณวุฒิที่อยูในวงวิชาการสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของจากหลากหลายสถาบันทํา
หนาที่คัดสรรกลั่นกรอง 

2 0.80 

0.40 - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 1 0.40 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ

ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
26 15.60 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

8 6.40 
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คา
นํ้าหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จํานวน
ผลงาน 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ี
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2562 

5 5 

- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 0 0 
- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่ไดรับการประเมินผาน
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

0 0 

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่ผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมได
นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

0 0 

- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ 
ตําแหนงทางวิชาการแลว 

0 0 

- ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ
การประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

0 0 

- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนไดรับการประเมินผาน
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

0 0 

0.20 - งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

0 0 

0.40 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 0 
0.60 - งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 2 1.20 
0.80 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 
0 0 

1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

4 4 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด  
(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 

94  

จํานวนผลงานวิชาการทั้งหมด 47  
จํานวนผลงานสรางสรรคท้ังหมด 6  

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาํ 29.20  
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจํา 5.20  

ผลรวมถวงนําหนักของผลงานทั้งหมดของอาจารยประจํา 34.40  
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา 31.06  
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คา
น้ําหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จํานวน
ผลงาน 

ผลรวมถวง
นํ้าหนัก 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจํา 5.53  
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท้ังหมดของอาจารยประจํา 36.60  

คะแนนท่ีได 5(9.15)  
 
การคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัยตามสูตร 

 
34.40 

x 100 = รอยละ 36.60 
94 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
36.60 

x 5 = 5 (9.15) คะแนน 
20 

 

ผลการดําเนินงาน  
 ปการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําคณะที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอทั้งหมด จํานวน 94 คน โดยมีผลงานวิชาการของอาจารยประจําท้ังหมดที่ตีพิมพหรือ
เผยแพรในป พ.ศ.2564 จํานวน 53 ผลงาน มีผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําทั้งหมด เทากับ 34.40 คิดเปนรอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทั้งหมดเทากับ 36.60 
รายละเอียดดังนี้  
  จําแนกเปนผลงานทางวิชาการทั้งหมด จํานวน 47 ผลงาน มีผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงาน
วิชาการของอาจารยประจําเทากับ 29.20 คิดเปนรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน 31.06
รายละเอียดดังนี ้

- ผลงานทางวิชาการที่มีคาน้ําหนัก 0.20  จํานวน 5 ผลงาน  = 1.00 
- ผลงานทางวิชาการที่มีคาน้ําหนัก 0.40 (บทความ   
  วิจัย/บทความวิชาการ/อนุสิทธิบัตร)  

จํานวน 3 ผลงาน  = 1.20 

- ผลงานทางวิชาการที่มีคาน้ําหนัก 0.60  จํานวน 26 ผลงาน = 15.60 
- ผลงานทางวิชาการที่มีคาน้ําหนัก 0.80  จํานวน 8 ผลงาน = 6.40 
- ผลงานทางวิชาการที่มีคาน้ําหนัก 1.00  จํานวน 5 ผลงาน = 5 

 
  จําแนกเปนผลงานสรางสรรคท้ังหมด จํานวน 6 ผลงาน มีผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงาน
สรางสรรคของอาจารยประจําเทากับ 5.20 คิดเปนรอยละของผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรค 
5.53 รายละเอียดดังนี้ 
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- ผลงานสรางสรรคที่มีคาน้ําหนัก 0.20  
(งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ  อิเล็กทรอนิกส   
online) 

จํานวน 0 ผลงาน  = 0 

- ผลงานสรางสรรคที่มีคาน้ําหนัก 0.40 จํานวน จํานวน 0 ผลงาน  = 0 
- ผลงานสรางสรรคที่มีคาน้ําหนัก 0.60 จํานวน  
  (งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ)  

จํานวน 2 ผลงาน  = 1.20 

- ผลงานสรางสรรคที่มีคาน้ําหนัก 0.80 จําน จํานวน 0 ผลงาน = 0 
- ผลงานสรางสรรคที่มีคาน้ําหนัก 1.00 จํานวน  
  (งานสรางสรรคท่ี  ไดรับการเผยแพรในระดับ 
  ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ) 

จํานวน 4 ผลงาน = 4 

 

รายละเอียดผลงานวิชาการของอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน......53......ผลงาน ดังนี้ 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติที่มีผูทรงคุณวุฒิที่อยูในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของจากหลากหลาย
สถาบันทําหนาที่คัดสรรกล่ันกรอง (คาน้ําหนัก 0.20) จํานวน 5 ผลงาน 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
1 ผศ.วราภรณ  ภูมล ี จิตรกรรมสีนํ้าสถาปตยกรรม

สําคัญยานเศรษฐกิจรถไฟนคร
ลําปางผานแอพพลิเคชั่นเสนทาง
รถมา จ.ลาํปาง 

วันที่ 25 
พฤศจิกายน 

2564 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  มหกรรมงานวิจัย
แหงชาติ 2564  “Thailand 
Research Expo : 
Symposium 2021” วันที่ 
25 พฤศจิกายน 2564 
เซ็นทรัลเวิลด  ราชประสงค
กรุงเทพฯ.  
หนา 132-140 

2 ประยูร  อิมิวัตร,  
ผศ.รัชดาพร หวลอารมณ
และสุภาภรณ  ทองเพ็ญ, 

การเลือกตั้งทองถิ่นในบริบทใหม วันที่ 30 
กรกฎาคม 

2564 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ 
ศาลาดนตรีสุริยเทพ 
มหาวิทยาลัยรังสิต      
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564. 
หนา 1-21 

3 ประภัชราภรณ  โลกคําลอื 
และผศ.สภุาวด ียาด ี

กลวิธีการเลาเร่ืองท่ีปรากฏใน
หนังสือกฎแหงกรรมของ ท.เลียง
พิบูลย. 

16 ธันวาคม 
2564 

รายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ
เครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการและ
วัฒนธรรม 4 สถาบัน 
การศึกษา “ภาษาและ
วัฒนธรรมไทยในวิถีโลก
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูล 
ที่ตีพิมพ/หนวยงาน 

ที่รับรอง 
ใหม”, กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง. 
หนา 675 – 692. 

4 อ.ตุลาภรณ แสนปรน อนุภาคและอัตลักษณนทิานไท
ใหญ: กรณีศึกษานิทานไทใหญ
จากหนังสอื “ดวยปญญาและ
ความรัก : นิทานชาวเมืองเหนือ” 
โดย เวาน เพลงเออ”  

วันที่ 7 
กันยายน 
2564 

รายงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติดาน
มนุษยศาสตรและบูรณา
การทางภาษา ครั้งท่ี 3 
(ออนไลน) คณะ
มนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหากฎุราช
วิทยาลัย หัวขอ “อักษร 
ภาษา จารึก วรรณคดี คติ
ชนวิทยา : บทบาทที่มีตอ
สังคมปจจุบันและ
อนาคต” วันอังคารท่ี 7 
กันยายน 2564 (นําเสนอ
ออนไลน). หนา 83-99 

5 อ.ทตัพิชา สกุลสืบ และ  
ผศ.ดร.ธนพร  หมูคํา 

กลวิธีการเขียนและศิลปะการใช
ภาษาของสงวน โชติสขุรัตน ใน
สารคดีชีวประวัติ “คนดีเมือง
เหนือ” 

16 ธันวาคม 
2564 

รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการและ
วัฒนธรรม 4 
สถาบันการศึกษา หัวขอ 
“ภาษาและวัฒนธรรม
ไทยในวิถโีลกใหม” หนา 
535-554 

 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ผูทรงคุณวุฒิที่อยูในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของจากหลากหลายสถาบันทําหนาที่คัดสรร
กลั่นกรอง (คาน้ําหนัก 0.40) จํานวน 2 ผลงาน 
 
 
2 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลท่ีตีพิมพ/
หนวยงานท่ีรับรอง 

1 ผศ.ดร.ชุติกานต รักธรรม Teachers Preparedness For 
Emergency Remote 
Education During the COVID-
19 Pandemic: A case Study 
from a provincial Thai 
University. 

17-18 
มิถุนายน
2564 

รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรระดับชาติ
คร้ังที่ 14 และระดับ
นานาชาติคร้ังท่ี 1 วันท่ี 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลท่ีตีพิมพ/
หนวยงานท่ีรับรอง 

 
 

17-18 มถิุนายน 2564 
หนาที่ 1302-1317 

2 อ.ภาณุวัฒน สกลุสบื Folklore and COVID-19 
Protection: Case Study of 
Thai Spiritual Guardian for 
the City Gate by Pong Sanuk 
Nuea Temple Faith Group, 
Lampang Province, Thailand. 

16 
กรกฎาคม

2564 

รายงานการประชุม The 
14th International 
Humanities and 
Social Sciences 
Network Conference: 
Moving from 
Disruption to 
Resilience: The 
Dynamics of 
Humanities and 
Social Sciences, 15-16 
July, 2021: pp. 139 – 
143. 

 
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (คาน้ําหนัก 0.40) จํานวน .......1.........ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลท่ีตีพิมพ/
หนวยงานท่ีรับรอง 

1 อ.ปราการ  ใจด ี หุนกลองตึ้งทําจากไมประกบ
ครอบถัง  

29 มีนาคม 
2564 

เลขอนุสิทธิบัตร 17574 
อสป/200-ข โดย
กรมทรัพสินทางปญญา 
(ออกให ณ วันที่ 29 
มีนาคม พ.ศ.2564 และ
หมดอายุ ณ วันที ่22 
มีนาคม พ.ศ.2569) 

 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 (คาน้ําหนัก 
0.60) จํานวน .....26...ผลงาน 
 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลท่ีตีพิมพ/
หนวยงานท่ีรับรอง 

1 ผศ.ขัตตยิา ขัติยวรา,  
ราชศักดิ ์สุวรรณนจัศิริ, 
และชวนพบ เอีย่วสานุรักษ 
 

ชุมชนกับการเตรียมพรอมรับภัย
พิบัติแผนดินไหว กรณีศึกษา บาน
มาย ตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ 
จังหวัดลําปาง วารสาร
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยัศรนีคริ

มกราคม - 
มิถุนายน 

2564 

วารสารสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ, ปที่ 24 (1),  
35-48. 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลท่ีตีพิมพ/
หนวยงานท่ีรับรอง 

นทรวิโรฒ  
2 อ.ทยากร สุวรรณภูมิ   

และ 
อ.ปราการ ใจด ี

ผลกระทบโควิด 19 ตออาชีพนัก
ดนตรกีลางคืนในจังหวัดเชียงใหม
และลําปาง 

มกราคม-
เมษายน 
2564 

วารสารมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรปริทัศน  
ปที่ 9 (1),1-12. 

3 อ.พงษวิกรานต มหิทธิพงศ 
และผศ.ศรชัย เต็งรัตนลอม 

มิติใหมของการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานเปยโนสําหรับผูเรียนในยุค
ปจจุบัน 

มกราคม-
เมษายน 
2564 

วารสารมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรปริทัศน  
ปที่ 9 (1),13-24. 

4 อ.ภาณุวัฒน สกุลสืบ 
 

อนุภาคไสยศาสตรและบทบาท
ของอนภุาคไสยศาสตรท่ีมีตอการ
สรางตัวละครเอก เร่ือง การิน 
ปริศนาคดีอาถรรพ 

มกราคม-
เมษายน 
2564 

วารสารมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรปริทัศน  
ปที่ 9 (1),110-125. 

5 อ.สุพรรณิการ วงคสตุา การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน
โดยใชบทบาทสมมุติในวิชาการฟง
และการพูดภาษาจีน 1 ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏั
ลําปาง  

พฤษภาคม-
สิงหาคม 
2564 

วารสารมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรปริทัศน  
ปที่ 9 (2),59-70. 

6 อ.ดร.สุกัญญา แซโก ปญหาและแนวทางในการพัฒนา
คูมือลามทางการแพทยขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือชวยเหลอืผูปวยนักทองเท่ียว
ชาวจีน  

พฤษภาคม-
สิงหาคม 
2564 

วารสารมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรปริทัศน  
ปที่ 9 (2),80-93. 

7 ผศ.ณัฐพงษ คันธรส,  
ผศ.อัมฤตา สารธิวงศ และ 
ผศ.อัญธิชารุงแสง 

การมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค
นคร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง  

มกราคม -        
มีนาคม 
2564 

วารสารวิชาการวิทยาลัย
บริหารศาสตร ปที่ 4 
(1),1-18. 

8 ผศ.อํานาจ สงวนกลาง การศึกษาวิเคราะหความกตัญู
กตเวที ในพระพุทธศาสนา       
เถรวาท  

มกราคม-
มิถุนายน 

2564  

ธรรมธาราวารสารวิชาการ 
ทางพระพุทธศาสนา  
ปที่ 7(1),101-130. 

9 อ.มณีรัตน จันทรหนิ้ว และ 
รศ.พฤกษา เครือแสง 

แนวทางเชิงนโยบายในการบริหาร
จัดการพื้นที่อยางมีสวนรวมของ
ตําบลเสริมขวา อําเภอเสริมงาม 
จังหวัดลําปาง  

มกราคม-
มิถุนายน 

2564 

วารสารกฎหมายสุโขทัย
ธรรมาธิราช ปท่ี32 (1) 
129-148.  

10 ผศ.ดร. สุประวีณ             
แสงอรุณเฉลิมสุข 

วิถีที่ปรากฏในนิทานพื้นบานชาว
ลาหู ชมุชนปาคาสันติสขุ บานแม
แจม อ.เมอืงปาน จ.ลําปาง 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2564 

วารสารราชภัฏเพชรบูรณ
สาร ปที ่23 (2), 75-86 

11 ผศ.สิริรัตน วาวแวว การพัฒนาทักษะภาษาจีนเพ่ือการ
ทํางานสําหรับพนักงานนวดแผนไทย  

พฤษภาคม-
สิงหาคม 
2564  

วารสารบัณฑิตแสงโคมคาํ 
ปที่ 6(2),268-285. 

12 อ.ดร.เทวฤทธ์ิ วิญญา, 
ผศ.รัชดาพร หวลอารมณ  

ระบบการบริหารจัดการกําลังคน
คุณภาพในภาคราชการ ไทย 

มกราคม-
มิถุนายน 

วารสารดานการบริหารรัฐ
กิจและการเมือง  
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลท่ีตีพิมพ/
หนวยงานท่ีรับรอง 

และผศ.ดร.วิศท เศรษฐกร 
 

(Talent Management System 
of Thai Government Sector)  

2564 มหาวิทยาลยับูรพา      ป
ที่ 10 (1)  

13 ผศ.ดร.ฤทัย  พานชิ และ  
รศ.พรสวรรค มณีทอง 

การเสริมสรางสุนทรียภาพเพ่ือ
สรางคุณคาในตนของผูสูงอายุ 

กันยายน –
ธันวาคม 
2564 

วารสารมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรปรทัิศน       
ปที่ 9 (3),28-39 

14 ผศ.อัญธิชา รุงแสง และ 
ผศ.ณัฐพงษ  คันธรส 

ความเปนพลเมืองกับการพัฒนา
ประชาธิปไตยในชุมชน: ศึกษา
เฉพาะกรณีชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองเขลางคนคร อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง  

กันยายน –
ธันวาคม 
2564 

วารสารมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรปรทัิศน     
ปที่ 9 (3),56-66 

15 รศ.วิไลลักษณ  พรมเสน ,
ผศ.ดร.พงศธร คําใจหนัก 
และ อ.อัคจร  แมะบาน 

การบริหารจัดการขยะโดย
กระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ตําบลปาตันนาครวั อําเภอแมทะ 
จังหวัดลําปาง   

กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2564 

วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลาํปาง ปท่ี 10 (2), 
104-114. 

16 ผศ.ณัฐพงษ คันธรส,  
ผศ.อัมฤตา สารธิงค,  
ผศ.อัญธิชา รุงแสง และ 
อ.ฐาปน ีชุมพลวงศ 

การบริหารราชการแบบมีสวน
รวม: จากแนวคิดสูการพัฒนา
ภาครัฐในยุคประเทศไทย 4.0 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2564 

วารสารวิชาการสถาบัน
เทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 
(สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร)  
ปที7่(2),130-144. 

17 อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท, 
ผศ.วรญา รอดวินิจ และ 
ผศ.วราภรณ  ภูมล ี

การศึกษาปญหาและแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาจีน เพ่ือสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ
วัฒนธรรมในจังหวัดลําปาง 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2564 

วารสารวิชาการ
บัณฑิตศึกษาและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ปท่ี 11 (2),   
65-78. 

18 อ.ดร.สุคนธทิพย สุภาจันทร 
อ.พิมาย วงคทา  
อ.วีรศักด์ิ ฟองเงนิ 
ผศ.ดร.รัชฎาภรณ ทองแปน 
และ ผศ.ชนมธนชั สุวรรณ  

การพัฒนาระบบฐานขอมูลอัต
ลักษณชาติพันธุเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวดวยระบบภูมิ
สารสนเทศโดยชุมชน: บานแม
แจม อําเภอเมืองปาน บานจาํปุย 
อําเภอแมทะ และบานโปงนํ้ารอน 
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 

ตุลาคม - 
ธันวาคม 
2564 

วารสารสังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม ปที ่5 (4), 
175 – 184. 

19 สุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข 
(นักศึกษา)  
รศ.ดร.Truong Thi Hang 
รศ.ดร.ประจักษ สายแสง 
และ รศ.บุญเหลอื ใจมโน 
(ผลงานนักศึกษา ป.เอก) 

การวิเคราะหลักษณะของตัว
ละครเอกหญิงที่มีการเดินทางทาง
จิตวิญญาณในนวนิยายแนว
ศาสนาของทมยันต ี

มกราคม - 
มิถุนายน 

2564 
 

วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลาํปาง ปท่ี 10 (1), 
143-153. 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลท่ีตีพิมพ/
หนวยงานท่ีรับรอง 

20 อรทัย สขุจะ (นักศึกษา), 
ผศ.ขนษิฐา ใจมโน 
รศ.ดร.สนม ครุฑเมอืง และ 
รศ.บุญเหลือ ใจมนโน  
(ผลงานนักศึกษา ป.เอก) 

วรรณกรรมเพลงกลอมเด็กจังหวัด
ลําปาง: การวิเคราะหปจจัยที่มีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงและความคง
อยู 

มกราคม-
มิถุนายน 

2564 

วารสารวิจัยทางการ
ศึกษา มหาวิทยาลยัศร ี 
นครินทรวิโรฒ ปที่16(1), 
150-163. 

21 นิตยา  มูลปนใจ (นักศึกษา), 
ผศ.ดร.ขนิษฐา ใจมโน  
ผศ.ดร.ฤทัย พานชิ  
และศรีวิไล พลมณี  
(ผลงานนักศึกษา ป.เอก) 

วัจนกรรมคําลงทายในภาษาถิ่น
เหนือตามปจจัยทางเพศ 

มกราคม-
มิถุนายน 

2564 

วารสารวิจัยทางการ
ศึกษา มหาวิทยาลยัศร ี
นครินทรวิโรฒ ปที่ 
16(1), 164-177. 

22 จันทกานต สิทธิราช 
(นักศกึษา) 
ผศ.ดร.ธนพร หมูคํา  
ศรวิีไล พลมณ ี 
และประเทือง ทินรัตน  
(ผลงานนักศึกษา ป.เอก) 

การดํารงอยูของอัตลักษณชาติ
พันธุไทใหญในจังหวัดแมฮองสอน 

มกราคม-
มิถุนายน 

2564 

วารสารรามคําแหง ฉบับ
มนุษยศาสตร ปที ่40 (1), 
23-48. 

23 Su Su Khin, Truong Thi 
Hang, Prachzcksha 
Saisang & Sanom 
Khrutmuang  

A Comparative Study of 
Beliefs Found in Thai and 
Myanmar Legends 

มกราคม-
มิถุนายน 

2564 

วารสารวิชาการ มจร.
บุรีรัมย ปที่ 6 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-มิถุนายน 
2564).61-75. 

24 หวง หยวนหยวน และ  
ผศ.ธนพร หมูคํา. 
(ผลงานนักศึกษา ป.เอก) 
 

ภาพแทนวัฒนธรรมจีนผานเคร่ือง
แตงกายท่ีปรากฏในนวนิยาย 
เรื่อง "กี่เพา" ของ พงศกร 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2564 

วารสารรามคําแหง ฉบับ
มนุษยศาสตร. 
(กรกฎาคม-ธันวาคม), ป
ที่ 40(2), 1-20. 

25 นภาภร แสงสขุ 
รศ.ดร.บุญเหลือ ใจมะโน
และรศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน 
(ผลงานนักศึกษา ป.เอก) 

การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรม
เพลงลูกทุงของไทยและลาว: การ
วิเคราะหภาพพจนและภาพ
สะทอนสังคม 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2564 

วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง ฉบบที ่10 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 
2564).58-69 

26 รศ.ดร.วิพฒัน หมัน่การ,  
ผศ.วิเชิด ทวีกุล และ  
อ.รพีพรรณ จักรสาน   

สัมฤทธิผลในการนํานโยบายการ
แกปญหาหมอกควันไปปฏิบัตใิน
พื้นท่ี อําเภอแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง 

พฤษภาคม-
สิงหาคม 
2564 

วารสารวิจัย มข. สาขา
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) ปท่ี 9 
ฉบับที่ 2,1-12  
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (คา
น้ําหนัก 0.80) จํานวน 8 ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลท่ีตีพิมพ/
หนวยงานท่ีรับรอง 

1 รศ.ดร.ภิญญพันธุ  
พจนะลาวัณย 
และสายชล สัตยานุรักษ 

บานและ(ความ)สวย: ความงาม
ของชันชั้นกลางกับความ
เปลี่ยนแปลงการจัดการพ้ืนที่
บริเวณบาน ทศวรรษ 2520-
2540 

มกราคม-
มิถุนายน 
2564 

วารสารสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยันเรศวร ปท่ี 
17 (1),31-70 

2 รศ.ดร.ภิญญพันธุ  
พจนะลาวัณย 
 

"จักรวาลการบริโภคในบาน ความ
เปลี่ยนแปลงของรสนิยมความงาม
และอารมณความรูสึกของสมาชิก
ในครอบครัวชนชั้นกลางไทย 
ทศวรรษ 2520-2540" 

พฤศจิกายน 
2564 

วารสารมนุษยศาสตรสาร 
(ฉบับเพิ่มเติม 
พฤศจิกายน 2564) : 
112-113 

3 รศ.ดร.ภิญญพันธุ  
พจนะลาวัณย 

 

"วินัยและการลงทัณฑ ใน
ประวัติศาสตรการศึกษาไทย 
(พ.ศ.2475-2563)" 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2564 

วารสารสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลยันเรศวร,  
17 : 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2564) : 283-
316 

4 อ.วารินทร วงษวรรณ การพัฒนาฐานขอมูลสุขภาพ
ประชาชนในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรในเขตเทศบาลเมือง
ลําพูน  
 

มีนาคม-
เมษายน 
2564 

วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที ่41(2), 
68-78 . 

5 อ.ฐาปน ีชุมพลวงศ,  
อ.นริศรา ภาษติวิไลธรรม 
และอ.ก่ิงแกว ทิศตึง  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของแรงงานนอกระบบภาค
การเกษตรในเขตชุมชนตําบล 
เสริมขวา อําเภอเสริมงาม จังหวัด
ลําปาง 

กันยายน-
ธันวาคม 
2564 

วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัย
ธนบุรี ปที่ 15 (3), 
97-107. 

6 ผศ.ดร.สุประวีณ แสงอรุณ
เฉลิมสุข 

ผศ.เอือ้มพร ฟูเต็มวงค 
อ.พชรวล ีกนิษฐเสน และ 
ชัดนารี มีสขุโข. 

อัตลักษณชาติพันธุผานเร่ืองเลา
เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวโดย
ชุมชน, สักทอง :  

กันยายน-
ธันวาคม 
2564 

วารสารมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 
(สทมส.), 27(4), 53-64. 

7 หยาง จิ้น(นักศึกษา) 
ผศ.ธนพร หมูคาํ 
รศ.บุญเหลือ ใจมโน และ 
ภูริวรรณ วรานุสาสน 
(ผลงานนักศึกษา ป.เอก) 

วรรณกรรมพ้ืนบานกับการ
ประกอบสรางอัตลักษณมสุลิม
ชาวหุย 

กรกฎาคม-
ธันวาคม 
2564 

วารสารศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลยัแมโจ 9(2), 
63-82. 

8 ดวงจันทร เดี่ยววิไล และ 
ผศ.ดร.ธนพร หมูคํา 

การสรางแบบทดสอบวัด
สมรรถนะการอานสําหรับ

ตุลาคม-
ธันวาคม 

วารสารศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัขอนแกน    
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 (คา
น้ําหนัก 0.80) จํานวน 8 ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลท่ีตีพิมพ/
หนวยงานท่ีรับรอง 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่4 -6 
โดยการหนุนเสริมจากภาคี
เครือขายการเรียนรู 

2564 ปที่ 44 ฉบับท่ี 4  
18-36 . 

 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการพ.ศ.2562 (คาน้ําหนัก 1.00) จํานวน .......5.....ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/
เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลทีต่ีพิมพ/
หนวยงานที่รับรอง 

1 อ.จิตรลดา  มูลมา Comparing Collaborative Writing 
Activity in EFL Classroom: Face-to-
Face  Collaborative Writing versus 
Online Collaborative Writing Using 
Google Docs (การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
การเขียนแบบรวมมือดวยวิธีการเขียนแบบ
ประชันหนากันแบบใชเอกสารออนไลนของ
ผูเรียนภาษาอังกฤษ) 
 

27 
กันยายน 
2564 

Asian journal of 
Education and 
Training 
(September) P.204-
215  
(ฐานขอมูลระดับ
นานาชาติ ERIC) 

2 อ.จิตรลดา  มูลมา Moonma, J.  (2021).  Google 
Classroom: Understanding EFL 
Students’ Attitudes towards Its Use as 
an Online Learning Platform.  English 
Language Teaching, 14(11), 38-48. 
https://doi.org/10.5539/elt.v14n11p38. 

13 
ตุลาคม 
2564 

English Language 
Teaching; Vol. 14, 
No. 11; 2021 ISSN 
1916-4742 E-ISSN 
1916-4750 
Published by 
Canadian Center of 
Science and 
Education 
(ฐานขอมูลระดับ
นานาชาติ ERIC) 

3 อ.ดร.เกวลิน  
จันทรเดช 

English as an international Language 
teaching and Perceptions : A case 
Study of Thai tertiary English 
Language Teachers 

ธันวาคม 
2564 

International 
Journal of 
Progressive 
Education .Volume 
17 Issue 6 
(December) P.93-
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการพ.ศ.2562 (คาน้ําหนัก 1.00) จํานวน .......5.....ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/
เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลท่ีตีพมิพ/
หนวยงานที่รับรอง 

114 (ฐานขอมลูระดับ
นานาชาต ิERIC) 

4 ผศ.ดร.วิศท เศรษฐกร Good Governance of the Provincial 
Administrarive Organization in 
Thailand: A  Case Study in Phrae 
Province, Thailand. PSYCHOLOGY AND 
EDUCATION (2021) 58(5) ISSN 1553-
6939.  

26 
เมษายน 
2564 

Scopus, Scimago 
Journal& Country 
Rank (SJR) 

5 Patumvadee 
Lamlert, Kanita 
Chaimamo, 
Boonlue Chaimano 
and Pratuang 
Dinnaratna 

Image of Thai and loa’s Women in 
Southeast Asian Writers Award 
Literatures.  

26 
เมษายน 
2564 

Scopus, Scimago 
Journal& Country 
Rank (SJR) 

 
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร (คาน้ําหนัก 1.00) จํานวน ........0........ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลท่ีตีพิมพ/
หนวยงานท่ีรับรอง 

- - - - - 

 
- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว (คาน้ําหนัก 1.00) 
จํานวน ......0.....ผลงาน 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลทีต่ีพิมพ/
หนวยงานที่รับรอง 

- - - - - 
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- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่ผานการพิจารณาตามหลกัเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนาํมา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวชิาการ (คาน้ําหนัก 1.00) จํานวน ..0...ผลงาน 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลท่ีตีพิมพ/
หนวยงานท่ีรับรอง 

- - - - - 
     

 
- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว (คาน้ําหนกั 1.00) จํานวน  0 
ผลงาน 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลท่ีตีพิมพ/
หนวยงานท่ีรับรอง 

     
     

 
- ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับ  การ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการ (คาน้ําหนัก 1.00) จํานวน ....0....ผลงาน 
. 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลท่ีตีพิมพ/
หนวยงานท่ีรับรอง 

     

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

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลท่ีตีพิมพ/
หนวยงานท่ีรับรอง 

- - - - - 

 
รายละเอียดผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําทั้งหมด จํานวน.......6.....ผลงาน ดังน้ี 
- งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online  
(คาน้ําหนัก 0.20) จํานวน .......2.....ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลท่ีตีพิมพ/
หนวยงานที่รับรอง 

- - - - - 
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- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (คาน้ําหนัก 0.40) จํานวน ......0......ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลทีต่ีพิมพ/
หนวยงานที่รับรอง 

- - - - - 

 
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.60) จํานวน ....2.........ผลงาน 
 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ช่ือผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/
ป 

ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลที่
ตีพิมพ/หนวยงาน

ที่รับรอง 

1 ผศ.วราภรณ  ภูมลี ภาพแหงความทรงจํา Covid-
19 ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  2563, 
บทความวิจัย “โรคเปลี่ยนคน 
คนเปลี่ยนโลก” 

วันที่ 29 
มีนาคม 
2564 

ศูนยมานุษยวิทยาสิ
รินธร (องคการ
มหาชน) (ศมส.) 

2 ผศ.วราภรณ  ภูมลี คติจักรวาลแหงดินแดนลานนา 18-20 
ธันวาคม 
2564 

โครงการสุนทรยีะ
ศิลปะกับชวิีต 
สถาบันพิพิธภัณฑ
ศลิปกรรมแหงชาติ, 
ธัชชา สนับสนุน โดย 
สํานักงานปลดั 
กระทรวงกรม
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม และ
สํานักงานการวิจัย
แหงชาติ 

 
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (คาน้ําหนัก 0.80) 
จํานวน ...0.......ผลงาน 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีตีพมิพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลทีต่ีพิมพ/
หนวยงานที่รับรอง 

- - - - - 

- - - - - 
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- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(คานํ้าหนัก 1.00) จํานวน 4ผลงาน 
 

ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/
ป 

ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลที่
ตีพิมพ/หนวยงาน

ที่รับรอง 

1 ผศ.นันทิยา  สมสรวย ผลิตภัณฑของท่ีระลึกทางการ
ทองเที่ยว : รถมาจําลองจังหวัด
ลําปาง, รางวลัเหรียญทองงาน
ออกแบบสินคาเชิงพาณิชย 
(Commercialized Product) 
ประเภทงานแบบจําลอง 
(Model Design)  

2-4 
ธันวาคม 
2564 

งาน “2021 
Kaohsiung 
International 
Invention and 
Design EXPO 
(KIDE)” วันที่ 
2-4 ธันวาคม 2564 
เ มื อ ง เ ก า ส ง 
ประเทศไตหวัน 
 

2 ผศ.นันทิยา  สมสรวย 
 

ผลิ ต ภัณฑ ไ ม แกะสลั กชุ บ สี 
(Marbling Art), รางวัลเหรียญ
เงินประเภทผลิตภัณฑที่ผลิต
แ ล ะ ใ ช ง า น เ ชิ ง พ า ณิ ช ย 
(Model) กลุมออกแบบตกแตง
ภายใน (Interior Design) 

 

วันที่ 18-
20 

สิงหาคม 
2564 

งาน "2021 Japan 
Design Idea & 
Invention EXPO 
(JDIE)" วันที่ 18-20 
สิงหาคม 2564 
เมืองเกียวโต 
ประเทศญี่ปุน 
 

3 รศ.ศริิกร  อ่ินคํา ผลงานสรางสรรค ชุด “It’s My 
Life”การจัดแสดงนิทรรศการ
ออนไลน หัวขอ Green New 
Narmal โครงการปฏิบัติการ 
KMUTNB 7th International 
Art And Design Workshop 
2021 และนิทรรศการภายใต
ความรวมมือ KMUTNB 
รูปแบบออนไลน    
 

  วันที ่17 - 
20 

พฤษภาคม 
2564 

คณะสถาปตยกรรม
และการออกแบบ  
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 
 

4 ผศ. ธงชัย  ปนสุข ผลงานสรางสรรค ชุด “Thai 
Contemporary Art”การจัด
แสดงนิทรรศการออนไลน 
หัวขอ Green New Narmal 

  วันที่ 17 - 
20 

พฤษภาคม 
2564 

คณะสถาปตยกรรม
และการออกแบบ  
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน 
ช่ือผลงานวิชาการ/ 

งานสรางสรรค 

วัน/เดือน/
ป 

ที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

ฐานขอมูลที่
ตีพิมพ/หนวยงาน

ที่รับรอง 

โครงการปฏิบัติการ KMUTNB 
7th International Art And 
Design Workshop 2021 และ
นิทรรศการภายใตความรวมมือ 
KMUTNB รูปแบบออนไลน    

เกลาพระนครเหนือ 
 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

≥ รอยละ 40 
ผลรวมคานํ้าหนัก 34.40x100 รอยละ 36.60x 5  

5 คะแนน 
(9.15) 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 94 20 

 
  
รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

มน 2.3-1-1 
(1)-(5) 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.20) จํานวน 5 บทความ  

มน 2.3-1-2 
(1)-(2) 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมระดับนานาชาติ (คาน้ําหนัก 0.40) จํานวน 2 บทความ 

มน 2.3-1-3 อนุสิทธิบัตร (คาน้ําหนัก 0.40) จํานวน 1 ผลงาน 
มน 2.3-1-4 

(1)-(26) 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุม 2 (คาน้ําหนัก 0.60) จํานวน 26 บทความ  

มน 2.3-1-5 
(1)–(8) 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุม 1คาน้ําหนัก 0.80) จํานวน 8 บทความ 

มน 2.3-1-6 
(1)-(5) 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2562 (คาน้ําหนัก 
1.00) จํานวน 5 บทความ 
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หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 2.3-1-7 

(1)-(2) 
สูจิบัตร/ใบประกาศ งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ คาน้าํหนัก 0.60 
จํานวน 2 ผลงาน 

มน 2.3-1-5 
(1)-(2) 

สูจิบัตร/ใบประกาศ งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ คาน้ําหนัก 1 จํานวน 4 ผลงาน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.4  งานวิจัยที่สรางผลกระทบตอสังคม 
ชนดิของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
รอบปการประเมิน ปการศึกษา 

 
เกณฑการประเมิน 
  การแปลงคารอยละของผลงานวิจัยท่ีสรางผลกระทบตอสังคมตอจํานวนงานวิจัยทั้งหมดของ
คณะเปนคะแนนระหวาง  0 – 5 
 โดยคารอยละของผลงานวิจัยท่ีสรางผลกระทบตอสังคมตอจํานวนงานวิจัยทั้งหมดของคณะท่ี
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

ขอมูลพื้นฐานงานวิจัยที่สรางผลกระทบตอสังคม 
รายงานการขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนผลงานวิจัยที่สรางผลกระทบตอสังคม (ปการศกึษา) 8 
จํานวนงานวิจัยทั้งหมดของคณะ (ปงบประมาณ)  18 
รอยละของผลงานวิจัยที่สรางผลกระทบตอสังคมตอจํานวนงานวิจัยทั้งหมด 44.44 
 

ตารางที่ 2.4-1 โครงการวิจัยที่สรางผลกระทบตอสังคม จํานวน......8...ผลงาน 

ลําดับ ชื่อผูทําวิจัย 
ผลงานวิจัยท่ีสราง
ผลกระทบตอสังคม 

หนวยงาน 
ที่นําไปใช 

ผลกระทบท่ีได 
ระยะเวลา 
ในการ

ดําเนินการ 
1 อ.พงษวิกรานต 

มหิทธิพงศ  
 

“วงกลองมองเซิง” :อัต
ลักษณทางดนตรีในมิติ
วั ฒ นธรรม ไท ใหญ
แมฮองสอน 

โฮงเฮียนสืบสานภูมิ
ปญญาลานนา 

นําองคความรูในเรือง
ของกลองมองเซิง 
เผยแพรบนเพจ       
“โฮงเฮียนสืบสานภูมิ
ปญญาลานนา” เพ่ือเปน
ฐานขอมูลความรูใหกับ
สาธารณะชนโดยนําวีดิ
ทัศนการสาธิตการตี
กลองมองเซิง ไปเผยแพร
บนชองทาง youtube 
“สืบสานลานนา” ของ
โฮงเฮยีนสบืสานภูมิ
ปญญาลานนา   

ตั้งแตวันที่ 
 6 ธ.ค.

2564 -ถึง
ปจจุบัน 

2 อ.ตุลาภรณ  แสนปรน  ขอความทายใบลานกับ
การศึกษา
ประวัติศาสตรชุมชน
บานนากาว ตําบลปา
ตัน อําเภอแมทะ 
จังหวัดลําปาง 

วัดสูงเมน ต.สูงเมน  
อ.สูงเมน จ.แพร  

1. เปนแนวทางในการ
จัดเก็บเอกสารคัมภีรใบ
ลานดวยระบบดิจิทัล 
และเปนแนวทางใน
การศึกษาองคความรู
ดานการศึกษา
ประวัติศาสตรชุมชน  

ก.ย.2563-
ตุลาคม 
2564 
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ลําดับ ชื่อผูทําวิจัย 
ผลงานวิจัยที่สราง
ผลกระทบตอสังคม 

หนวยงาน 
ที่นําไปใช 

ผลกระทบท่ีได 
ระยะเวลา 
ในการ

ดําเนินการ 
อื่น ๆ ผานขอความทาย
ใบลาน 
2.จัดทําบัญชีทะเบียน
คมัภีรใบลานของ      
วัดสูงเมนทั้งในรูปแบบ
เอกสารและทาง
โปรแกรม  

พิพิธภัณฑเรือนมหา
สวัสดี หอ

ประวัติศาสตร 
วัฒนธรรมและ

วรรณกรรมพื้นบาน 

1. บริการเผยแพรใน
พิพิธภัณฑเรือนมหา
สวัสดี หอ
ประวัติศาสตร 
วัฒนธรรมและ
วรรณกรรมพ้ืนบาน  
2. นําองคความรูจาก
งานวิจัยเปนแนวทางใน
การศึกษาเอกสาร
โบราณในทองถิ่น
จังหวัดนครปฐม  

1 ก.พ.
2563-31 
มีนาคม 
2565 

ภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะ

วัฒนธรรมตะวันตก  
คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร 

ใชเปนเอกสารคนควา
และอางอิงในสาขาวิชา
ภาษาไทยทั้งสําหรบั
ผูสอนและนักศึกษาท่ี
สนใจดานการปริวรรต
และศึกษาบริบททาง
วัฒนธรรม 

10-31 
มี.ค.2565 

3 ผศ.ปวีณา งามประภา
สม 

การปรับตัวในการ
จัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชนบานเมาะหลวง 
ตําบลเมาะหลวง 
อําเภอแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง สูการทองเที่ยว
ชุมชนวิถีใหม 

พัฒนาการอําเภอแม
เมาะ จ.ลําปาง 

1. นําไปประชาสัมพันธ
ใหกับคนในชนบท 
พรอมใหคําแนะนํา  
ในการปรับตัวใน
สถานการณปจจุบัน 
2. ออกแบบกิจกรรมใน
หมูบานทองเที่ยวให
เหมาะสมกับ
สถานการณ 

20 มี.ค.-
30ก.ย.
2565 

 

4 ผศ.สิริรัตน  วาวแวว การพัฒนาแผนชุมชน
พ่ึงตนเองเชิงบูรณา
การตําบลทุงฝาย 
อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง 

องการบริหารสวน
ตําบลทุงฝาย อ.
เมือง จ.ลาํปาง  

นําไปใชเปนแนวทาง
ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน
ประจําป ของชุมชน 
(ดานสิ่งแวดลอม ดาน

ม.ค.2565 
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ลําดับ ชื่อผูทําวิจัย 
ผลงานวิจัยท่ีสราง
ผลกระทบตอสังคม 

หนวยงาน 
ที่นําไปใช 

ผลกระทบท่ีได 
ระยะเวลา 
ในการ

ดําเนินการ 
สุขภาพ และดาน
เศรษฐกิจ) ตําบลทุง
ฝาย อําเภอเมอืง
ลําปาง จังหวัดลําปาง 

5 ผศ.ณัฐพงษ  คันธรส, 
อ.เกียรติสุดา โสดามรรค  

แนวทางการจั ดทํ า
ธ ร รมนู ญชุ มชนใน
ตําบลเสริมขาว อําเภอ
เส ริ ม ง า ม  จั งห วั ด
ลําปาง  

โรงเรียนเวียงปาเปา
วิทยาคม อ.เวียงปา

เปา จ.เชียงราย 

ใชเปนตัวอยางในการ
สอนรายวิชาสังคม
ศึกษา 4(ส32103) และ
รายวิชาการสื่อสารและ
การนําเสนอ (030202) 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2564 

1 พ.ย.
2564-31 
มี.ค.2565 

6 รศ.พฤกษา  เครือแสง การจั ดการความรู
ป ญหาก า รรั บ รอ ง
สถานะของบุคคลตาม
กฎหมายในเขตตําบล
รองเคาะ อํ าเภอวั ง
เหนือ จังหวัดลําปาง 

องคการบริหารสวน
ตําบลรองเคาะ 

อําเภอ 
วังเหนือ จังหวัด

ลําปาง 

1) นําไปใชใชประโยชน
เชิงนโยบาย โดยการนํา
ขอมูลการวิจัยพิจารณา
ในการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน 
2) นําไปใชประโยชน
ทางออมของงานวิจัย 
โดยการนําขอมูลวิจัยไป
ประกอบการพิจารณา
โครงการและ
งบประมาณเพื่อพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นใหเกิด
ประโยชนโดยตรงแก
ประชาชนในพื้นที่ 

1 มี.ค.-
ก.ย.2565 

7 อ.ตุลาภรณ  แสนปรน การปริวรรตคัมภีรใบ
ลานวัดสัณฐาน ตําบล
ปาตัน อําเภอแมทะ 
จังหวัดลําปาง   

พิพิธภัณฑเรือนมหา
สวัสดี หอ

ประวัติศาสตร 
วัฒนธรรมและ

วรรณกรรมทองถิ่น
ภาคกลาง จ.
นครปฐม 

นํามาใหบริการภายใน
พิพิธภัณฑ เนื่องจาก
เปนองคกรเก่ียวกับการ
เผยแพรดานวรรณกรรม
ทองถิ่น ซึ่งงานวิจัย
ดังกลาวเปนแนวทาง
การศึกษาเปรียบเทียบ
กับวรรณกรรมทองถิ่น
ภาคกลาง รวมถึงเปน 
การศึกษาวรรณกรรม
ของกลุมไทยยวนของ
อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม และ

31 มีนาคม 
2565 
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ลําดับ ชื่อผูทําวิจัย 
ผลงานวิจัยที่สราง
ผลกระทบตอสังคม 

หนวยงาน 
ที่นําไปใช 

ผลกระทบท่ีได 
ระยะเวลา 
ในการ

ดําเนินการ 
ไทยยวนในทองถิ่นตางๆ 
ของ ภาคกลาง เชน ไทย
วนคูบัว จังหวัดราชบุรี 
ไทยวนเสาไห จังหวัด
สระบุรี 

8 อ.ตุลาภรณ  แสนปรน กระบวนการถายทอด
การอนุรักษฟนฟู 
คัมภีรใบลานวัด
สัณฐาน ตําบลปาตัน 
อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง   

สถาบันวิจัยและ
ศิลปะและ

วัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยสาร

คาม 

1)ใชเปนฐานขอมูล
อางอิง เพื่อสืบคนชื่อ
เรื่องเปรียบเทียบ การ
วรรณกรรมพ้ืนถิ่นอีสาน
กับวรรณกรรมพื้นถิ่น
ลานนา ผานเว็บไซต 
b.l.msu.ac.th 

 

 
การคํานวณ 
 1. คํานวณคารอยละของผลงานวิจัยท่ีสรางผลกระทบตอสังคมตอจํานวนงานวิจัยท้ังหมดของ
คณะตามสูตร 

 
 
 

 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คํานวณคะแนนที่ไดจาก 
 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

≥ รอยละ 40 
รอยละ 44.44 X 5 

5.00 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
40 

 
 
 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

จํานวนผลงานวิจัยที่สรางผลกระทบตอสังคม = 8 
X 100 =  รอยละ 44.44 

จํานวนงานวิจัยทั้งหมดของคณะ = 18 

44.44 
X 5 

= 5 คะแนน 
(5.56) 40 
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หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 2.4-1-1 หนังสือตอบรับการนําวิจัยใชประโยชนของ อ.พงษวิกรานต มหิทธิพงศ เรื่อง “วงกลอง

มองเซิง” :อัตลักษณทางดนตรีในมิติวัฒนธรรมไทใหญแมฮองสอน  จาก โฮงเฮียนสืบสาน
ภูมิปญญาลานนา ไปใชประโยชน 

มน 2.4-1-2 
 

หนังสือตอบรับการนําวิจัยใชประโยชนของ อ.ตุลาภรณ  แสนปรน เรื่อง ขอความทาย
ใบลานกับการศึกษาประวัติศาสตรชุมชนบานนากาว ตําบลปาตัน อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง  จาก (1) วัดสูงเมน ต.สูงเมน อ.สูงเมน จ.แพร (2) พิพิธภัณฑเรือนมหาสวัสดี หอ
ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและวรรณกรรมพื้นบาน (3) ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะ
วัฒนธรรมตะวันตกคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มน 2.4-1-3 หนังสือตอบรับการนําวิจัยใชประโยชนของ ผศ.ปวีณา งามประภาสม เรื่อง การปรับตัว
ในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบานเมาะหลวง ตําบลเมาะหลวง อําเภอแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง สูการทองเที่ยวชุมชนวิถีใหม  จากพัฒนาการอําเภอแมเมาะ จ.ลําปาง 

มน 2.4-1-4 หนังสือตอบรับการนําวิจัยใชประโยชนของ ผศ.สิริรัตน  วาวแวว เรื่อง การพัฒนาแผน
ชุมชนพึ่งตนเองเชิงบูรณาการตําบลทุงฝาย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จาก
องคการบริหารสวนตําบลทุงฝาย อ.เมือง จ.ลําปาง 

มน 2.4-1-5 หนังสือตอบรับการนําวิจัยใชประโยชนของ ผศ.ณัฐพงษ  คันธรส และ อ.เกียรติสุดา 
โสดามรรค  เรื่อง แนวทางการจัดทําธรรมนูญชุมชนในตําบลเสริมขาว อําเภอเสริมงาม 
จังหวัดลําปาง จากโรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 

มน 2.4-1-6 หนังสือตอบรับการนําวิจัยใชประโยชนของ รศ.พฤกษา  เครือแสง เรื่อง การจัดการ
ความรูปญหาการรับรองสถานะของบุคคลตามกฎหมายในเขตตําบลรองเคาะ อําเภอวัง
เหนือ จังหวัดลําปาง จากองคการบริหารสวนตําบลรองเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 

มน 2.4-1-7 หนังสือตอบรับการนําวิจัยใชประโยชนของ อ.ตุลาภรณ  แสนปรน เรื่อง การปริวรรต
คัมภีรใบลานวัดสัณฐาน ตําบลปาตัน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง  จากพิพิธภัณฑเรือน
มหาสวัสดี หอประวัติศาสตร วัฒนธรรมและวรรณกรรมทองถิ่นภาคกลาง จ.นครปฐม 

มน 2.4-1-8 หนังสือตอบรับการนําวิจัยใชประโยชนของ อ.ตุลาภรณ  แสนปรน เรื่อง กระบวนการ
ถายทอดการอนุรักษฟนฟู คัมภีรใบลานวัดสัณฐาน ตําบลปาตัน อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง   จากสถาบันวิจัยและศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยสารคาม 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
ตัวบงช้ีที่  3.1  การบริการวิชาการแกสังคม 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
รอบปการประเมิน ปงบประมาณ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 - 6 ขอ 
มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนา
สังคมที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด โดยความรวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 

ผลการดําเนนิงาน 

คณะฯ มีการกําหนดชุมชนหรือองคกรเปาหมายของการใหบริการวิชาการตามแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคมในโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก และ
โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ โดยโครงการดังกลาวมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ดําเนินการภายใต
ความรวมมือระหวางคณะฯ หรือหนวยงานเทียบเทา ดังนี้  

การดําเนินงานตนทาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (มน.3.1-1-1) โดยมี
คณะ ภาคีเครือขายหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมเพื่อทราบประเด็นการพัฒนาและพื้นท่ีดาํเนินการ จากน้ันไดนํามาวางแผนเพื่อ
กําหนดเปนกิจกรรมโครงการและกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และยุทธศาสตรจังหวัดลําปางและลําพูนซึ่งเปนพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

การดําเนินงานกลางทาง: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงาน 2 โครงการ ตามแผนงาน
ยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคมในโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (มน.3.1-1-2)  ไดแก  

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก  
ดําเนินงานในระดับตําบลจํานวน 4 พื้นที ่โดยจังหวัดลําปางประกอบดวย (1) ตําบลเสริมขวา (2) ตําบลวังเหนือ และ (3) ตําบลแมทะ 

สวนจังหวัดลําพูน ประกอบดวย (4) ตําบลทุงหัวชาง ในการกําหนดชุมชนไดทําการวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการของชุมชนที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรของจังหวัดรวมท้ังเปนพื้นท่ีบรกิารวิชาการของคณะฯ โดยตําบลเสริมขวาและตําบลทุงหัวชางเปนพื้นที่บริการวิชาการเดิมของ
คณะฯ ซึ่งมีประเด็นที่ชุมชนตองการตอยอดการพัฒนาเพ่ือนําไปสูการพึ่งตนเองทางดานเศรษฐกิจไดในระยะยาว สวนพื้นที่ตําบลวังเหนือและ
ตําบลแมทะเปนพื้นท่ีใหม การกําหนดพื้นที่มาจากกลุมเปาหมายที่ประสบปญหาดานการประกอบอาชีพ มีรายไดต่ํากวาเกณฑขอมูลความ
จําเปนข้ันพื้นฐาน (จปฐ) และมีความตองการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองใหดีขึ้น 

2. โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี และวินยัของชาติ 
ดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดลําปางรวมจํานวน 30 ตําบล โดยกําหนดชุมชนหรือองคกรเปาหมายจากพื้นท่ีดําเนินงานดานบริการวิชาการ

ของสาขาวิชา ไดแก โรงเรียน ชุมชน เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ที่สอดคลองหรือมีประเด็นปญหาท่ีตองการพัฒนาหรือมีความขัดแยง
ดานความคิด ความเชื่อ ศาสนา การเมืองและการปกครอง กําหนดกลุมเปาหมายพื้นที่ละ 40 คน รวมทั้งสิ้นมีกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 
1,200 คน 
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ผลการดําเนินงาน 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 จัดทําแผนบริการวิชาการตามจุดเนนของคณะและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่
กําหนดเปาหมายและผลกระทบจากการพัฒนาอยางชัดเจน ภายใตการมีสวนรวมจากชุมชนหรือ
องคการเปาหมายที่กําหนดในขอ 1 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
คณะไดมีการจัดทําแผนบริการวิชาการตามจุดเนนของคณะ

และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดเปาหมายและผลกระทบจาก
การพัฒนาอยางชัดเจนภายใตการมีสวนรวมจากชุมชน 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนใน
ชุมชนฐานราก  (มน 3.1-2-1) 

มีวัตถุประสงคของการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายไดของครัวเรือนอันจะสงผลใหครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการ
พนเกณฑความยากจน 38,500 บาทตอคนตอป การออกแบบกิจกรรมมี
ความสอดคลองกับประเภทของงานบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
คณะและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยในการใหบริการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนชน โดยมีกระบวนการดําเนินงาน 3 ระยะคือ 

1) ตนทาง ทําการตรวจสอบผลการดําเนินงานโครงการท่ีผานมา 
ประกอบดวย (1) ทบทวนผลการดําเนินงานของพื้นที่เดิมและกําหนด
ประเด็นการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับพื้นที่ใหม (2) สํารวจขอมูล
กลุมเปาหมายใหมดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการศึกษา และ 
(3) วางแผนรายละเอียดโครงการ (มน 3.1-2-1) 

มน 3.1-2-1 แผนงานโครงการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ
ยกระดับใหกับคนในชุมชน
ฐานราก ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
 
มน 3.1-2-2 แผนงานโครงการ
สงเสริมความรัก ความสามัคคี
และวินัยของชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ม น  3 . 1 -2 -3  แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตาม
ยุ ท ธศาสตร ที่  3  พ ลิ กพื้ น
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2) กลางทาง ประกอบดวย (1) การยกระดับและขยายพื้นที่การ

ผลิต (2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ และ (3) การสงเสริมการตลาด 
3) ปลายทาง ประกอบดวย การติดตามประเมินผลและรายงาน

ติดตามประเมินผลโครงการ 
การชี้ แจงวัต ถุประสงคการดํ า เนินงานในพื้ น ท่ี เปาหมาย 

ประกอบดวย เทศบาลตําบลแมทะ เทศบาลตําบลวังเหนือ เทศบาล
ตําบลทุงหัวชาง และองคการบริหารสวนตําบลเสริมขวา ในการสราง
ความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงการและรวมกันคัดเลือกกลุมเปาหมาย
ไดแก ครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑความจําเปนขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) 
จํานวนพื้นที่ละ 50 คน เพื่อรวมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการ
หรือแนวทางในการพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น รวมถึงไดทํา
การสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการศึกษาของ
กลุมเปาหมายเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาแนวทางสงเสริมและกําหนด
กิจกรรมที่มีสอดคลองกับศักยภาพของกลุมเปาหมายและทุนชุมชน โดย
แนวทางการสงเสริมและพัฒนาเพื่อใหเกิดผลิตภัณฑท่ีสามารถสรางงาน
และเสริมรายได ไดแก 1) การเพาะเห็ดนางฟาของเทศบาลตําบลแมทะ 
2) การปลูกผักปลอดสารพิษของเทศบาลตําบลวังเหนือ 3) การทําปุยมูล
ไสเดือนดินของเทศบาลตําบลทุงหัวชาง และ 4) การทําผักปลอดสารพิษ
แปลงใหญขององคการบริหารสวนตําบลเสริมขวา 

2. โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 
(มน 3.1-2-2)  

พื้นที่ในการดําเนินงานคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
จังหวัดลําปางรวม 30 ตําบล มีกลุมเปาหมายจํานวนท้ังสิ้น 1,200 คน 
ประกอบดวย นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ผูนําชุมชน และ
ชุมชนท่ีมีโอกาส หรือมีประเด็นปญหาท่ีตองการพัฒนา หรือชุมชนที่มี
ความขัดแยงดานความคิด ความเชื่อ ศาสนา การเมืองและการปกครอง 
ผลการดําเนินงาน เชน เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ ประสบ
ปญหาความขัดแยงทางความคิดทางดานการเมืองและการปกครอง ทํา
ใหแยกกลุมคนออกเปนหลายฝายซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทองถิ่น
ในดานตาง ๆ กิจกรรมของโครงการไดเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายที่มี
ความแตกตางทางความคิดเขารวมทํากิจกรรมเพื่อหาทางออกของปญหา
รวมกัน โดยกระบวนการไดมีการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หลักการสรางความสามัคคี การรับฟงและ
เคารพความคิดเห็นที่แตกตาง กอนใหกลุมเปาหมายไดระดมความ
คิดเห็นในกลุมยอยเพื่อจัดทําแผนแกไขปญหาลดความขัดแยงและสราง
ความสามัคคีในหมูคณะ และนําแผนดังกลาวสงมอบใหแกเทศบาลตําบล

แผนดินดวยวิชาการ  
 
มน  3 .1 -2 - 4  แผนบริกา ร
วิชาการ คณะมนุษยศาสตร
แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
บานใหมเพื่อนําไปใชแกไขปญหาและสรางความสามัคคใีหเกิดขึ้นในพื้นที่  
      หลักจากดําเนินงานตามโครงการที่ 1 และ 2 ดังเสนอขางตน 
คณะฯ ไดนําขอมูลมาจัดทําแผนปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มน 3.1-2-3) และมีการ
จัดทําแผนบริการ วิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ป งบประมาณ พ.ศ.2564 (มน 3.1-2-4) โดยไดดํา เ นินการตาม
ยุทธศาสตรที่ 3 พลิกพื้นแผนดินดวยวิชาการ  

 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานท่ี
ปรากฏชัดเจน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ ไดดําเนินการบริการวิชาการตามแผน โดยชุมชนหรือ

องคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานท่ี
ปรากฏชัดเจน โดยเกิดจากการจัดโครงการบริการวิชาการดงันี้ 

1) ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชนฐานราก  

คณะฯ ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.
2562-จนถึงปจจุบัน ทําใหชุมชนเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความ
เขมแข็งที่ปรากฏชัดเจน ไดแก กระบวนการของกลุมบริหารจัดการขยะ
ตําบลทุงหัวชาง เปนความรวมมือระหวางคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรและเทศบาลตําบลทุงหัวชาง โดยการดําเนินงานในป พ.ศ.
2564 มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี  

- ผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาให เกิดความ
เขมแข็ง เชน ตําบลวังใหม ผูเขารวมโครงการไดนําเสนอโครงการเพื่อ
สรางความรักสามัคคีและยอมรับความคิดเห็นตาง ๆ โดยจัดทําเปน
แผนการดําเนินงานอยางยอ มอบใหกับเทศบาลเพื่อนําไปใชงานพัฒนา
ดานสังคมใหเกิดความสามัคคี ลดความขัดแยง และยอมรับความคิดเห็น
ท่ีแตกตาง 

- กลุมบริหารจัดการขยะตําบลทุงหัวชางไดรวมกับคณะฯ 
วิเคราะหปญหาและความตองการของกลุมในการใชประโยชนจากขยะ
เพื่อนํามาเลี้ยงไสเดือนดิน  โดยเทศบาลจัดเตรียมสถานที่สาธิตการทําปุย
ชีวภาพ ณ ศูนยเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาล  

- คณะฯ ไดสงอาจารยและบุคลากรของคณะรวมเปนวิทยากรให
ความรูและสาธิตการเลี้ยงไสเดือนดิน รวมถึงใหครัวเรือนท่ีเขารวมไดลงมือ
ปฏิบัติจริง ขอสังเกตคือ ครัวเรือนใหความสนใจและมีการซักถามวิธีการ
ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ และผูเขารวมไดนําถังปุยไสเดือนดิน

มน 3.1-3-1 รายงานสรุปผล
โครงการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับรายไดให กับคนใน
ชุมชนฐานราก ปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
 
มน 3 .1-3-2 บันทึกรายรับ
รายจายครัวเรือน  
 
มน 3.1-3-3 ทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) 
รวมกับ เทศบาลตําบลบาน
ใหม อ.วังเหนือ จ.ลําปาง (มน  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
กลับไปเลี้ยงยังครัวเรือนของตนเองเพื่อใหไดปุยในลําดับตอไป 

- มีการสรางกลุมไลนชื่อ “กลุมบริหารจัดการขยะตําบลทุงหัว
ชาง” เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
รวมถึงปญหาอุปสรรค ไดมีการรายงานผลการเลี้ยงไสเดือนดินท้ังขอมูล
และรูปภาพภายในกลุม 

- คณะฯ โดยงานบริการวิชาการรวมกับเจาหนาที่เทศบาล
ติดตามผลการดําเนินงานผานชองทางไลนกลุม และการลงพื้นที่จริงเพื่อ
ทราบปญหา อุปสรรค จากการเลี้ยงไสเดือนดินและในระหวางการรอ
ไสเดือนดินผลิตปุย พบขอสังเกตวา มีบางครัวเรือนท่ีปลูกผักปลอดสาร
ไดนําปุยไปใชทดลองในการเพาะปลูก โดยสังเกตแปลงผักที่ใชปุยไสเดือน
ดินและไมใช ซึ่งครัวเรือนเห็นความแตกตางของผลผลิต แปลงท่ีใชปุย
ไสเดือนดินมีลําใหญ ใบของพืชผักมีความกรอบ และหวาน สามารถเก็บ
ผักไวไดนาน จากขอสังเกตท่ีพบทําใหงานบริการวิชาการนําปุยไสเดือน
ดินไปตรวจสอบมาตรฐาน มหาวิทยาลัยแมโจ และไดใบรับรองคุณภาพ
ปุยดังกลาวในระหวางนี้หลายครวัเรือนไดทดลองใชปุยไสเดือนดินในการ
เพาะปลูกพืชผักสวนครวัเพิ่มขึ้น 

- หลังจากทดลองเลี้ยงไสเดือนดินแลว คณะฯ โดยงานบริการ
วิชาการ ไดรวมกับเทศบาล นํากลุมจัดการขยะไปศึกษาดูงานการจัดการ
ขยะ ณ เทศบาลเมืองนาน เพื่อดูกระบวนการจัดการขยะโดยชุมชน การ
คัดแยกขยะของครัวเรือน และการใชประโยชนจากขยะ เชน การแปรรูป
ขยะรีไซเคิลเพื่อสรางรายได การจัดสวัสดิการชุมชนจากการรับบริจาค
ขยะภายในชุมชน รวมถึงการคัดแยกขยะอยางละเอียด ณ สถานท่ี
ทองเท่ียวของจังหวัดนาน จากการศึกษาดูงานครวัเรือนมีการคดัแยกขยะ
อยางจริงจัง โดยขยะรีไซเคิลนําไปขาย และหาแนวทางการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากขยะรีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลคาและเกิดรายได 

- มีการทบทวนบทเรียนจากการเขารวมโครงการของครัวเรือน 
พบวา ครัวเรือนสามารถคัดแยกขยะไดถูกตองตามประเภท และนําขยะ
มาใชประโยชนไดตามประเภทของขยะ ผลลัพธจากการคัดแยกขยะ
ประเภทเศษอาหารเพื่อนํามาเลี้ยงไสเดือนดินใหไดปุยชีวภาพรวมถึงการ
ไดทดลองนํามาใชเพาะปลูกในชีวิตประจําวัน และผลการตรวจสอบ
คุณภาพปุยจากมหาวิทยาลัยแมโจ  ทําใหกลุมมีความเชื่อมั่นใน
กระบวนการและผลลัพธที่เกิดจากการเขารวมโครงการสามารถสรางงาน 
สรางรายไดใหแกครัวเรือนไดอยางแทจริง โดยการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ลดราย-เพิ่มรายได  ทั้งนี้ ในการดําเนินงานในปตอไป คณะฯ ไดวางแผน
ตอยอดการขายปุยไสเดือนดินเพื่อใหสามารถสรางงาน สรางรายไดใหแก
ครัวเรือน โดยไดขยายพื้นท่ีในตําบล และขยายพื้นท่ีใหม ภายใตโครงการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
พัฒนาคุณภาพและยกระดับรายได ใหกับคนในชุ มชนฐานราก 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดแก ขยายพื้นที่จากเทศบาลตําบลทุงหัวชาง 
จํานวน 4 ชุมชน  ไปยังองคการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง จํานวน 8 
ชุมชน  

2) ภายใตโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีและวินัย
ของชาติ  

ผลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับการพัฒนาใหเกิดความเขมแข็ง 
เชน ตําบลวังใหม ผูเขารวมโครงการไดนําเสนอโครงการเพื่อสรางความ
รักสามัคคีและยอมรับความคิดเห็นตาง ๆ โดยจัดทําเปนแผนการ
ดําเนินงานอยางยอ มอบใหกับเทศบาลตําบลบานใหม เพื่อนําไปใชงาน
พัฒนาดานสังคมใหเกิดความสามัคคี ลดความขัดแยง และยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกตาง โดยไดไปบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตําบลบานใหม อ.วังเหนือ จ.ลําปาง  
โดยคณะฯ ได เข า ไปมีสวนรวมดํา เนินงานโครงการดังกลาวใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 และคณะฯ ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความ
รวมมือ (MOU) รวมกับ เทศบาลตําบลบานใหม อ.วังเหนือ จ.ลําปาง   
ไดแก แผนงานมิติทางสังคม คือ โครงการรวมแรงรวมคิดหลอหลอม
สังคมอยูดีมีสุข และแผนงานมิติทางดานเศรษฐกิจ คือ โครงการผักปลอด
สารบานใหม เพื่อการสงเสริมใหเกิดรายได 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 ชุมชนหรือองคการเปาหมายสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
จาการดําเนินโครงการบริการวิชาการในรอบปงบประมาณ พ.ศ.

2564 ที่ผานมา พบวา ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน จากการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับรายได
ให กับคนในชุ มชนฐานราก ป งบประมาณ พ .ศ .2564  ชุ มชน
กลุมเปาหมาย ไดแก ตําบลทุงหัวชาง สามารถสรางรายไดเสริมจากการ
จําหนายปุยไสเดือนดินเฉลี่ยเดือนละ 2,500 บาท ภายในกลุมการ
ดําเนินงานผลิตภัณฑตําบลทุงหัวชาง ไดเกิดการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน โดยมีประธานกลุมและสมาชิกกลุม รวมกันในการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑของกลุมใหเกิดการพัฒนาเพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง
เขมแข็งและยั่งยืน และเกิดการจัดตั้งกลุมผักปลอดสารพิษ ต.บานใหม  
อ.วังเหนือ จ.ลําปาง เพ่ือเปนการพัฒนาและขยายพื้นที่ใหเกิดการตอ
ยอดและยั่งยืน โดยเกิดจากที่คณะมีการดําเนินโครงการที่ เปนการ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ภายใต
โครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

มน 3.1-4-1 สรุปผลโครงการ
พัฒนาคุณภาพและยกระดับ
รายไดใหกับคนในชุมชนฐาน
ราก ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 141 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เปนการประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ดังนี้ 

(1) คณะฯ ไดนําปุยไสเดือนดินของเทศบาลตําบลทุงหัวชาง จ.
ลําพูน ไปตรวจสอบมาตรฐานปุย ณ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ(IQS) มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม และได
ใบรับรองคุณภาพปุยดังกลาว และมีจํานวนครัวเรือนไดทดลองใชปุย
ไสเดือนดินในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวเพิ่มขึ้น 

(2) คณะฯ ไดนําผักที่บริโภคสําหรับครัวเรือน ไดแก 1) ตําบลทุง
หัวชาง จ.ลําพูน 2) ตําบลเสริมขวา ตําบลวังเหนือ จ.ลําปาง ไปตรวจ
สารเคมีตกคาง ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ซึ่งเปนศูนยสงเสริมธุรกิจอาหารและผลิตการเกษตร 

(3) คณะฯ ไดขอสนับสนุนเมล็ดพันธุผักอินทรีย ศูนยการเรียนรู
การผลิตเมล็ดพันธุผักเกษตรอินทรีย จากมหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 การพัฒนาชุมชนหรือองคการเปาหมายเปนการประสานความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมีการดําเนินโครงการที่เปนการประสานความรวมมือกับ

หนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ดังนี้ 
1) การดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชนฐานราก (มน 3.1-5-1) เปนการประสานความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ดังนี้  

พ้ืนที่ หนวยงานที่เขามามีสวนรวม 
1.เทศบาลตําบลวังเหนือ 
อ.วังเหนือ จ.ลําปาง 
 

1.เกษตรอําเภอวังเหนือเขามามีสวนรวมในเรื่อง
ของการใหความรูเรื่องการปลูกผักปลอดสาร และ
การผลิตผักใหมีปรมิาณตามท่ีตลาดตองการ 
2 . พัฒนาชุ มชน เข ามาส ง เส ริม ใน เ ร่ืองของ
การตลาด การสรางกลไกในดารขายและชอง
ทางการจําหนาย ใหความรู เรื่องการยกระดับ
ผลิตภัณฑใหเปนสินคา OTOP ของอําเภอ 
3.เทศบาลตําบลวังเหนือเขามามีสวนรวมในการ
ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ค อ ย ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
กลุมเปาหมายและใหความชวยเหลือในเร่ืองของ
การดําเนินงานในพื้นที่ 

2.องคการบริหารสวน
ตําบลเสริมขวา อ.เสรมิ
งาม  จ.ลําปาง    
 

1.องคการบริหารสวนตําบลเสริมขวาเขามาชวย
ในเรื่อ งของการประสานงานในการดํา เนิน
โครงการ ชวยเหลือและสนับสนุนงบประมาณ
บางสวนในการดําเนินงาน 
2.เกษตรตําบลเสริมขวา เขามาอบรมแลวให

มน 3.1-5-1 สรุปผลโครงการ
พัฒนาคุณภาพและยกระดับ
รายไดใหกับคนในชุมชนฐาน
ราก ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
มน 3.1-5-2 สรุปผลโครงการ
สงเสริมความรัก ความสามัคคี
แ ล ะ วิ นั ย ข อ ง ช า ติ
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ความรูในเร่ืองของการใชสารชีวภัณฑในการปลูก
พืชปลอดสาร และวิธีการเตรียมแปลงในการปลูก 
รวมไปถึงการวางแผนดานการตลาด 
3 .พัฒนาชุมชนเข ามาช วย ในเรื่ อ งของการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ 

3.เทศบาลตําบลทุงหัวชาง  
อ.ทุงหัวชาง  จ.ลาํพูน 
 

1.เทศบาลตําบลทุงหัวชางเขามามีสวนรวมและ
คอยประส านงานใ นการดํ า เนิ น โ ครงการ 
สนั บสนุ น เจ าหน าที่ คอ ยป ระสานง านกั บ
กลุมเปาหมาย 
2.พัฒนาชุมชนตําบลทุงหัวชางเขามาอบรมให
ความรูเรื่องการยกระดับผลิตภัณฑ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ รวมไปถึงการหาชองทางการจําหนาย
สินคาชุมชน 

4.เทศบาลตําบลแมทะ อ.
แมทะ ต.แมทะ จ.ลําปาง 
 

1.เทศบาลตําบลแมทะ เขามามีสวนรวมและคอย
ประสานงานในการดําเนินโครงการ สนับสนุน
เจาหนาที่คอยประสานงานกับกลุมเปาหมาย 
2.ฟารมเห็ดอินทรียฟารมไดเปดโอกาศใหสมาชิก
ก ลุ ม เ ข า ไ ป ศึ ก ษ า ดู ง า น แล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณในเรื่องของการเพาะเห็ด  

 
2) โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคีและวินัยของชาติ    

(มน 3.1-5-2) ไดมีประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ดังนี้ 

 

พ้ืนที่ หนวยงานที่เขามามีสวนรวม 
องคการบริหารสวนตําบล
บานเปา 
 

กิจกรรม  คายภาษาอังกฤษ (English Camp) 
ดําเนินโครงการที่โรงเรียนแมกงวิทยา เปนการบูร
ณาการในการจัดกิจกรรมใหกับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่6และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน 
 

องคการบริหารสวนตําบล
บานแลง 
องคการบริหารสวนตําบล
หนองหลม 
องคการบริหารสวนตําบล
วอแกว 

มีการประสานความรวมมือกับหนวยงาน ไดแก  
โรงเรียนบานหัวทุง โรงเรียนบานหนองขาม 
โรงเรียนบานวอแกว ไดเขามามสีวนรวมในการจัด
กิจกรรมคายภาษาจีน โยกลุมเปาหมายเปน
นักเรียนชวงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชวงชั้น 
ป4.-ป6 ใหนักเรียนเขามารวมทํากจิกรรมเพ่ือให
นําความรูไปตอยอดและบูรณาการในรายวิชาของ
โรงเรียน 

เทศบาลตําบลบานสา 
องคการบริหารสวนตําบล

เปนการจัดกิจกรรมในโรงเรียน ไดแกโรงเรียนใน
พื้นท่ีตําบลบานสา โรงเรียนในพ้ืนที่ตําบลเมือง
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เมืองมาย 
องคการบริหารสวนตําบล
ใหมพฒันา 
เทศบาลตําบลนาแกว 
องคการบริหารสวนตําบล
แมวะ 
 

มาย โรงเรียนในพื้นที่ตําบลใหมพัฒนา โรงเรียน
ในพื้นที่ตําบลนาแกว และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
ตําบลแมวะ เปนการจัดกิจกรรมสรางสรรคศลิปะ
และดนตรีเพ่ือสงเสรมิความรักสามัคคี  โดยผาน
การจัดกิจกรรมสื่อขอความผานภาพการตูน
สงเสริมความรัก  ความสามัคค ี และมีวินยั และ
กิจกรรม เกมสดนตรีสงเสริมความรัก  ความ
สามัคค ี และมีวินัยของชาต ิ 

เทศบาลตําบลปาตันนา
ครัว 
เทศบาลตําบลนํ้าโจ 
องคการบริหารสวนตําบล
บานบอม 

เปนการจัดกิจกรรมในโรงเรียนไดแกโรงเรียนปา
ตันนาครัว โรงเรียนบานบอม และโรงเรียนทอง
ทิพยวิทยา  โดยกลุมเปาหมายเปนนักเรียนชวง
ชั้นประถมศึกษาตอนปลายช วงชั้ น ป4-ป6 
กิ จ ก ร ร ม บู ร ณ า ก า ร ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช สื่ อ
ภาษาอังกฤษเขามาสอดแทรกเพ่ือใหนักเรียนมี
พื้นฐานในการนําศัพยภาษาอังกฤษไปใช 

 
องคการบริหารสวนตําบล
บานขอ 
องคการบริหารสวนตําบล
ทุงกวาว 
องคการบริหารสวนตําบล
หัวเมือง 
 

เปนการจัดกิจกรรมในโรงเรียนไดแกโรงเรียนทุง
อุดมวิทยา โรงเรยีนทุงกวาว และโรงเรียนหัวเมือง 
เปนการบูรณาการรายวิชาเพื่อใหสอดคลองกับ
การดําเนินกิจกรรมคายสงเสริมความรัก ความ
สามัคคีและวินัยของชาติ  กิจกรรมยอยฐาน
กิจกรรมการเรียนรู มีทั้งหมด 5 ฐานการเรียนรู 

องคการบริหารสวนตําบล
หัวเสือ 

เปนการจัดกิจกรรมในโรงเรียนบานสามขาและ
องคการบริหารสวนตําบลหัวเสอืในเร่ืองของการ
ใหความรูและปองกันปญหาหมอกควัน 

องคการบริหารสวนตําบล
สบปาด 
เทศบาลตําบลแมปุ 
องคการบริหารสวนตําบล
แมปะ 

เปนการจัดกิจกรรมสรางความสามัคคีในกลุม
ผูสูงอายใุนพืน้ที่ตําบลสบปาดและมกีารบูรณาการ
การจัดกิจกรรมรวมกับองคการบริหารสวนตําบลสบ
ปาด 
-เปนการจดักิจกรรมในโรงเรียนปางกุมวิทยา และ 
โรงเรยีนตนธงวิทยากิจกรรมคายภาษาจีน 
กลุมเปาหมายเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที4่-6   

 

 
 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 อาจารยและนักศึกษาของคณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการบริการวิชาการรวมกับ มน 3.1-6-1 รายงานผลการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัย ผานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะวิศวกรสังคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปการศึกษา 2564 โดยมี ผศ.ดร.อนันต อุป
สอด เปนอาจารยผูสอน ซ่ึงสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
และมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 15 คนที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาดังกลาว  และในกระบวนการของรายวิชามีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งปฏิบัติไดกําหนดใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ทักษะวิศวกรสังคม ลงพื้นที่เพื่อคนหาสภาพปญหาและแนวทางวิธีการ
แกปญหา โดยนําเครื่องมือทักษะวิศวกรสังคมใหสอดคลองกับกรณีศึกษา 
และมีการบูรณาการรวมกับโครงการกับกองพัฒนานักศึกษา นักศึกษา
ผานการจัดโครงการขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ตําบลตนธงชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
ดําเนินการระหวางเดือน มีนาคม – มิถุนายน 2565 โดยนักศึกษาได
ประยุกตใชองคความรูในการปฏิบัติงานเพื่อแกปญหาชุมชน (การ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร (วัดกูคํา) ตําบลตนธงชัย อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลาํปาง) โดยมีอาจารยของคณะเปนพี่เล้ียง ไดแก ผศ.
ดร.อนันต อุปสอด  อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง และผศ.สิริรัตน วาวแวว 
และนักศึกษาของคณะที่มีสวนรวมในการดําเนินโครงการจํานวน 11 คน 
(มน 3.1-6-1)  

จัดการเรียนการสอนรายวิชา
ทักษะวิศวกรสังคม (Social 
Engineer Skills) รหัสวิชา 
9032014 โดย... ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.อนันต อุป
สอด อาจารยผูสอน และผู
ประสานงานหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป วิชาทักษะวิศวกรสังคม 
ภาคการศกึษาที่ 2 ประจําป
การศึกษา 2564 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 7 นอมนําศาสตรพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดําริตางๆ 
มาประยุกตใชในการพัฒนาชุมชนหรือองคการเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินโครงการบริการวิชาการ 

โดยไดนอมนําศาสตรพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทาง
พระราชดําริตางๆ มาประยุกตใช ในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ
เปาหมาย ดังนี้  

1) การดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชนฐานราก (มน 3.1-7-1)  ไดนอมนําศาสตรพระราชา หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดําริตางๆ มาประยุกตใชใน
การพัฒนาชุมชนหรือองคการเปาหมาย โดยคณะไดนํามาจัดทําเปน
หลักสูตร และไดนําไปเพื่อตอยอดการเรียนรูแกชุมชนและผูสนใจ ดังนี้ 

 
  

ลําดับ 
ชื่อหลักสูตร/ 

การระยุกตใชในการพัฒนาชุมชนหรือองคการเปาหมาย 
1 หลักสูตรการปลูกผักอินทรีย (มน 3.1-7-2)   

มน 3.1-7-1 รายงานสรุปผล
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แล ะยกระดั บ ให กั บคน ใน
ชุมชนฐานราก ปการศึกษา 
2564 
 
มน 3.1-7-2  หลักสูตรการ
ปลูกผักอินทรีย  
 
มน 3.1 -7-3 หลักสูตรการ
เพาะเล้ียงไสเดือนดินเบ้ืองตน   
  
มน 3.1-7-4 หลักสูตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. เทศบาลตําบลวังเหนือ: ไดเพิ่มจํานวนสมาชิกของกลุม
ผักปลอดสารพิษจากเดิมมีจํานวน 35 คน เพิ่มเปน 50 คน 
โดยกลุมไดมีการวิเคราะหตนทุนการผลิตเพื่อนําไปใชในการ
วางแผนการผลิตและกําหนดราคาขายที่เหมาะสม ทั้งยังเกิด
แนวทางการทําเกษตรแปลงใหญที่มีการบริหารจัดการใน
ระบบกลุมที่ครอบคลุมทั้งการผลิต การดูแล การตลาด และ
การแบงปนผลประโยชนของสมาชิกกลุม โดยผักผานการ
ตรวจสอบคุณภาพผักปลอดสาร อาทิ ผักบุง แตงกวา ผักชี 
คะนา มะเขือ พริก กระเทียม หอมแดง ขณะเดียวกันกลุมได
รวมกันออกแบบบรรจุภัณฑและตราสินคาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานสินคาที่จะออกสูตลาด กลุมมีรายไดเฉลี่ยจากการ
ขายผักประมาณ 6,000 บาทตอเดือน  
2. องคการบริหารสวนตําบลเสริมขวา: ไดเพิ่มจํานวน
สมาชิกของกลุมผักปลอดสารพิษจากเดิมมีจํานวน 35 คน 
เปน 50 คน โดยกลุมเปาหมายมีทุนดานการปลูกผักปลอด
สารพิษเพื่อบริโภคในครัวเรือน และนําไปขายเพื่อเสริม
รายไดใหแกครัวเรือน กลุมไดมแีนวคิดในการทําเกษตรแปลง
ใหญเพื่อรวมกันบริหารจัดการระบบการผลิต การดูแล 
ตลอดจนการตลาด มุงเนนการปรับปรุงแปลงเพาะปลูก การ
เพาะกลาผัก การทําสารชีวภัณฑ และพัฒนาแปลงใหเปน
ศูนยเรียนรูดานการปลูกผักปลอดสารพิษ การดําเนินงานได
บูรณาการงานรวมกับองคการบริหารสวนตําบลเสริมขวา
อยางตอเนื่อง และมีเปาหมายในการขยายพื้นที่ปลูกผัก
ปลอดสารใหครอบคลุมทั้งตําบล ปจจุบันสมาชิกกลุมมี
รายไดจากการปลูกผักเฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท 

2 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงไสเดือนดินเบ้ืองตน (มน 3.1-7-3) 
เทศบาลตําบลทุงหัวชาง: ไดเพิ่มจํานวนสมาชิกกลุมปุย
ไสเดือนดินจากเดิมมีสมาชิกจํานวน 35 คน เปน 50 คน โดย
สมาชิกกลุมไดทําปุยมูลไสเดือนดินไวใชในการเพาะปลูก
พืชผักของครัวเรือนจึงลดคาใชจายในการซื้อปุยเพื่อการ
เพาะปลูกพืชผักสวนครัวเฉลี่ยเดือนละ 1,500 บาท และ
สามารถขายปุยไสเดือนดินเปนอาชีพเสริมโดยสรางรายได
เฉลี่ย 2,500 บาทตอเดือน ท้ังนี้กลุมไดทําการพัฒนาตรา
สินคาและบรรจุภัณฑใหออกสูตลาดควบคูกับการพัฒนาการ
ขยายในตลาดออนไลน 

3 หลักสูตรอบรมตนทุนการผลิตสําหรับผูประกอบการชุมชน (มน 

ยกระดับเศรษฐกิจ 
ฐานราก   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

3.1-7-4) 
เทศบาลตําบลแมทะ: เกิดกลุมเพาะเห็ดนางฟามีสมาชิก
จํานวน 50 คน ซึ่งการเพาะเห็ดเปนทุนเดิมของชุมชน 
เนื่องจากเปนพ้ืนที่ใหมดานการบริการวิชาการ จึงไดทําการ
วิเคราะหชุมชน พบปญหารายจายสูงกวารายรับ และขาด
การรวมกลุมพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายไดใหแกครัวเรือน จึง
ไดรวมกันหาแนวทางเพื่อนําทุนที่มีอยูมาพัฒนาใหเกิดอาชีพ
ที่สอดคลองกับศักยภาพของกลุมเปาหมาย ไดมีการปรับการ
ปรับปรุงโรงเรือนใหเหมาะสมและพรอมตอการเพาะเห็ด 
รวมถึงไดฝกวิเคราะหตนทุนกําไรในการผลิต การกําหนด
ราคาขาย การออกแบบบรรจุภัณฑ การกําหนดจุดขายสินคา 
จากการดําเนินงานทําใหกลุมมีรายไดจากการขายเห็ดสด
เฉลี่ยเดือนละ 6,000 บาท 

 
 

 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

7 ดําเนินการได 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.2  สัมฤทธิ์ผลของโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา 
   ทองถิ่น 
ชนดิของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
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รอบปการประเมิน ปงบประมาณ 
 

เกณฑการประเมิน 
การแปลงคารอยละโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่บรรลุ

เปาหมาย เปนคะแนนระหวาง  0 – 5 โดยคารอยละโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นที่บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

 
ขอมูลพื้นฐานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

รายงานการขอมูลพื้นฐาน จํานวน 
จํานวนโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ินท่ีบรรลุเปาหมาย 2 
จํานวนโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ินท้ังหมดของคณะ 2 
รอยละโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่บรรลุเปาหมาย 100 
 

ตารางที่ 3.2-1 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จํานวน 2 
โครงการ 

ลําดับ ชื่อเจาของโครงการ 
ชื่อโครงการยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ  

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุ 
 ไมบรรล ุ

1 1.รศ. วไิลลักษณ  พรมเสน 
2.อ.อัคจร  แมะบาน 
3.ผศ.ดร.บัณศิกาญจน  ตั้งภากรณ 
4.อ.ดร.เทวฤทธิ์   วิญญา 
5.ผศ.อัญธิชา  รุงแสง 
6.ผศ.ดร.สุภาวด ี ยาดี 
7.ผศ.ดร.นิตยา  มูลปนใจ 
8.อ.ปยรัตน  วงศจุมมะล ิ
9.อ.ดร.เสาวรีย  บุญสา 
10.ผศ.เจษฎา  ทองสุข 
11.อ.อมาพร ปวงรังษ ี
12.ผศ.ดร.รัชฎาภรณ  ทองแปน 
13.อ.วารนิทร  วงษวรรณ 
14.อ.ประภาพร  แสงบุญเรือง 
15.ผศ.อาระดา  พุมไพศาลชัย 
16.ผศ.ดร.อนันต  อุปสอด 
17.ผศ.ภาณุวัฒน  ชัยชนะ 
18.อ.นิศาชล  พรมด ี
19.ผศ.ชนมธนัช  สวุรรณ 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได
ใหกับคนในชุมชนฐาน
ราก 

1 ต.ค.2563 – 
30 ก.ย.2564 
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ลําดับ ชื่อเจาของโครงการ 
ชื่อโครงการยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ  

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

20.นางสาวนิตยา  เตวา 
21. นายอุเทน  หินออน 
22.นางจันทรฟอง  มงคล 

2 1.อ.ศจีรัตน วุฒิสิงหชัย 
2.อ.อัจฉรา กวงไหม 
3.อ.นิรมล  ทะจะกัน 
4.ผศ.เอ้ือมพร  ฟูเต็มวงศ 
5.อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม 
6.อ.เกวลิน จันทะเดช 
7.อ.จิตรลดา มูลมา 
8.ผศ.รัชนีวรรณ มาวงศ 
9.ผศ.ฤทัย พานิช 
10.ผศ.สิริรัตน  วาวแวว 
11.อ.สุพรรณิการ วงคสุตา 
12.อ.สุกัญญา  แซโก 
13.อ.เพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุเวท 
14.อ.นิชธาวัลย  ฟูคํา 
15.รศ.ศิริกร  อ่ินคํา 
16.ผศ.เจษฎา  ทองสุข 
17.อ.ธงชัย  ปนสุข 
18.อ.ชลาพันธุ  อุปกิจ 
19.ผศ.วราภรณ  ภูมลี 
20.ผศ.นันทิยา  สมสรวย 
21.ผศ.รัชาภรณ  ทองแปน 
22.อ.วารินทร  วงษวรรณ 
23.ผศ.ชนมธนัช  สุวรรณ 
24.ผศ.อาระดาพุมไพศาลชัย 
25.อ.ประภาพร แสงบุญเรือง 
26.อ.ดร.สุวรัช  แลสันกลาง 
27.ผศ.ดร.อนันต  อุปสอด 
28.อ.อมาพร ปวงรังษี 

โครงการสงเสริมความ
รักความสามัคคีและ
วินัยของชาต ิ   

1 ต.ค.2563 – 
30 ก.ย.2564 

 

 
 
การคํานวณ 
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 1. คํานวณคารอยละโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่บรรลุ
เปาหมาย ตามสูตร 

 
 

  
 
 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คํานวณคะแนนท่ีไดจาก 
 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 80 
รอยละ 100X 5 

5 คะแนน บรรลุ 
80 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 

มน 3.2-1-1 
รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนใน
ชุมชนฐานราก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มน 3.2-1-2 
รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมความรักความสามัคคีและวนัิยของชาติ   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

2 X  100 
= รอยละ 100 

2 

100   X  5 
= 5 คะแนน 

80 
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ตัวบงชี้ที่  4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนดิของตัวบงชี้  กระบวนการ 
รอบปการประเมิน ปการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 - 7 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 มีแผนการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีการกําหนดนโยบาย
ทิศทางและเปาหมายชัดเจน มีตัวบงชี้ วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนที่สามารถสะทอน
ผลกระทบที่มีตอการอนุรักษและการสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินหรือศิลปวัฒนธรรมไทย   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกําหนดนโยบาย

ทิศทางและเปาหมายการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว
อยางชัดเจน ในแผนการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   ประจําปการศึกษา 2564         
(มน 4.1-1-1) และมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการนักศึกษาและทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะฯ ที่มีตัวแทนอาจารยประจําสาขารวมเปนกรรมการ 
และมีหนาที่ในการรวมกําหนดนโยบายทิศทางและเปาหมาย ตัวบงชี้
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน (มน 4.1-1-2) โดยจะมีการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมกิจการนักศึกษาและทํานําบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะฯ รวมกันอยางตอเนื่อง (มน 4.1-1-3) ในการดําเนินโครงการนั้น
คณะฯ มีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ทําหนาที่ขับเคลื่อนโครงการใหเปนไปตามแผนฯ (มน 4.1-1-4)  โดยมี
โครงการที่ดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ และทุกโครงการสามารถ
สะทอนผลกระทบที่มีตอการอนุรักษและการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นหรือศิลปวัฒนธรรมไทย และไดกําหนดเปาหมายของแผนทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไวอยางชัดเจนดังนี้  
 1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับการพัฒนาและ
สงเสริมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครอบคลุมทั้งการอนุรักษ 
ฟนฟู สืบสาน การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นตาม
จุดเนนของคณะและสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการบูรณาการงานดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน งานวิจัย หรือ 
งานบริการวิชาการ สูการสืบสาน ตอยอด การประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม

มน 4.1-1-1 แผนการสงเสริม
และทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2564 
 
มน 4.1-1-2  คําสั่งคณะ เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม
กิจการนักศึกษาและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะฯ ป
การศึกษา 2564  
 
มน 4.1-1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสงเสริม
กิจการนักศึกษาและทํานาํ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะฯ  
 
มน 4.1-1-4 คําสั่งคณะฯ    
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2564  
 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 151 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ไทยหรือทองถ่ิน หรือการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น 
 3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีเครือขายความมือ
ระหวางมหาวิทยาลัย/องคกรภาครัฐหรือเอกชนในประเทศหรือทองถิ่น 
เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร หรือความเปนไทย ตามจุดเนน
และอัตลักษณของคณะ/มหาวิทยาลัย 
 4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีฐานขอมูลหรือการ
บริการขอมูลท่ีเปนประโยชนเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ใหอาจารยเจาหนาท่ี นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถเขาถึงหรือใช
บรกิารขอมูลได   

โดยคณะฯ ไดกําหนดวัตถุประสงคของโครงการใหสอดคลองกับ
เปาหมายของแผนดังน้ี 

1) โครงการ อนุรักษและสืบสานประเพณีถวายเทียนจํานําพรรษา 
ประจําปการศึกษา 2564 ไดกําหนดวัตถุประสงคโครงการ (1) เพื่อให
นักศึกษามีความรูทางดานประเพณีการถวายเทียนผานการจัดและเขารวม
กิจกรรม และ (2) เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาไดรวมกิจกรรมทางศาสนา
รวมกับวัดและชุมชน    

2) โครงการไหวครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษยกับ
อาจารย ไดกําหนดวัตถุประสงคโครงการ (1) เพื่อใหนักศึกษาคณะฯ มีความรู
ทางดานวัฒนธรรมประเพณี และ (2) เพื่อสรางคุณคาและจิตสํานึกและสืบทอด
วัฒนธรรมอันดีงามใหคงอยูตอไปคงอยูตลอดไป 

3) โครงการสานศิลปถ่ินมนุษยฯ ครั้งที่ 11 “สานศิลป สาน
ศาสตร สานการเรียนรู สูทองถิ่น” ประจําปการศึกษา 2564 และได
กําหนดวัตถุประสงคของการจัดโครงการดังนี้  

3.1 เพื่อเปนแหลงเรยีนรูดานศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเสริมสรางคุณคาและจิตสํานึกรักทองถ่ินแกผูรวม
โครงการ 

3.2 เพื่อเปนเวทีใหปราชญไดถายทอดความรู/ภูมิปญญา 
แกผูรวมโครงการ 

3.3 เพื่อสงเสริมใหเกิดการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน งานวิจัย หรืองานบริการ
วิชาการที่นําไปสูการสืบสานตอยอด การประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมไทย
หรือทองถ่ิน หรือการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน 

3.4 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย/
องคกรภาครัฐหรือเอกชนในประเทศหรือทองถิ่น เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตรหรือความเปนไทย ตามจุดเนนและอัตลักษณของคณะ/
มหาวิทยาลัย 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
3.5 เพื่อการบริการขอมูลที่เปนประโยชนเก่ียวกับการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคล
ท่ัวไป สามารถเขาถึงหรือใชบริการขอมูลได  

4) โครงการสรางอัตลักษณดานภาษา มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2564 และไดกําหนดวัตถุประสงคของ
การจัดโครงการ (1) เพื่อยกระดับความสัมพันธการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปญญาตามความตองการของทองถิ่นเปาหมายอยาง
ตอเนื่องรวมกับภาคีเครือขายความรวมมือ หรือเปดโอกาสใหมีการ
เผยแพรภูมิปญญาของผูสูงอายุและใหมีสวนรวมในกิจกรรมดานตางๆ
ของทองถ่ิน และ (2) เพื่อพัฒนาทักษะทางดานภาษาถิ่น  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
งานวิจัย หรืองานบริการวิชาการที่นําไปสูการสืบสาน การตอยอด การประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมไทย
หรือทองถ่ิน หรือการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการบูรณาการงานดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน งานวิจัย หรืองาน
บริการวิชาการท่ีนําไปสูการสืบสาน การตอยอด การประยุกตใช
ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือทองถ่ิน หรือการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน 
ชุมชน ทองถ่ิน ผานการจัดโครงการสานศิลปถ่ินมนุษยฯ ครั้งที่ 11 “สาน
ศิลป สานศาสตร สานการเรียนรู สูทองถิ่น” ประจําปการศึกษา 2564 
จัดข้ึนเมื่อวันศุกรที่ 23 กรกฎาคม 2564 (มน 4.1-2-1) ดังสรุปผล
โครงการดังนี้   

แผน ผลการดําเนินงาน 
หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ 

-  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ผู
กํากับ/ผูตรวจสอบ) 
-  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการตางประเทศและกิจการนักศึกษา  
(ผูกํากับ/ผูตรวจสอบ) 
-  หัวหนางานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา (ผูกลั่นกรอง) 
-  เจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน (ผูติดตาม/ดูแล/สนับสนุน) 
-  สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ผูรับผิดชอบ
โครงการ) 

ระยะเวลาตามแผน กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2564 
ระยะเวลา
ดําเนินการจริง 

วันศุกรที่ 23 กรกฎาคม 2564 

สถานที่จัดกิจกรรม ณ หองประชุมประสิทธ์ิศาสตร ชั้น 3 อาคาร 52 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

วัตถุประสงค
โครงการ 

1. เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถ่ินเพื่อเสริมสรางคุณคาและจิตสํานึกรักทองถิ่นแกผู

มน 4.1-2-1 รายงานสรุปผล
โครงการสานศิลปถิ่นมนุษยฯ 
ครั้ งที่  11 “สานศิลป  สาน
ศาสตร  สานการเรี ยนรู  สู
ทองถ่ิน” ประจําปการศึกษา 
2564 วันศุกรท่ี 23 กรกฎาคม 
2564 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
รวมโครงการ 
2. เพื่อเปนเวทีใหปราชญไดถายทอดความรู/ภูมิปญญา แกผู
รวมโครงการ 
3. เพื่อสงเสริมใหเกิดการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน งานวิจัย หรืองานบริการ
วิชาการที่ นํ า ไป สู การสืบสานตอยอด  การประยุกต ใ ช
ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือทองถ่ิน หรือการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น 
4. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย/องคกร
ภาครั ฐห รื อ เ อกชน ใ นปร ะเ ทศห รื อท อ งถิ่ น  เกี่ ย ว กับ
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตรหรือความเปนไทย ตามจุดเนน
และอัตลักษณของคณะ/มหาวิทยาลัย 
5. เพื่อการบริการขอมูลที่เปนประโยชนเก่ียวกับการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ใหอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคล
ทั่วไป สามารถเขาถึงหรือใชบริการขอมูลได 

ผลการดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงค
โครงการ 

- มีการเผยแพรกิจกรรมดานทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 
- นักเรียนและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทางวิชาการไดรับ
ความรูการบูรณาการกิจกรรมดานวิชาการเขากับกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมดานทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
- คณะไดประชาสัมพันธหลกัสูตรใหแกผูสนใจ 

กลุมเปาหมาย อาจารย เจาหนาที่ ตัวแทนนักศึกษา นักเรียนประชาชนทั่วไป 
จํานวน 500 คน 

ตัวชี้วัด 
1.  ผูเขารวมโครงการ
อยางนอยรอยละ 80 
ของเปาหมายที่
กําหนด จํานวน 500 
คน 

บรรลุ   ไมบรรลุ  
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 419 
คน คดิเปนรอยละ 83.8 บรรลตัุวชี้วัด 

2.  ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจตอ
การจัดโครงการ ระดับ
มาก รอยละ 80 

บรรลุ   ไมบรรลุ 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
ตอการจัดโครงการอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 84.4 

3.  มีกิจกรรมเชิง
อนุรักษและการสืบ
สาน
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นหรือ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

บรรลุ   ไมบรรลุ 
1. สาขาวิชาภาษาไทย – ดําเนินการจัดกิจกรรมอานฉันท
ประชันทํานองรอยกรองไทย  
 กิจกรรมบูรณาการเขากับการเรียนการสอนใน
รายวิชา - ศิลปะการอานรอยแกวและรอยกรองพัฒนาการ
วรรณกรรมไทย 
2. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน – ดําเนินการจัดเสวนา เรื่อง 
“สมปอยปอปูเจา หอกูขวงจางงาม : ทุนทางวัฒนธรรมของคน
บานขวงแมตาล” โดยพอทูน และแมเรือนมูล แกวคําอาย 
ปราชญชุมชนบานขวงแมตาล 
 กิจกรรมบูรณาการเขากับการเรียนการสอนใน
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
รายวิชา - วิชาองคกรทองถ่ินกับการพัฒนา 

4.  บูรณาการเขา
กับการวิจัย 1 เรื่อง 

บรรลุ   ไมบรรลุ 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน – ดําเนินการจัดเสวนา เรื่อง 

“สมปอยปอปูเจา หอกูขวงจางงาม: ทุนทางวัฒนธรรมของคน
บานขวงแมตาล” โดยพอทูน และแมเรือนมูล แกวคําอาย 
ปราชญชุมชนบานขวงแมตาล  บูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง : 
การปรับตัวในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบานเมาะหลวง 
ตําบลเมาะหลวง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง สูการทองเที่ยว
ชุมชนวิถีใหม 

5. บูรณาการเขากับ
การเรียนการสอน 
1 รายวิชา 

บรรลุ   ไมบรรลุ 
บูรณาการเขากับการเรียนการสอน 8 รายวิชา ดังรายละเอียด
ตอไปนี้  

(1). สาขาวิชาสังคมศึกษา ดําเนินการจัดการเสวนา 
เรื่อง “ชะตากรรมทองถิ่นไทย”   

(2). สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ดาํเนินการจัดการ
ตอบคําถาม “สังคมและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น” กิจกรรม
บูรณาการเขากับการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมและ
วัฒนธรรมชุมชนทองถ่ิน 

(3). สาขาวิชาภาษาไทย ดําเนินการจัดกิจกรรมอาน
ฉันทประชันทํานองรอยกรองไทย กิจกรรมบูรณาการเขากับ
การเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะการอานรอยแกวและรอย
กรองพัฒนาการวรรณกรรมไทย 

(4). สาขาวิชาภาษาไทย (ปรด.) ดําเนินการจัดอบรม 
“ความบกพรองทางการอานและการเขียนภาษาไทยของเด็ก
แอลดี: การประเมิน การสอนและการวิจัย”   

(5). สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ดําเนนิการจัดเสวนา 
เรื่อง “สมปอยปอปูเจา หอกูขวงจางงาม: ทนุทางวัฒนธรรม
ของคนบานขวงแมตาล” โดยพอทูน และแมเรือนมูล แกวคํา
อาย ปราชญชุมชนบานขวงแมตาล กิจกรรมบูรณาการเขากับ
การเรียนการสอนในรายวิชา  วิชาองคกรทองถิ่นกับการพัฒนา 

(6). สาขาวิชาภาษาจีน ดําเนินการจัดการแขงขันทํา
คลิปวีดีโอแนะนําอาหารทองถ่ินเปนภาษาจีน กิจกรรมบูรณา
การเขากับการเรียนการสอนในรายวิชา 1) วิชาภาษาจีนเพื่อ
การทองเที่ยว 2) วิชาการแปล จีน-ไทย 

(7). สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  ดําเนินการจัดการ
แขงขันตอบคําถามความรูทั่วไปประเทศจีน กิจกรรมบูรณาการ
เขากับการเรียนการสอนในรายวิชา 1)วิชาความรูทั่วไปเก่ียวกับ
ประเทศจีน 2) วิชามรดกและวัฒนธรรมจีน 3) วิชาดนตรีและ
ศิลปะจีน 

 
6. บูรณาการเขากับ
การบริการวิชาการ 
1 โครงการ/
กิจกรรม 

บรรลุ   ไมบรรลุ 
มีการบูรณาการเขากับการบริการวิชาการ 1 โครงการ/

กิจกรรม ของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน โดยการดําเนินการจัด
เสวนา เรื่อง “สมปอยปอปูเจา หอกูขวงจางงาม : ทุนทาง
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
วัฒนธรรมของคนบานขวงแมตาล” โดยพอทูน และแมเรือนมูล 
แกวคําอาย ปราชญชุมชนบานขวงแมตาล เปนสวนหนึ่งการ
ดําเนินโครงการภายใตชื่อโครงการบริการวิชาการสังคม บูรณา
การการเรียนการสอน การวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในศาสตรพัฒนาชุมชน 

 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 สรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยองคกรภาครัฐหรือเอกชนใน
ประเทศหรือตางประเทศ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร หรือความเปนไทย ตามจุดเนน
และอัตลักษณของสถาบัน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดทําขอตกลงความรวมมือดังนี้  
1) บันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวย การสงเสริม อนุรักษ 

เผยแพร ดานศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
โดยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ระหวาง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง  (มน 4.1-3-1)  

2) บันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
(มน 4.1-3-2)  

3) บันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รวมกับสํานักวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง สํานักวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง สํานักการสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง โรงเรียนวัดพระแกวดอนเตา
สุชาดาราม เทศบาลตําบลนาครัว และเทศบาลตําบลเวียงตาล โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประสานความรวมมือระหวางกันเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ
อนุรักษสืบสานและสืบทอดประเพณีทองถิ่นใหเปนแบบอยางที่ดีตอ
สังคม  

4) บันทึกขอตกลงความรวมมือดานศิลปะและวัฒนธรรม(MOU) 
ระหวาง วัดปงสนุก และหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 
4.1-3-4) 

และปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินโครงการ
และกิจกรรมรวมกับเครือขายภายใตการมีสวนรวมของคณะตางๆ และ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยดังน้ี  

มน 4.1-3-1 บันทึกขอตกลง
ความร วมมือ ว า ด ว ย  กา ร
สงเสริม อนุรักษ เผยแพร ดาน
ศา สนาศิ ลปะ  วัฒนธรรม 
ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ ภู มิ ป ญ ญ า
ทองถ่ิน โดยสภาศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ระหวางสํานัก
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง   
 
มน 4.1-3.2 บันทึกขอตกลง
ค ว า ม ร ว ม มื อ  ร ะ ห ว า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
โ ด ย สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง รวมกับองคการ
บริหารส วนจั งหวั ดลําปา ง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
 
มน 4.1-3-2 หนังสือเชิญเขา
ร ว ม ส ร า ง เ ค รื อ ข า ย / เ ป น
วิทยากร 
มน 4.1-3-3 บันทึกขอตกลง
ค ว า ม ร ว ม มื อ  ร ะ ห ว า ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2565 –วันที่ 30 มีนาคม 2565  

องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ไดจัดทําโครงการสงเสริมอนุรักษ
อักษรลานนา  ณ วัดปงสนุกเหนือตําบลเวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง 
และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได
รับผิดชอบ จัดกิจกรรมรวม โดยการขอความรวมมือจากคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะครุศาสตร  คณะวิทยาศาสตร คณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในการจัดสงนักศึกษาและอาจารยเขารวม  

2) เมื่อวันที่ 9-11 กุมภาพันธ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางไดรับมอบหมายจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนเจาในการจัดงานศิลปวัฒนธรรม
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ขวงวัฒนธรรมล้ําคา สืบสานมรดกภูมิ
ปญญาของแผนดิน”  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการแสดงในแตสถาบันและสงเสริมใหเยาวชนไดตระหนัก
ถึงศิลปะการแสดงและภูมิปญญาทองถ่ินอันเปนเอกลักษณที่สืบทอดของ
ชุมชน ทองถิ่น จังหวัด ภาค และของประเทศไทย และไดกําหนดให
ผูบริหาร อาจารย   เจ าหนาที่  และนักศึกษา  เขา รวมกิจกรรม              
(มน 4.1-3-5) ดังกลาวดังนี้  

- ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่และนักศึกษาของคณะ รวมเปน
คณะกรรมการดําเนินงานในฝายตาง ๆ  

- อาจารยและนักศึกษาที่สนใจเขารวมรับฟงและรับชมการแสดง 
นอกจากน้ีคณะฯ โดยสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ไดมีการ

รวมสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานในจังหวัดลําปางอยาง
ตอเน่ืองทุกป และระหวางวันท่ี 10 – 13 เมษายน 2565 สาขาวิชา
ภาษาไทย (มน 4.1-3-6 ) โดย อ.ตุลาภรณ แสนปรน ในฐานะผูเชี่ยวชาญ
ดานลานนาศกึษาและผูดําเนินงานดานการวิจัย การสืบสานภูมิปญญาใน
การประดิษฐผาหอคัมภีร พรอมดวยอาจารยผูสอน หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดรวมเปนวิทยากรถายทอดองคความรูและ
สาธิตการประดิษฐผาหอคัมภีรใบลานลานนารวมกับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย (ศศ.บ. )  ณ เว ทีลานกิจกรรมข วงแก ว เวี ย งละกอน 
(สวนสาธารณะ 5แยกหอนาฬิกา) โดยมีกิจกรรมการประดิษฐผาหอ
คัมภีรใบลานลานนา เปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของชาวลานนา 
แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลความเชื่อทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางย่ิง
ความเชื่อเรื่องอานิสงสการถวายผาหอคัมภีร และอานิสงสการถวาย
คัมภีรใบลาน การสืบสานภูมิปญญาในการประดิษฐผาหอคัมภีร  

โ ด ย สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลํ า ป า ง  ร ว มกั บสํ า นั ก
วัฒน ธ รรม จั งหวั ดลํ า ป า ง 
สํานักวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน 
สภาวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง 
สํานักการสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธ ย า ศั ย จั ง ห วั ด ลํ า ป า ง 
โรงเรียนวัดพระแกวดอนเตา
สุชาดาราม เทศบาลตําบลนา
ครัว และเทศบาลตําบลเวียง
ตาล 
 
มน 4.1-3-4 บันทึกขอตกลง
ความรวมมือดานศิลปะและ
วัฒนธรรม(MOU) ระหวาง วัด
ปงสนุก และหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
 
มน 4.1-3-5 คําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที ่
47/2565 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 
“ขวงวัฒนธรรมล้ําคา สืบสาน
มรดกภูมิปญญาของแผนดิน”  
 
มน 4.1-3-6 หนังสือเชิญ/
ภาพถายกิจกรรมการถายทอด
องคความรูและสาธิตการ
ประดิษฐผาหอคมัภีรใบลาน
ลานนา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
อาจารยตุลาภรณ แสนปรน เปนผูถายทอดองคความรู พรอมกับ

การสํารวจทําความสะอาด จัดหมวดหมูคัมภีรและวรรณกรรมลานนาที่มี
การเก็บรักษาไวในวัดตาง ๆ ของจังหวัดลําปาง และไดจัดทําคูมือการ
ปริวรรตรวมถึงจัดทําบัญชีวรรณกรรมตนฉบับตัวเขียนของวัดตาง ๆ 
เผยแพร  

 ปจจุบันคณะฯ อยูระหวางการนําขอมูลผาหอคัมภีรใบลาน
เผยแพรผานเว็บไซต ‘นวนุรักษ.ไทย’ คลังขอมูลวัฒนธรรมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปนแพลตฟอรมดิจิทัลสําหรับเจาของแหลง
วัฒนธรรมใชบริหารจัดการคลังขอมูลวัฒนธรรมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถใชเปนแหลงขอมูลสําหรับภาค
การศึกษา นําขอมูลตางๆ สงเสริมงานทางดานการสรางนวัตกรรม และ
เปนการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาทางวัฒนธรรม ถือเปนการอนุรักษองค
ความรูดานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพไดอยางย่ังยืน 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กํากับติดตามใหมีการ

ดําเนินงานตามแผนการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
โดยรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ และมีการกําหนดผูรับผิดชอบ
ดําเนินงานโครงการ ตามแผนดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปการศึกษา 2564 ดังนี้  

1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการนักศึกษาและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะฯ (มน 4.1-4-1) ที่ประกอบไปดวย รอง
คณบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ เปนประธาน ผูชวยคณบดีท่ีทําหนาที่เกี่ยวกับ
กิจการนักศึกษาเปนรองประธาน มีตัวแทนอาจารยทุกสาขาวิชาเปน
คณะกรรมการ และมีเจาหนาที่สายสนับสนุน งานบริการการศึกษาและ
พัฒนานักศกึษาเปนกรรมการและเลขานุการ  โดยคณะกรรมการดังกลาวมี
หนาที่ในการสงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานดานการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ดานการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
รวมถึงใหขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการพัฒนานักศึกษาและโครงการ
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ เพื่อใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาอยางมีสวนรวม   

2)  ปการศึกษา 2564 คณะฯ มีการจัดการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมกิจการนักศึกษาและทํานําบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะฯ ปการศึกษา 2564  (มน 4.1-4-2) เพื่อใหคณะกรรมการฯ ได

มน 4.1 -4-1 คําสั่ งคณะฯ 
คณะฯ ท่ี 469 /2564 เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม
กิจการนักศึกษาและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะฯ 
ปการศึกษา 2564 ลงวันที่ 
18 ตุลาคม 2564  
 
มน 4.1 -1-2 รายงานการ
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สงเสริมกิจการนักศึกษาและ
ทํานําบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะฯ ปการศึกษา 2564 
 
มน 4.1-4-3 คําสั่งคณะฯ ที่ 
366/2564 เรื่ อง  แต ง ต้ัง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส โ ม ส ร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําป
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
รวมกําหนดนโยบาย  วางแผนการดําเนินงานโครงการ  รับทราบผลการ
ดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะในการประเมินความสําเร็จของ
ดําเนินงานโครงการ และการดําเนินงานตามแผนสงเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  และแผนดํา เ นินงานด านทํานุ บํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2564 และระหวางดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

3) กําหนดใหคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะ ฯ  
(มน 4.1-4-3) เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาและดานศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษารวมกับคณะ 
และเปนผูประสานงานและประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ดานการพัฒนานักศึกษาและดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะฯ  

4) งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา โดยการ
กํากับของรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ จะทําหนาท่ีในการติดตาม
การรายงานผลการดําเนินโครงการตามแผน และรายงานผลการติดตาม
ตอรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ และคณบดี ตามลําดับ เพ่ือทราบ
และใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานที่เก่ียวของกับการดําเนินงานดาน
ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมเปนระยะ 

5) เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 2564 งานบริการการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา โดยการกํากับของรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ ได
จัดทํารายงานผลการประเมินความสําเร็จตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ประจําปการศกึษา 2564 (มน 4.1-4-4) ดังรายละเอียดตอไปนี้  

5.1 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี 

วตัถุประสงคของแผน ผลการดําเนินงาน 
1. เปนกรอบแนวทางและคูมือ
ปฏิบัติงานดานสงเสริมและ
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ของคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 
2564 

คณะฯมีแผนกิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 
2564 ข อ ง คณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร จํานวน 1 แผน 

การศึกษา 2564 ลงวันท่ี 15 
ตุลาคม พ.ศ.2564 
 
มน 4.1-4- 4 รายงานผลการ
ประเมินความสําเร็จตามแผน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา 
2564 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2. เ ป น ก ล ไ ก ใ น ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ดานการสงเสริมและการทํานุ
บํา รุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ปการศึกษา 
2564 

คณะฯมีแผนกิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 
2564 จํานวน 1 แผน เพ่ือใชเปนกลไกใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดาน
การสงเสริมและการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

3. เปนเคร่ืองมือในการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน
ดานการสงเสริมและการทํานุ
บํา รุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ปการศึกษา 
2564 

คณะฯมีแผนกิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 
2564 จํานวน 1 แผน เพ่ือใชเปนเครื่องมือ
ใ นก ารติ ด ต ามและประ เมิ นผล กา ร
ดําเนินงานดานการสงเสริมและการจัด
กิจกรรมพัฒนานั กศึ กษา  ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

2. ประเมินความสําเร็จของเปาหมายของแผนสงเสริมและการทาํนุ
บํารงุศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้  
 

วตัถุประสงคของแผน ผลการดําเนินงาน 
1) นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดรับการ
พัฒนาและสงเสริมและ
การทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม ครอบคลุมทั้ง
การอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน 
การเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปญญาทองถ่ินตามจุดเนน
ของคณะและสถาบัน
อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

คณะฯ มีการพัฒนาและสงเสริมและการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครอบคลุมท้ังการ
อ นุ รั ก ษ  ฟ น ฟู  สื บ ส า น  ก า ร เ ผ ย แ พ ร
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนน
ของคณะและสถาบัน  ผานการจัดโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการสานศิลปถิ่นมนุษยฯ คร้ังท่ี 11 
“สานศิลป สานศาสตร สานการเรียนรู สูทองถิ่น”
ประจํ าป การศึ กษา  2564จั ดขึ้น วันศุ กร ที่ 
23 กรกฎาคม 2564 ณ หองประชุมประสิทธิ์
ศาสตร ชั้น 3 อาคาร 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 419 คน 

2. โครงการอบรมผูนํานักศึกษา คุณธรรม
จริยธรรม และการประกันคุณภาพ จัดทําและประเมิน
แผนกิจกรรมนักศึกษา/แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จัดขึ้นวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุม
ชมนาด 0935 มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 71 คน 

3. โครงการไหวครูและผูกขวัญผูกใจสาน
สายใยศิษยกับอาจารย จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 22 
กรกฎาคม 64 รูปแบบออนไลน มีผูเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 289 คน 

4. โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณี
ถวายเทียนจํานําพรรษา ประจําปการศึกษา 
2564 จัดขึ้นวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ วัด
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สํานักสงฆหนองหัวหงอกรมโพธ์ิทอง จังหวัด
ลําปาง มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 83 คน 

5. โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณี
ลอยกระทง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จัดขึ้นวันพุธที่  24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 
17.00 น. เปนตนไป ณ ขวงวัฒนธรรม สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(ยกเลิกการจัดโครงการ เนื่องดวยการแพรระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID 
19)) 

6. โครงการรดน้ําดําหัวคณาจารย คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ยกเลิกการจัด
โครงการ เนื่องดวยการแพรระบาดของโรคไวรัส
โคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID 19) ทวี
ความรุนแรงและกระจายตัวอยางรวดเร็วในวง
กวางทั่วทุกภูมิภาค ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัย
และไมสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
บุคลากรและอาจารยอาวุ โสที่ตอ งเขารวม
กิจกรรมทั้งยังเปนการลดความกังวนและปองกัน
ความเสี่ยงจากสถานการณดังกลาว) 

7. มีการสงตัวแทนบุคลากรและนักศึกษา
เข ารวม กิจกรรมดานทํานุบํ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
  - มี ก า รส ง ตั วแ ทนบุคล ากรแล ะ
นักศึกษาเขารวมกิจกรรม "งานประเพณียี่เปง ณ 
หนองหัวหงอก" คร้ังที่ 12 ในโครงการปาเวณี
ลองสะเปา ประจําป 2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 
2564 ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในรูปแบบ 
On-site และ ระบบ Online 
 - มีการสงตัวแทนบุคลากรเขารวม
กิจกรรม เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2564 ในวันที่ 3 
ธันวาคม 2564 ณ หองประชุมเอื้องหลวง อาคาร 
52 (คณะครุศาสตร - คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) 
 - มีการสงตัวแทนนักศึกษานักศึกษา
สาขาวิชาดนตรี เขารวมกิจกรรม โครงการ 
"พัฒนาดนตรีไทยพื้นบานลานนา สูดนตรีไทย
พื้นบานลานนารวมสมัย" วันท่ี 22 ธันวาคม 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2564 ณ หองประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 - มีการสงตัวแทนบุคลากรและ
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมงานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 20 "ขวงวัฒนธรรมล้ําคา สืบ
สานมรดกภูมิปญญาของแผนดิน" ระหวางวันที่ 
9-11 กุมภาพันธ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
 - มีการสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
โครงการ ถายทอดองคความรูมรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมขาวของชาวลานนา 
เรื่องพิธีสูขวัญขาว วันอังคารท่ี 15 กุมภาพันธ 
2565 เวลา 10.00-11.00 น. เร่ืองขาวตมขาว
หนม วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ 2565 เวลา 
13.30 – 14.30 น. (ออนไลน) 
 - มีการสงตัวแทนบุคลากรรวมพิธี
ทักษิณานุปทานเนื่องในวันพระราชทานนาม 
"ราชภัฏ" ประจําป 2565 วันที่ 14 กุมภาพันธ 
2565 ณ หองประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 - มี ก า ร ส ง ตั ว แ ทน บุ ค ล า กร แ ล ะ
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมสรงนํ้าพระพุทธพิทยา
จารย พระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย เนื่องใน
เทศกาลประเพณีปใหมเมือง ประจําป พ.ศ.2565 
ในระหวางวันท่ี 18 - 29 เมษายน 2565 ตั้งแต
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศาลาพระพุทธพิทยา
จารย สวนสามสอ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

2. คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีการบูรณา
การงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน 
งานวิจัย หรือ งานบรกิาร
วิชาการที่จําไปสูการสืบ
สาน ตอยอด การ
ประยุกตใช
ศิลปวัฒนธรรมไทยหรอื
ทองถิ่น หรอืการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับผูเรยีน 
ชุมชน ทองถิ่น 

คณะมนุษยศาสตรและ สังคมศาสตร  ไดจัด
โครงการสานศิลปถิ่นมนุษยฯ ครั้งที่ 11 “สานศิลป 
สานศาสตร สานการเรียนรู สูทองถิ่น”ประจําป
การศึกษา 2564 จัดขึ้นวันศุกรที่ 23 กรกฎาคม 
2564 ซึ่งเกิดการบูรณาการงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
งานวิจัย หรือ งานบรกิารวิชาการท่ีจําไปสูการสืบ
สาน ตอยอด การประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมไทย
หรือทองถิ่น หรือการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน 
ชุมชน ทองถิ่นดังสรุปผลโครงการดังน้ี  
 

ตัวช้ีวัดของ
โครงการ 

ผลการดําเนนิงาน 

1.  ผูเขารวมโครงการ
อยางนอยรอยละ 80 

บรรลุ   ไมบรรลุ  
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดมี
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ของเปาหมายที่
กําหนด จํานวน 500 
คน 

ผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 419 
คน คิดเปนรอยละ 83.8 บรรลุ
ตัวชี้วัด 

2.  ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจตอ
การจัดโครงการ 
ระดับมาก รอยละ 80 

บรรลุ   ไมบรรลุ 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ผูเขารวมโครงการมคีวามพึง
พอใจตอการจัดโครงการอยูในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 84.4 

3.  มีกิจกรรมเชิง
อนุรักษและการ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นหรือ
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

บรรลุ   ไมบรรลุ 
1. สาขาวิชาภาษาไทย – 
ดําเนินการจัดกิจกรรมอาน
ฉันทประชันทํานองรอยกรอง
ไทย  
 กิจกรรมบูรณาการ
เขากับการเรียนการสอนใน
รายวิชา - ศิลปะการอานรอย
แกวและรอยกรองพัฒนาการ
วรรณกรรมไทย 
2. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
– ดําเนินการจัดเสวนา เรื่อง 
“สมปอยปอปูเจา หอกูขวงจา
งงาม : ทุนทางวัฒนธรรมของ
คนบานขวงแมตาล” โดยพอ
ทูน และแมเรือนมูล แกวคํา
อาย ปราชญชุมชนบานขวงแม
ตาล 
 กิจกรรมบูรณาการ
เขากับการเรียนการสอนใน
รายวิชา - วิชาองคกรทองถิ่น
กับการพัฒนา 

4.  บูรณาการเขา
กับการวิจัย 1 
เรื่อง 

บรรลุ   ไมบรรลุ 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน – 
ดําเนินการจัดเสวนา เรื่อง 
“สมปอยปอปูเจา หอกูขวง    
จางงาม: ทุนทางวัฒนธรรม
ของคนบานขวงแมตาล” โดย
พอทูน และแมเรอืนมูล แกวคํา
อาย ปราชญชุมชนบานขวงแม
ตาล บูรณาการกับงานวิจัย
เรื่อง: การปรับตัวในการ
จัดการทองเท่ียวโดยชุมชน
บานเมาะหลวง ตําบลเมาะ
หลวง อําเภอแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง สูการทองเท่ียวชุมชน
วิถีใหม 

5. บูรณาการเขา
กับการเรียนการ
สอน 1 รายวิชา 

บรรลุ   ไมบรรลุ 
(1). สาขาวิชาสังคมศึกษา - 
ดําเนินการจัดการเสวนา เร่ือง 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
“ชะตากรรมทองถ่ินไทย” 
กิจกรรมบูรณาการเขากับการ
เรียนการสอนในรายวิชา -  
(2). สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร - ดําเนินการจัดการ
ตอบคาํถาม “สังคมและ
วัฒนธรรมชุมชนทองถ่ิน” 
กิจกรรมบูรณาการเขากับการ
เรียนการสอนในรายวิชา - 
สังคมและวัฒนธรรมชุมชน
ทองถิ่น 
(3). สาขาวิชาภาษาไทย – 
ดําเนินการจัดกิจกรรมอาน
ฉันทประชันทํานองรอยกรอง
ไทย กิจกรรมบูรณาการเขากับ
การเรยีนการสอนในรายวิชา - 
ศิลปะการอานรอยแกวและ
รอยกรองพัฒนาการ
วรรณกรรมไทย 
(4). สาขาวิชาภาษาไทย 
(ปรด.) - ดําเนินการจัดอบรม 
“ความบกพรองทางการอาน
และการเขียนภาษาไทยของ
เด็กแอลดี: การประเมิน การ
สอน และการวิจัย” กิจกรรม
บูรณาการเขากับการเรียนการ
สอนในรายวิชา - 
(5). สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
– ดําเนินการจัดเสวนา เรื่อง 
“สมปอยปอปูเจา หอกูขวงจา
งงาม: ทุนทางวัฒนธรรมของ
คนบานขวงแมตาล” โดยพอ
ทูน และแมเรือนมูล แกวคาํ
อาย ปราชญชุมชนบานขวงแม
ตาล กิจกรรมบูรณาการเขากับ
การเรยีนการสอนในรายวิชา - 
วิชาองคกรทองถิ่นกับการ
พัฒนา 
(6). สาขาวิชาภาษาจีน – 
ดําเนินการจัดการแขงขันทาํ
คลิปวีดีโอแนะนําอาหาร
ทองถิ่นเปนภาษาจีน กิจกรรม
บูรณาการเขากับการเรียนการ
สอนในรายวิชา - 1.วิชา
ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 2.
วิชาการแปล จีน-ไทย 
(7). สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน – ดําเนินการจัดการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
แขงขันตอบคําถามความรู
ทั่วไปประเทศจีน กิจกรรม
บูรณาการเขากับการเรียนการ
สอนในรายวิชา - 1.วิชาความรู
ทั่วไปเก่ียวกับประเทศจีน 2.
วิชามรดกและวัฒนธรรมจีน 3.
วิชาดนตรีและศิลปะจีน 

6. บูรณาการเขา
กับการบริการ
วิชาการ 1 
โครงการ/กิจกรรม 

บรรลุ   ไมบรรลุ 
1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน - 
ดําเนินการจัดเสวนา เรื่อง 
“สมปอยปอปูเจา หอกูขวงจา
งงาม : ทุนทางวัฒนธรรมของ
คนบานขวงแมตาล” โดยพอ
ทูน และแมเรือนมูล แกวคํา
อาย ปราชญชุมชนบานขวงแม
ตาล เปนสวนหน่ึงการดําเนิน
โครงการภายใตชื่อโครงการ
บริการวิชาการสังคม บูรณา
การการเรียนการสอน การวิจัย 
และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม
ในศาสตรพัฒนาชุมชน  

3. คณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีเครือขาย
ความมอืระหวาง
มหาวิทยาลยั/องคกร
ภาครัฐหรือเอกชนใน
ประเทศหรือทองถิน่ 
เกี่ยวกับศลิปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร หรือความ
เปนไทย ตามจุดเนนและอัต
ลักษณของคณะ/
มหาวิทยาลยั 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการสราง
เครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ
องคกรภายนอก เพ่ือความรวมมอืเก่ียวกับศิลปะและ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร หรือความเปนไทย ตาม
จุดเนนและอัตลักษณของสถาบัน โดยไดทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือดานศิลปะและวัฒนธรรม
(MOU) ระหวาง วัดปงสนุก และหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประกอบไปดวย สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  คณะครุศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และปการศึกษา 
2564 

4. คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีฐานขอมูล
หรือการบริการขอมูลที่เปน
ประโยชนเก่ียวกับการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ใหอาจารย เจาหนาที ่
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
สามารถเขาถึงหรอืใชบริการ
ขอมลูได 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีฐานขอมูลหรือ
การบริการขอมูลท่ีเปนประโยชนเกี่ยวกับการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหอาจารย เจาหนาที่ 
นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป สามารถเขาถึงหรือใช
บริการขอมูลไดดังนี้ 

1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อยู
ระหวางการพัฒนาฐานขอมูลการใหบริการที่เปน
ประโยชนเกี่ยวกับการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

2) คณะมีการบริการขอมูลที่เปนประโยชน
เกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
อาจารย เจาหนาที่  นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 
สามารถเขาถึงหรือใชบริการขอมูลได ผานการ
เผยแพรทางเว็บไซตของคณะ และเพจเฟสบุกคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยจะมีการเผยแพร 
และเผยแพรผานการจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของ
คณะ ไดแก  

2.1 โครงการสานศิลปถิ่นมนุษยฯ คร้ังที่ 11 
“สานศิลป สานศาสตร สานการเรียนรู สูทองถิ่น”
ประจํ าป การศึ กษา 2564 จัดขึ้ นวั นศุ กร ที่  
23 กรกฎาคม 2564 ณ หองประชุมประสิทธิ์ศาสตร 
ชั้น 3 อาคาร 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มี
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 419 คน  

 

 

 

เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการกํากับติดตามและผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานการสงเสริมและทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา โดยการกํากับของ

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ ได จัดทํารายงานผลการประเมิน
ความสําเร็จตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา 2564 เสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุม คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 20 
พฤษภาคม 2565 (มน 4.1-5-1) โดยท่ีประชุมมีขอเสนอแนะแนวทางใน
การจัดโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. ทุกโครงการและกิจกรรม จะตองวางแผนการจัดกิจกรรม 
หากสถานการณเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยัง
เกิดข้ึนอยางตอเน่ือง โดยยึดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางอยาง
เครงครัด  

2. คณะฯ จัดทําปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2565 เผยแพรกิจกรรมผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ 

2.1 ทําบันทึกขอความแจงไปยังสาขาวิชา เพื่อขอความ
รวมมือเผยแพรปฏิทินการจัดกิจกรรมใหนักศึกษากลุมเปาหมายไดรับ
ทราบ และแจงผานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเผยแพรผานเพจสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และแจงรายละเอียดจํานวนชั่วโมง
กิจกรรม เพื่อใหอาจารยนําไปถายทอดตอนักศึกษาในสาขาวิชาแตละชั้น
ป ตามปฏิทินการจัดกิจกรรมประจําปการศึกษา ของมหาวิทยาลัย       

มน  4 .1 -5 -1 รา ยง านกา ร
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ในการประชุม ครั้ งที่ 
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม 2565 
 
มน 4.1-5-2 แผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ประจําปการศึกษา 2565 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  
 

166 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ราชภัฏลําปาง 

3. สานศิลปถ่ินมนุษยฯ ครั้งท่ี 12“สานศิลป สานศาสตร สาน
การเรียนรู สูทองถ่ิน”ประจําปการศึกษา 2565 ใหออกแบบกิจกรรม/
โครงการท่ีเกิดการพัฒนาและสงเสริมและการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ครอบคลุมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน การเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น โดยคณะกําหนดกรอบกิจกรรมให
สาขาวิชา และควรเพิ่มจํานวนกิจกรรม ดังนี้  

3.1 บูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน อยางนอย 2-5 เรื่อง  

3.2 บูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
งานวิจัย อยางนอย 1-2 เรื่อง  

3.3 บูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
งานบริการวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง  

3.4 บูรณาการรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ในดาน
การสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย 
ภูมิปญญาทองถ่ิน อยางนอย 1 หนวยงาน  

โดยจัดรูปแบบออนไซต โดยยึดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางอยางเครงครัด และคณะฯ ไดนําไปเปนแนวทางการจัดทํา แผน
ทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา 2565 (มน 4.1-5-2)  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 มีฐานขอมูลหรือการบริการขอมูล หรือแหลงการเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
หรือประวัติศาสตรของไทยหรือทองถิ่น เพื่อใหบุคคลท่ัวไปสามารถเขาถึงหรือใชบริการได   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมีการบริการขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ใหอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
สามารถเขาถึงหรือใชบริการขอมูลได ผานการเผยแพรทางเว็บไซตของ
คณะ และเพจเฟสบุคคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มน 4.1-6-1) 
โดยจะมีการเผยแพร และเผยแพรผานการจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ 
ของคณะ ไดแก  

(1) การจัดโครงการสานศิลปถิ่นมนุษยฯ ครั้งที่ 11 “สานศิลป 
สานศาสตร สานการเรียนรู สูทองถ่ิน” ประจําปการศึกษา 2564 จัดข้ึน
เมื่อวันศุกรที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ หองประชุมประสิทธิ์ศาสตร ชั้น 3 
อาคาร 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ีมีชุมชน ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา เขามามีสวนรวม 419 คน  (มน 4.1-6-2)   

(2) คณะฯ โดยสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ไดมีการรวมสราง

มน 4.1-6-1 เว็บไซตของคณะ 
แ ล ะ เ พ จ เ ฟ ส บุ ค ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
มน 4 .1 -6 -2 รายงสรุปผล
โครงการสานศิลปถิ่นมนุษยฯ 
ครั้ งที่  11 “สานศิลป  สาน
ศาสตร  สานการเรี ยนรู  สู
ทองถ่ิน” ประจําปการศึกษา 
2564 จัดขึ้นเมื่อวันศุกรที่ 23 
กรกฎาคม 2564 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เครือขายความรวมมือกับหนวยงานในจังหวัดลําปางอยางตอเน่ืองทุกป  
และระหวางวันที่ 10 – 13 เมษายน 2565 สาขาวิชาภาษาไทย โดย
อาจารยตุลาภรณ แสนปรน  ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานลานนาศึกษาและผู
ดําเนินงานดานการวิจัย (มน 4.1-6-3) การสืบสานภูมิปญญาในการ
ประดิษฐผาหอคัมภีร พรอมดวยอาจารยผูสอน หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดรวมเปนวิทยากรถายทอดองคความรูและ
สาธิตการประดิษฐผาหอคัมภีรใบลานลานนารวมกับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย (ศศ.บ. )  ณ เวทีลานกิจกรรมข วงแก ว เวียงละกอน 
(สวนสาธารณะ 5แยกหอนาฬิกา) โดยมีกิจกรรมการประดิษฐผาหอ
คัมภีรใบลานลานนา เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาวลานนา 
แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลความเชื่อทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความเชื่อเรื่องอานิสงสการถวายผาหอคัมภีร และอานิสงสการถวาย
คัมภีรใบลาน การสืบสานภูมิปญญาในการประดิษฐผาหอคัมภีร ทั้งนี้ 
อาจารยตุลาภรณ แสนปรน ไดเปนผูถายทอดองคความรู พรอมกับการ
สํารวจทําความสะอาด จัดหมวดหมูคัมภีรและวรรณกรรมลานนาท่ีมีการ
เก็บรักษาไวในวัดตาง ๆ ของจังหวัดลําปาง และไดจัดทําคูมือการ
ปริวรรตรวมถึงจัดทําบัญชีวรรณกรรมตนฉบับตัวเขียนของวัดตาง ๆ 
เผยแพร  ปจจุบันคณะฯ อยูระหวางการนําขอมูลผาหอคัมภีรใบลาน
เผยแพรผานเว็บไซต ‘นวนุรักษ.ไทย’ คลังขอมูลวัฒนธรรมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปนแพลตฟอรมดิจิทัลสําหรับเจาของแหลง
วัฒนธรรมใชบริหารจัดการคลังขอมูลวัฒนธรรมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถใชเปนแหลงขอมูลสําหรับภาค
การศึกษา นําขอมูลตางๆ สงเสริมงานทางดานการสรางนวัตกรรม และ
เปนการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาทางวัฒนธรรม ถือเปนการอนุรักษองค
ความรูดานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพไดอยางย่ังยืน 

3)  ไดเผยแพรวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรมใหกับหนวยงาน
นําไปใชประโยชน ซึ่งเปนผลงาน อาจารยตุลาภรณ  แสนปรน ดังนี้ 

ผลงานวิจัยท่ีสราง
ผลกระทบตอสังคม 

หนวยงาน 
ท่ีนําไปใช 

ผลกระทบท่ีได 

ขอความทายใบลานกับ
การศึกษาประวัติศาสตร
ชุมชนบานนากาว ตําบล
ปาตัน อําเภอแมทะ 
จังหวัดลําปาง 

วัดสูงเมน ต.สูงเมน  
อ.สูงเมน จ.แพร  

1. เปนแนวทางในการ
จัดเก็บเอกสารคัมภีรใบ
ลานดวยระบบดิจิทัล 
และเปนแนวทางใน
การศึกษาองคความรูดาน
การศึกษาประวัติศาสตร
ชุมชนอื่น ๆ ผานขอความ

มน 4.1-6-2 รายงานวิจัยฉบับ
สมบู รณ  จํ า น วน  3  เ รื่ อ ง  
ไดแก 1) ขอความทายใบลาน
กับการศึกษาประวัติศาสตร
ชุมชนบานนากาว ตําบลปาตัน 
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 2) 
การปริวรรตคัมภีรใบลานวัด
สัณฐาน ตําบลปาตัน อําเภอแม
ท ะ  จั ง ห วั ด ลํ า ป า ง   3 ) 
กระบวนการถ ายทอดการ
อนุรักษฟนฟู คัมภีรใบลานวัด
สัณฐาน ตําบลปาตัน อําเภอแม
ทะ จังหวัดลําปาง   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทายใบลาน 
2.จัดทําบัญชีทะเบียน
คัมภีรใบลานของวัดสูง
เมน ท้ังในรูปแบบเอกสาร
และทางโปรแกรม  

พิพิธภัณฑเรือนมหา
สวัสดี หอประวัติศาสตร 

วัฒนธรรมและ
วรรณกรรมพ้ืนบาน 

1. บริการเผยแพรใน
พิพิธภัณฑเรือนมหา
สวัสดี หอประวัติศาสตร 
วัฒนธรรมและ
วรรณกรรมพ้ืนบาน  
2.นําองคความรูจาก
งานวิจัยเปนแนวทางใน
การศึกษาเอกสารโบราณ
ในทองถิ่นจังหวัด
นครปฐม  

ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวัฒนธรรม

ตะวันตกคณะศลิปศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ใชเปนเอกสารคนควา
และอางอิงในสาขาวิชา
ภาษาไทยทั้งสําหรบั
ผูสอนและนักศึกษาท่ี
สนใจดานการปริวรรต
และศึกษาบริบททาง
วัฒนธรรม 

การปริวรรตคัมภีรใบลาน
วัดสัณฐาน ตําบลปาตัน 
อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง   

พิพิธภัณฑเรือนมหา
สวัสดี หอประวัติศาสตร 

วัฒนธรรมและ
วรรณกรรมทองถิ่นภาค

กลาง จ.นครปฐม 

นํามาใหบริการภายใน
พิพิธภัณฑ เนื่องจากเปน
องคกรเกี่ยวกับการ
เผยแพรดานวรรณกรรม
ทองถิ่น ซึ่งงานวิจัย
ดังกลาวเปนแนวทาง
การศึกษาเปรียบเทียบกับ
วรรณกรรมทองถิ่นภาค
กลาง รวมถึงเปน 
การศึกษาวรรณกรรมขอ
งกลุมไทยยวนของอําเภอ
กําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม และไทยยวนใน
ทองถิ่นตางๆ ของ ภาค
กลาง เชน ไทยวนคบูัว 
จังหวัดราชบุร ีไทยวนเสา
ไห จังหวัดสระบุรี 

กระบวนการถายทอดการ
อนุรักษฟนฟู คัมภีรใบ

สถาบันวิจัยและศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน 

1)ใชเปนฐานขอมูลอางอิง 
เพื่อสืบคนชื่อเร่ือง
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ลานวัดสัณฐาน ตําบลปา
ตัน อําเภอแมทะ จังหวัด
ลําปาง   

มหาวิทยาลัยสารคาม เปรียบเทียบ การ
วรรณกรรมพ้ืนถิ่นอีสาน
กับวรรณกรรมพื้นถิ่น
ลานนา ผานเว็บไซต 
b.l.msu.ac.th 

 
 

 

เกณฑมาตรฐานขอ 7 กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติ   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
-ไมมีผลการดําเนินงานในเกณฑมาตรฐานขอนี้ - 
 

การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได 

การบรรลุ
เปาหมาย 

7 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชีท้ี่ 4.2 รอยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม 
ชนดิของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
รอบปการประเมิน ปการศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม เปนคะแนน
ระหวาง  0 – 5  
 คารอยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 
5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 
 

ขอมูลพื้นฐานหลักสูตรที่มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม 
รายงานการขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนหลักสูตรที่มีบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม 11 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 14 
รอยละของหลักสูตรท่ีบูรณาการงานดานศลิปวัฒนธรรม 78.57 
 

ตารางที่ 4.2-1 หลักสูตรท่ีมีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน....11... หลักสูตร  
 

ลําดับ 

รายชื่อหลักสูตรที่มีบูรณา
การงานดาน

ศิลปวฒันธรรม 
ประเด็นการบูรณาการ สิ่งที่เกิดข้ึนจากการบูรณาการ 

1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ 

บูรณาการสาระความรูดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมผานการ
เรียนรายวิชาวาดเสน
สรางสรรค  และรายวิชา 
จิตรกรรมไทย 

จัดการเรียนการสอน โดยใหโจทยแก
นักศึกษาไปศึกษาและปฏิบัติงานนอก
สถานที่  ณ  วัด และแหลงโบราณ 
สถาน ในพื้นที่ของตน นักศึกษา
สามารถศึกษาแหลงโบราณที่เปน
ศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน และ
จัดทําเปนรายงาน 

2 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน 

บูรณาการสาระความรูดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมผานการ
เรียนรายวิชาการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชน 

กําหนดหัวข อ ใน  มคอ .3  เพื่ อ ให
นักศึกษามีสวนรวมในการสงเสริมการ
จัดการทองเที่ยวชุมชนดวยการสืบสาน
แหลงทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม โดย
การนํานักศึกษาลงพื้นที่พูดคุย เสวนา
กลุมยอย ชุมชนสะทอนถึงความสําคัญ
ของภูมิปญญา วัฒนธรรมเกาแกของ
ชุมชน ท่ีอาจจะเกิดการเลือนหาย จึง
เกิดโครงการ“สืบสานวัฒนธรรมการ
ทําโคมตีนชางบานเมาะหลวง ตําบล
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ลําดับ 

รายชื่อหลักสูตรที่มีบูรณา
การงานดาน

ศิลปวฒันธรรม 
ประเด็นการบูรณาการ สิ่งที่เกิดข้ึนจากการบูรณาการ 

แม เมาะ  อํ า เภอแม เมาะ  จั งหวั ด
ลําปาง” เปนกิจกรรมที่เปนการสืบ
ทอดภูมิปญญาและวัฒนธรรมการ
ประดิษฐโคมตีนชางซึ่งเปนโคมที่เปน
เอกลักษณของชุมชน ผูเรียนเกิด
ความรูเกี่ยวกับแนวทางในการสืบสาน
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของการ
ทองเที่ยว รวมถึงทักษะการสื่อสารกับ
ผูอื่นและการทํางานเปนทีมเพ่ิมขึ้น 

3 หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน 

บูรณาการสาระความรูดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมผานการ
เรียนรายวิชาวชิาภาษาจีน
ระดับตน 1 – 2 /ภาษาจีน
ระดับกลาง /การฟง-พูด
ภาษาจีน 1-2 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให
นักศึกษา สามารถลําดับข้ันตอนการ
เรียนรูภาษาจีนไดโดยคํานึงจากความ
ยากงายของเนื้อหาเพื่อใหนักศึกษา
สามารถนําความรูไปใชบูรณาการกับการ
บริการวิชาการทักษะภาษาจีนรวมกับ
การทํ านุ บํ ารุ ง ศิ ลปวัฒนธรรม ใน
โครงการงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 20 “ขวงวัฒนธรรมล้ําคา สืบสาน
มรดกภูมิปญญาของแผนดิน” จัดข้ึน ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนโครงการ
ภายใตกรอบทํานุบํ ารุ งศิลปะ ซึ่ งมี
ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ชั้นป
ที่ 2-4 เขารวมโครงการดังกลาว โดย
ตัวแทนนักศึกษาในหลักสูตรไดรับหนาที่
จากศูนยวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ใหดําเนินงานฝายปฏิคม ไดรับ
หนาที่เปนลามภาษาจีน เพื่อแนะนําการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมเดนประจําแตละ
ภาคของไทยใหแกนักศึกษาชาวจีน 
ระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปางทั้งยังมีนักศึกษาบางสวนได
รวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรม
ครั้งนี้ดวย 
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ลําดับ 

รายชื่อหลักสูตรที่มีบูรณา
การงานดาน

ศิลปวฒันธรรม 
ประเด็นการบูรณาการ สิ่งที่เกิดข้ึนจากการบูรณาการ 

4 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  

บูรณาการสาระความรูดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมผานการ
เรียนรายวิชาภาษาศาสตร 

บูรณาการความรูเก่ียวกับวัฒนธรรม
ข อ ง ผู ใ ช ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ สู ผู เ รี ย น
ภาษาไทย ณ ศูนยการศึกษาพิ เศษ
จังหวัดลําปาง และโรงเรียนพัฒนา
การศึกษาคนตาบอดและคนพิการ
ลํ าปาง โดยใหนักศึกษาประ ยุกต
กิจกรรมที่ไดเรียนไปถายทอดสูชุมชน
ดวยการจัดคายภาษา  

5 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน 

บูรณาการสาระความรูดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมผานการ
เรียนรายวิชาภาษาจีนเพื่อ
การทองเที่ยว 
 

นักศึกษาท่ีลงเรียนรายวิชาภาษาจีน
เพื่อการทองเที่ยว ไดเรียนรูประโยค
สนทนาภาษาจีน เพื่ อกา รสื่ อสา ร
สําหรับพนักงานบริการนวดแผนไทย
จากคูมือเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาทํานุ
บํ า รุ ง ศิ ล ป ะแล ะ วั ฒน ธ ร รมผ า น
ภาษาจีน 

6 หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารฐั
ประศาสนศาสตร  

บูรณาการสาระความรูดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมผานการ
เรียนรายวิชาสังคมและ
วัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น 

นักศึกษาไดเรียนรูวิธีการทําแผนที่ทาง
สังคมและวัฒนธรรมจากชั้นเรียน และ
สามารถนําไปสูการปฏิบัติจริงผานการ
ทําแผนท่ีในพื้นที่เทศบาลตําบลน้ําโจ 
ไดเรียนรูวัฒนธรรมในพื้นที่ รวมถึงไดมี
สวนรวมในการใหบริการวิชาการเปน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชน
และสรางสื่อการเรียนที่เปนประโยชน
ใหกับนักเรียน 

7 หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองและการ
ปกครอง  

บูรณาการสาระความรูดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมผานการ
เรียนรายวิชาภาวะผูนําและ
ชนชั้นนาํทางการเมือง 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให
นักศึกษาชั้นปที่  4 เพื่อใหนักศึกษา
สามารถนําความรูเก่ียวกับภาวะผูนํา
แล ะชนชั้ นนํ าทา งกา ร เมื อ งแล ะ
โลกาภิวัฒนกับการเมืองไปใชบูรณา
การกับการออกแบบกิจกรรมและได
เข ารวมกับคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยนํานักศึกษาชั้นปที่ 4 
ในรายวิชาภาวะผูนําและชนชั้นนําทาง
การเมืองไปในโครงการบูรณาการการ
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ลําดับ 

รายชื่อหลักสูตรที่มีบูรณา
การงานดาน

ศิลปวฒันธรรม 
ประเด็นการบูรณาการ สิ่งที่เกิดข้ึนจากการบูรณาการ 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
ก า ร ส อ น  เ พื่ อ ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ไ ด
ประยุกตใชความรูเก่ียวกับภาวะผูนํา
และชนชั้นนําทางการเมืองในการ
ดําเ นินกิจกรรมรวมกับชุมชน โดย
ศึกษาถึงภาวะผูนําของปราชญชุมชน 
ปราชญ ช าวบ า น   ร วมถึ ง ศึ กษ า
เก่ียวกับการศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
เพื่อใหเขาใจถึงสภาวะการเปลี่ยนแป
เปลี่ยนแปลงของบริบทชุมชนทองถิ่น 
พรอมกับสามารถนําความรูมาปรับใช
เพื่อพัฒนาดํารงรักษา และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ได โดยนักศึกษาไดออกแบบกิจกรรม
การประกวดการเขียนเรียงความเก่ียว
สถานการณการแกไขปญหาการแพร
ระบาดของผูนํารัฐบาล  ในหัวขอ “ 
ผู นํ าทางการเมือง ในสถานการณ 
COVID-19 ”ในงานสานศิลปถิ่นมนุษย
ร ว ม กั บ ค ณะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 11 ระหวางวันที่ 
15-23 ก ร ก ฎา คม  2564 ณ  คณ ะ
มนุ ษ ยศา ส ต ร แ ละ สั ง คม ศา ส ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และใน
รูปแบบออนไลน โดยมีนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาเขารวมจํานวน 6 โรงเรียน  

8 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย  

บูรณาการสาระความรูดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมผานการ
เรียน ดังนี้ 
-1542322 วิวัฒนาการของ
อักษรและอักขรวิธี
ภาษาไทย 
-1542113 ภาษากับสังคม
และวัฒนธรรม 

1) บูรณาการกับโครงการศูนย
เอกสารและอักษรโบราณลานนา โดย
การเรียนการอานและเขียนอักษร
ลานนา ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
โดย คุณวีรศักดิ์ ของเดิม นักวิชาการ
ศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
(ออนไลน) นักศึกษาไดเรียนรูระบบ 
รูปแบบ ลักษณะของอักษรลานนา 
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ลําดับ 

รายชื่อหลักสูตรที่มีบูรณา
การงานดาน

ศิลปวฒันธรรม 
ประเด็นการบูรณาการ สิ่งที่เกิดข้ึนจากการบูรณาการ 

-1544912 การสัมมนาทาง
ภาษาไทย 
-1541111 การสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาท่ี
สอง 
-1543429 วรรณกรรมการ
ละคร 

และบูรณาการกับโครงการถายทอด
องค ค ว ามรู ม ร ดก ภูมิ ปญญาทา ง
วัฒนธรรม นักวิชาการศึกษาของสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง กําหนดใหนักศึกษาเรียนรู
วัฒนธรรมของพื้นที่ตางๆ และนําเสนอ
ขอมูลทางวัฒนธรรมผานสื่อออนไลน 

2) บูรณาการกับกิจกรรมงาน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 
“ขวงวัฒนธรรมล้ําคา สืบสานมรดกภูมิ
ป ญ ญ า ข อ ง แ ผ น ดิ น ”  9  - 1 1 
กุมภาพันธ 2565. ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง โดยอาจารยและนักศึกษา
รวมกันถายทอดความรูใหผู เขารวม
กิจกรรมและผู เข า ชมนิทรรศการ 
พรอมกับการสาธิตผาหอคัมภีรใบลาน
ลานนา 

3) บูรณาการกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาโครงการสัมมนา
แล ะ พั ฒน า นั ก ศึ ก ษ า  ส า ข า วิ ช า
ภาษาไทย ประจําป 2564 ผานระบบ 
Google Meet (ออนไลน)  บูรณาการ
การเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนา
ทางภาษาไทย และรายวิชาการเขียน
บันเทิงคดีและสารคดี ของหลักสูตร
ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
ภาษาไทย  วิทยากรโดย คุณอังคาร 
จันทาทิพย และอาจารยบรรจง บุริน
ประโคน  

4) รายวิชาการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาที่สอง อาจารยผูสอนกับ
นักศึกษารวมกันบริการทางวิชาการ
ภาษาไทยใหแกผูเรียนชาวตางประเทศ 
โดยจับคูฝกซอมภาษา และถายทอด



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 175 
 

ลําดับ 

รายชื่อหลักสูตรที่มีบูรณา
การงานดาน

ศิลปวฒันธรรม 
ประเด็นการบูรณาการ สิ่งที่เกิดข้ึนจากการบูรณาการ 

ภาษาไทย วัฒนธรรมไทยใหแกผูเรียน
ชาวตางประเทศผานระบบออนไลน 

5 )  บู รณาการกับ โครงการ
พัฒนานักศึกษา จัดทําละครเผยแพร
ผานสื่อออนไลน เรื่อง แผลเกา 2022  

9 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 

บูรณาการสาระความรูดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมผานการ
เรียนการเรียบเรียงเสียง
ประสานจากทาํนองเพลง
พื้นบาน 

 

อาจารยผูสอนไดใชงานวิจัยเรื่องการ
พัฒนาเสนทาง และผลิตภัณฑการ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยรถไฟบน
เสนทางยุคสมัยแหงลานนามาเปน
ตนแบบใหนักศึกษาระดมความคิด 
และแนวทางในการสรางสรรคผลงาน
ในรายวิชาการเรียบเรียงเสียงประสาน
จากทํ านอง เพลงพื้ นบ าน เพื่อ ให
นักศึกษาสามารถนําไปสรางสรรค
ผลงานของตนเอง โดยโครงการวิจัย
เรื่องการพัฒนาเสนทาง และผลิตภัณฑ
การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคโดยรถไฟ
บนเสนทางยุคสมัยแหงลานนา เปน
กระบวนการที่ตองใชความรวมมือกับ
ชุมชน สังคมทองถ่ิน เพื่อใหเกิดการ
ขับเคลื่อนดานการวิจัย ซึ่งทําใหเกิด
ความรวมมือระหวางเครื่องขายนัก
ดนตรี นอกจากนี้นักศึกษายังไดรับ
ประสบการณตรง จากการมีสวนรวม
ในโครงการวิจัยตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด
กระบวนการวิจัยผานรายวิชาเรียบ
เรียงเสียงประสานสําหรับวงโยธวาทิต 
หลักการโยธวาทิต การเรียบเรียงเสียง
ประสานจากทํานองเพลงพื้นบาน
ปฏิบัติเครื่องดนตรี (เครื่องทองเหลือง 
กีตาร เปยโน เครื่องกระทบ) 

10 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยและการ

บูรณาการสาระความรูดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมผานการ
เรียนรายวิชาการละเลนและ

ใหผูเรียนนําความรูที่ไดจากการเรียนใน
ราย วิ ชาไปศึ กษา เพลงที่ เ ก่ี ยวกั บ
การละเลนและเพลงกลอมเด็กไทย 
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ลําดับ 

รายชื่อหลักสูตรที่มีบูรณา
การงานดาน

ศิลปวฒันธรรม 
ประเด็นการบูรณาการ สิ่งที่เกิดข้ึนจากการบูรณาการ 

สื่อสารสําหรับชาว
ตางประเทศ 

การแสดงพื้นบานฯ จากนั้น ใหผูเรียนฝกรองและจัดทําคลิป
วิดิโอที่ตนเองสนใจ นําเสนอหนาชั้น
เรี ยน และนํ าไปเผยแพร หน า เพจ
สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร
สําหรับชาวตางประเทศ ทําใหผูเรียนที่
เปนนักศึกษาชาวตางประเทศ ไดเรียนรู
และเขาใจวัฒธรรมไทยมากยิ่งขึ้น  

11 หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต  

บูรณาการสาระความรูดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมผานการ
เรียนรายวิชาหลักพื้นฐาน
แหงกฎหมาย 

ใหนักศึกษาสืบคนประวัติหมูบานของ
นั ก ศึ ก ษ า โ ด ย วิ ธี ก า ร สื บ ค น ท า ง
อินเตอรเน็ตหรือสัมภาษณปราชญ
ชาวบานพรอมวิเคราะหประวัติของ
หมูบานน้ัน ๆวาเกี่ยวของกับกฎหมาย
อยางไร มีขอตกลงรวมกันในหมูบาน
หรือไม หรือมีจารีตประเพณีใดของ
หมูบานที่มีโอกาสพัฒนาเปนกฎหมาย
ที่ใชรวมกันในหมูบานได 

  

การคํานวณ 
 1. คํานวณคารอยละของหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการสาระความรูดานศิลปวัฒนธรรมตามสูตร 
 
 
 
 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 20 
รอยละ 78.57 X 5 

5 คะแนน บรรลุ 
20 

 
 

11  X  100 
= รอยละ 78.57 

14 

78.57 X  5 = 5 คะแนน 
(19.5) 20 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

มน 4.2-1-1 มคอ.3 รายวิชาวาดเสนสรางสรรค  และรายวิชาจิตรกรรมไทย สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ 
มคอ.5 รายวิชาวาดเสนสรางสรรค  และรายวิชาจิตรกรรมไทย สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ 

มน 4.2-1-2 มคอ.3 รายวิชาการจัดการทองเที่ยวชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
มคอ.5 รายวิชาการจัดการทองเท่ียวชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

มน 4.2-1-3 มคอ.3 รายวิชาภาษาจีนระดับตน 1 – 2 รายวิชาภาษาจีนระดับกลาง รายวิชาการฟง-
พูดภาษาจีน 1-2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
มคอ.5 รายวิชาภาษาจีนระดับตน 1 – 2 รายวิชาภาษาจีนระดับกลาง รายวิชาการฟง-
พูดภาษาจีน 1-2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

มน 4.2-1-4 มคอ.3 รายวิชาภาษาศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
มคอ.5 รายวิชาภาษาศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

มน 4.2-1-5 มคอ.3  รายวิชาภาษาจีนเพื่อการทองเท่ียว สาขาวิชาภาษาจีน 

มคอ.5 รายวิชาภาษาจีนเพื่อการทองเที่ยว สาขาวิชาภาษาจีน 
มน 4.2-1-6 มคอ.3  รายวิชาสังคมและวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ิน สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร 

มคอ.5  รายวิชาสังคมและวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ิน สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร 
มน 4.2-1-7 มคอ.3  รายวิชาภาวะผูนําและชนชั้นนําทางการเมือง สาขาวิชาการเมืองและการ

ปกครอง 
มคอ.5  รายวิชาภาวะผูนาํและชนชั้นนําทางการเมือง สาขาวิชาการเมืองและการ
ปกครอง 

มน 4.2-1-8 มคอ.3 สาขาวิชาภาษาไทย รายวิชาดังนี้ 
-1542322 วิวัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีภาษาไทย 
-1542113 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม 
-1544912 การสัมมนาทางภาษาไทย 
-1541111 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง 
-1543429 วรรณกรรมการละคร 

มคอ.5 สาขาวิชาภาษาไทยรายวิชาดังนี้ 
-1542322 วิวัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีภาษาไทย 
-1542113 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม 
-1544912 การสัมมนาทางภาษาไทย 
-1541111 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง 
-1543429 วรรณกรรมการละคร 

มน 4.2-1-9 มคอ.3  รายวิชาเรียบเรยีงเสียงประสานสําหรับวงโยธวาทิต/ หลักการโยธวาทิต 
สาขาวิชาดนตรี 
มคอ.5  รายวิชาเรียบเรียงเสียงประสานสาํหรับวงโยธวาทิต /หลักการโยธวาทิต 
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หมายเลข รายการหลักฐาน 
สาขาวิชาดนตรี 

มน 4.2-1-10 มคอ.3  รายวิชาการละเลนและการแสดงพื้นบานฯ สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร
สําหรับชาวตางประเทศ 

มคอ.5  รายวิชาการละเลนและการแสดงพื้นบานฯ สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร
สําหรับชาวตางประเทศ  

มน 4.2-1-11 มคอ.3  รายวิชาหลักพื้นฐานแหงกฎหมาย สาขาวิชานิติศาสตร 
มคอ.5  รายวิชาหลักพื้นฐานแหงกฎหมาย สาขาวิชานิติศาสตร 
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบงช้ีที่  5.1  การดําเนินงานตามยุทธศาสตร วิสัยทัศนและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย   
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
รอบปการประเมิน ปงบประมาณ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 จัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนตามกรอบเวลา โดยกําหนด
เปาหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธที่สัมพันธและสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะห
สภาพแวดลอมของคณะ นโยบายของสภามหาวิทยาลัย สมรรถนะหลักตามความเชี่ยวชาญของคณะ 
และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ผานกระบวนการการมีสวนรวมของบุคลากร ใหมีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นโยบายการพัฒนา
ประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อาทิ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบายไทยแลนด4.0 
(Thailand4.0 ) นโยบายพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษากา ร
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัล และโลกาภิวัฒน เปนตน โดยจัดทํา
เปนแผนยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ. 2563 – 
2565 (ฉบับปรับปรุง) ระยะ 3 ป (มน 5.1-1-1) ซ่ึงเปนไปตามพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2562ผานมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 5/2562 
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 (มน 5.1-1-2) สําหรับใชเปนกรอบแนว
ทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบไปดวย 5 
ยุทธศาสตร 10 เปาประสงค 14 กลยุทธ 22 ตัวชี้วัด และมีการทบทวน
เพื่อปรับตัวช้ีวัดคาเปาหมาย ในการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการ
บริหารงานคณะฯ คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ หอง
ประชุมเมธาทัพ ชั้น 5 อาคาร 52 (มน 5.1-1-3) และไดนํา ราง แผน
ยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ. 2563 – 2565 

มน 5.1-1-1 แผนยุทธศาสตร
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร พ.ศ. 2563-2565 
(ฉบับปรับปรงุ) ระยะ 3 ป 
 
ม น  5.1-1-2 ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันที่ 
27 กันยายน 2562 
 
มน 5.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการส งเสริมการ
บริ ห า ร ง าน คณะ ฯ  ค รั้ ง ที่ 
1/2563 เม่ือวันที่ 17 กันยายน 
2563 
 
มน 5.1-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ  
ครั้งที่ 5/2563 วาระท่ี 5.2 เม่ือ
วันที่ 23 กันยายน 2563 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
(ฉบับปรับปรุง) ระยะ 3 ป เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ ในการ
ประชุมครั้ งที่  5/2563 วาระที่  5.2 เมื่อวันที่  23 กันยายน 2563          
(มน 5.1-1-4)  

 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 มีการถายทอดแผนยุทธศาสตรเพื่อสื่อสารและทําความเขาใจในเปาหมายการ
ดําเนินงานของคณะใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนรับรูอยางท่ัวถึง 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ม ีการถ ายทอดแผน

ยุทธศาสตรเพื่อสื่อสารและทําความเขาใจในเปาหมายการดําเนินงาน
ของคณะใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนรบัรูอยางท่ัวถึง  ดังน้ี 

 1) จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมการบริหารงานคณะ ซึ่ง
ประกอบไปดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาสํานักงาน 
ประธานสาขาวิชา หัวหนางาน โดยการประชุมไดมีการถายทอดแผน
ยุทธศาสตรเพื่อสื่อสารและทําความเขาใจในเปาหมายการดําเนินงาน
ของคณะ ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563      
ณ หองประชุมเมธาทัพ ชั้น 5 อาคาร 52 (มน 5.1-2-1) 

2) การประชุมคณาจารยและบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คร้ังที่ 2/2562 วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุม
วิทยาบัณฑิต ชั้น 4 อาคาร 52 วาระท่ี 4.7 เรื่อง 4.7 แผนยุทธศาสตร 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563-2565) โดยแผนดังกลาวมีการกําหนดเปาหมาย 
ตัวชี้วัด และกลยุทธที่สัมพันธและสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  
(มน 5.1-2-2)  

3 )  เผยแพร แ ผ นย ุท ธศา ส ต ร  คณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร ในเว็บไซตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อ
เปนการสื่อสารและเพิ่มการรับรูใหกับผูเกี่ยวของไดออยางท่ัวถึง (มน 
5.1-2-3) 

ม น  5.1-2-1 ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมคณะกรรมการสงเสริม
การบริหารงานคณะ ครั้ง ท่ี
1/2563 วันที่  17 กันยาย 
2563 
 
ม น  5.1-2-2  ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมประชุมคณาจารยและ
บุคลากร คณะมนุษยศาสตร
แ ล ะ สั ง คม ศ า ส ตร  ค รั้ ง ท่ี 
2/2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 
2562 ณ หองประชุมวิทยา
บัณฑิต ชั้น 4 อาคาร 52 
 
มน 5.1-2-3 เว็บไซตของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 แปลงยุทธศาสตรไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปท่ี
สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะใหบรรลุความสําเร็จตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผน
ยุทธศาสตร 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแปลงแผนยุทธศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุง) 
ระยะ 3 ป โดยขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดยกําหนด
ผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจนดวยการแปลงเปนแผนปฏิบัติการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (มน 

มน 5.1-3-1 แผนปฏิบัติการ 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร  ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2564    
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
5.1-3-1) ซึ่งเปนแผนปฏิบัติการรายปอยางเปนรูปธรรม มีระบบและ
กลไกในการติดตามประเมินผลทั้งกอนปฏิบัติงาน (Pre-Evaluation) 
ระหวางปฏิบัติงาน (Ongoing Evaluation) และหลังสิ้นสุดการ
ดําเนินงาน (Post-Evaluation)และเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 
(Benchmarking) ทั้งภายในองคกรและกลุมสถาบันหลักผานตัวชี้วัดท่ี
เหมาะสม เพื่อ (1) พัฒนาองคกรโดยรวมไปขางหนา (2) กระตุนใหเกิด
การมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับจากการเชื่อมโยงตัวชี้วัดระดับ
องคกรสูระดับบุคคล  (3) มุงเนนคุณภาพ (4) คนหาแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุด (5) เพิ่มศักยภาพการแขงขัน เปนตน นํารายงานผลการดําเนินงาน
เขาที่ประชุมคณะกรรมการระดับตางๆ เพื่อปรึกษาหารือใหขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ นํามาพิจารณาทบทวนปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานให
บรรลุผลสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายอยางตอเนื่อง   

และจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร พ.ศ. 2563-2565 (มน 5.1-3-2) ที่ผานการวิเคราะหความ
ตองการใชทรัพยากรอยางเพียงพอ ตามความจําเปนตอการดําเนินงาน
ดานตาง ๆ ครอบคลุมการจัดหางบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 
การใชจายงบประมาณ การติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่อง จาก
ทุกแหลงงบประมาณ ใหสามารถผลักดันการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  สามารถผลักดัน
ใหบรรลุผลสําเร็จตามตัวชี้วัดและเปาประสงคไดตามกรอบระยะเวลา
ของแผนยุทธศาสตรที่กําหนด  

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะฯ ไดจัดทําแผนงบประมาณ
ประจําป พ.ศ.2564 และมีการรายงานผลสรุปการเบิกจายงบประมาณ
สะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (มน 5.1-3-3)  เพื่อทราบ โดยมีการรายงานเปนรายไตร
มาสดังน้ี  

1) ไตรมาสที่ 1 ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 วันที่ 20 มกราคม 2564  
2) ไตรมาสที่ 2 ในการประชุมครั้งท่ี 4/2564วันท่ี 19 เมษายน 2564  
3) ไตรมาสที่ 3 ในการประชุมครั้งท่ี 8/2564 วันที่ 21 กรกฎาคม 

2564   
4) ไตรมาสที่ 4 ในการประชุม คร้ังที่ 11/2564 วันที่ 20 ตุลาคม 

2564 

มน 5.1-3-2  แผนกลยุทธทาง
การเงิน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร พ.ศ. 2563- 
2565     
 
มน  5 .1 -3 -2  ร า ยง านการ
ประ ชุ มกร รมก า รบริ ห า ร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่  1/2564 
วันท่ี 20 มกราคม 2564 ,คร้ังท่ี 
4/2564วันที่ 19 เมษายน 2564 
,8/2564 วันท่ี 21 กรกฎาคม 
2564, ครั้งท่ี 11/2564 วันท่ี 
20 ตุลาคม 2564 

 
 
 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 กําหนดผูรับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป โดย
จัดทําเปนขอตกลงการปฏิบัติงานระหวางผูบริหารของคณะกับมหาวิทยาลัย โดยมีการกํากับติดตามและ
ประเมินผลผลสัมฤทธ์ิตามขอตกลงอยางเปนระบบ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กําหนดผูรับผิดชอบตัวชี้วัด

ของแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.2564  โดยจัดทํา
เปนขอตกลงการปฏิบัติงานระหวางคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 5.1-4-1) 
และมีการกํากับติดตามและประเมินผลผลสัมฤทธ์ิตามขอตกลงอยางเปน
ระบบ โดยคณะมีการรายงานผลการดําเนินตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) รายงานผลการดําเนินตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันท่ี 20 มกราคม 2564  (มน 5.1-4-2) 
ดังนี ้
              - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.
2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) วาระท่ี 4.14  (มน 5.1-4-3)   

- รายงานผลการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่  1 ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร วาระที่ 4.16 (มน 5.1-4-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) รายงานผลการดําเนินตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564วันที่ 19 เมษายน 2564 (มน 5.1-4-5)  
ดังนี ้

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.
2563 ไตรมาสที่  2 (ตุลาคม 2563 –เมษายน 2564)ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (วาระที่ 4.12) (มน 5.1-4-6) 

- รายงานผลการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร วาระที่ 4.15 (มน 5.1-4-7) 

 
 

มน 5.1-4-1 คํารับรองปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ระหวางอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
กับ คณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  
 
มน  5 .1 -4 -2  รายง านกา ร
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ ในการประชุม ครั้ง ท่ี 
1/2564 วันท่ี 20 มกราคม 
2564   
 
มน 5.1-4-3 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจํ าป  พ .ศ .2564 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ไตรมาสที่ 1 
 
มน 5.1-4-4 รายงานผลการ
ป ฏิ บัติ ต ามคํ า รั บ ร องกา ร
ป ฏิบั ติ ร า ช ก าร  ป ร ะจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตร
มาสที่ 1 
 
มน  5 .1 -4 -5  รายง านกา ร
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ ในการประชุม ครั้ง ท่ี 
4/2564วั น ท่ี  19 เมษายน 
2564  
 
มน 5.1-4-6 รายงานผลการ
ป ฏิ บัติ ต ามคํ า รั บ ร องกา ร
ป ฏิบั ติ ร า ช ก าร  ป ร ะจํ า ป
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตร
มาสที่ 2 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
3) รายงานผลการดําเนินตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

การประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 (มน 5.1-4-8) 
ดังนี้  

- รายงานผลการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสท่ี 3 ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (วาระท่ี 4.10) (มน 5.1-4-9) 

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.
2564 ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2563 –มิถุนายน 2564) (วาระที่ 4.8) (มน 
5.1-4-10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) รายงานผลการดําเนินตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

การประชุม ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2564 (มน 5.1-4-11)
ดังนี้  

- รายงานผลการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสท่ี 4 ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (วาระที่ 4.15) (มน 5.1-4-12) 

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ.
2563 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) (วาระที่ 4.13) (มน 
5.1-4-13) 
 

มน 5.1-4-7 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจํ าป  พ .ศ.2564 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ไตรมาสท่ี 2 
 
มน  5 .1 -4 -8 รา ยง านกา ร
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ ในการประชุม ครั้ งที่ 
8/2564 วันท่ี 21 กรกฎาคม 
2564 
 
มน 5.1-4-9 รายงานผลการ
ปฏิบัติตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไตร
มาสที่ 3 ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
มน 5.1-4-10 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจํ าป  พ .ศ.2564 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ไตรมาสท่ี 3 
 
มน 5.1-4-11 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ ในการประชุม ครั้ งที่ 
11/2564 วันที่  20 ตุลาคม 
2564 
 
มน 5.1-4-12 รายงานผลการ
ปฏิบัติตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไตร
มาสที่ 4 ของคณะ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
มน 5.1-4-13 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจํ าป  พ .ศ .2564 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ไตรมาสที่ 4 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 กํากับติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและรายงานความสําเร็จของแผน
ยุทธศาสตรตอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตรและรายงานความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาและใหขอเสนอแนะ ดังนี้  

มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบายและแผน  มีการกํากับติดตาม
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรและกําหนดใหทุกคณะฯ มีการรายงาน
ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร ผานระบบจัดการแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป และกองนโยบายและแผน นําผลการรายงานมาวิเคราะห 
สังเคราะหเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายงานตอ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และมีรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา องถิ่น ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 
12/2564 วันท่ี 9 ตุลาคม 2564  โดยที่ประชุมขอเสนอแนะดังนี้ 

1. เนื่องจากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีพื้นที่
ดําเนินโครงการเปนจํานวนมาก เห็นควรใหบางพื้นท่ีดําเนินการเพื่อ
เปนตนแบบหรือตัวอยางใหกับชุมชน เพื่อใหเห็นผลการดําเนินงาน
ชัดเจนข้ึน และสรางความโดดเดนใหมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธโครงการกิจกรรมตางๆ 
ใหทั่วถึง โดยใหนําเสนอเปนรูปธรรม แบบเชิงรุก ซึ่งอาจทําใหมีผูสนใจ
เขามาศึกษาตอทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพิ่ม 

3. มหาวิทยาลัยควรติดตามและประเมินผลโครงการที่ดําเนิน
มาแลวอยางตอเน่ือง เพื่อเปนเปาหมายและชุมชนสามารถยูไดดวยตัวเอง 

4. ควรปรับแผนการรับนักศึกษาใหสอดคลองกับอนาคตวา
จะตองรับกลุมไหนมาเรียน  

มน  5 .1 -5 -2  รายง านกา ร
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง ครั้ งที่ 12/2564 
วันท่ี 9 ตุลาคม 2564   
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เกณฑมาตรฐานขอ 6 นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
มาปรับปรุงแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติงานประจําปใหเกิดผลการพัฒนาอยางชัดเจน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุง (มน5.1-6-1) และทบทวนเพื่อปรับ
แผนใหมีความยืดหยุน  สอดคลองและทัน กับสภาวะแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็เปนระยะ ดังน้ี 

นํ าขอ เสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุ งแผน
ยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติงานประจําป ดังนี้ 

ขอเสนอแนะสภาฯ ผลการปรับปรุง 
1. เน่ืองจากการ
ดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
มีพื้นที่ดําเนินการ
โครงการเปนจํานวน
มาก เห็นควรใหบาง
พื้นท่ีดําเนินการเพื่อ
เปนตนแบบหรือ
ตัวอยางใหกับชุมชน 
เพ่ือใหเห็นผลการ
ดําเนินงานชัดเจนขึ้น 
และสรางความโดด
เดนใหมหาวิทยาลัย 

คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร ไดดํ า เนิน
ดําเนินงาน โดยจัดทําแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(มน 5.1-6-2) ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น จํานวน 34 พ้ืนที่ครอบคลุม
ทั้ง 2 จังหวัด คือจังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน โดย
คณะไดนําขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยใน
ประเด็นการดําเนินงาน คือ  

1) ดําเนินงานพัฒนาพ้ืนที่ตอเน่ือง จํานวน 3 พ้ืนท่ี  
   1.1) ตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 

ดําเนนิการตอเนื่องเปนปท่ี 2  
   1.2) ตําบลเสริมขวา อําเภอเสริมงาม  จังหวัด

ลําปาง ดําเนนิการตอเนื่องเปนปที่ 3 
   1.3) ตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัด

ลําพูน ดําเนินการตอเนื่องเปนปที่ 3  
2) ประเด็นการพัฒนาใหเปนชุมชนตัวอยางดาน

การพัฒนา คณะไดดําเนินการพัฒนาโครงการอยาง
ตอเนื่อง โดยตอยอดยกระดับผลิตภัณฑชุมชนและ
ขยายกลุมเครือขายในการดําเนินงาน ดังนี้ 

2.1) ตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัด
ลําปาง ไดตอยอดยกระดับผลิตภัณฑชุมชนปุยใสเดือน
ดิน โดยไดดําเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ วางแผน
การตลาดเพ่ือจําหนาย ปจจุบันชุมชนไดมีแบรนด
สินคาปุ ย ใส เดื อนดินและสามารถจัดจํ าหน าย
ผลิตภัณฑไดดวยตนเอง นอกจากนั้นยังไดมีการขยาย
เครือขายถายทอดองคความรูไปสูชุมชนใกลเคียง เชน 
พื้นท่ีตําบลบานใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 

 2 .2) ตําบลเสริมขวา อําเภอเสริมงาม  
จังหวัดลําปาง ไดดําเนินการฝกอบรมใหความรูแก
สมาชิกกลุมที่ปลูกผักปลอดสาร ดานการผลิตและ
ขยายสารชีวภัณฑ ไตโคเดอรมาและการขยายเชื้อบิว
เวอรเรีย เพื่อปองกันแมลงศัตรูพืช และการขยาย

มน5.1-6-1 รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 12/2564 วันที่ 9 ตุลาคม 
2564   
 
มน 5.1-6-2 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
 
มน 5.1-6-3 คําสั่ง
มหาวิทยาลัย เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการขับเคล่ือนงาน
รณรงครับนักศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
โรงเรือนปลูกพืชนอกฤดูกาล ซึ่งทําใหสมาชิกกลุม
สามารถลดรายจายตนทุนการซื้อปุยเคมี และเพ่ิม
รายไดในการขายผักปลอดสารไดมากขึ้น นอกจากนั้น
ยังไดดําเนินการขยายเครือขายกลุมปลูกผักปลอดสาร
จากเดิมจํานวน 2 ชุมชน กลุมเปาหมาย 50 คน ปจจุบัน
ครอบคลุมพื้นที่ จํานวน 13 หมูบานของตําบลเสริมขวาม 
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาของตําบล กลาวคือ “ตําบล
เสรมิขวา คือครัวของอําเภอเสริมงาม” 

2.3) ตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง 
จังหวัดลําพูน ไดตอยอดยกระดับผลิตภัณฑชุมชนปุย
ใสเดือนดิน โดยไดดําเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ 
วางแผนการตลาดเพื่อจําหนาย ปจจุบันชุมชนไดมีแบ
รนดสินคาปุยใสเดือนดินและสามารถจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑไดดวยตนเอง นอกจากนั้นยังไดมีการขยาย
เครือขายถายทอดองคความรูไปสูชุมชนใกลเคียง โดย
ไดดําเนินการขยายพื้นที่จากเทศบาลตําบลทุงหัวชาง 
จํานวน 4 ชุมชน ไปยังองคการบริหารสวนตําบลทุงหัว
ชาง โดยมีชุมชนเขารวมจํานวน 8 ชุมชนเปนกลุมชน
เผาปกาเกอะญอ 

2. มหาวิทยาลัยควรมี
การประชาสัมพันธ
โครงการกิจกรรม
ตางๆ ใหทั่วถึง โดยให
นําเสนอเปนรูปธรรม 
แบบเชิงรกุ ซึ่งอาจทํา
ใหมผีูสนใจเขามา
ศึกษาตอที่
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ลําปางเพ่ิม 

คณะฯ ไดนําเสนอแนวคิดการประชาสัมพันธเชิงรุก
ด านการรับนั กศึ กษาคณะได เ สนอแนวคิ ดต อ
คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย (กบม.) ในการ
จัดตั้งทีมงานประชาสัมพันธระดับคณะเชิงรุก โดยมี
เงื่อนไข คือ คนที่อาสาเขามาดําเนินการไดภาระงาน 
10 ภาระงาน/ปการศึกษา  หลังจากนั้นคณะได
ดําเนินงานแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานรณรงค
รับนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(มน 5.1-6-3) จํานวน 7 คน โดยมีหนาที่ ดังน้ี 

1) จัด ทําแผนการขับเคลื่อนงานรณรงครับ
นักศึกษาของคณะตลอดปการศึกษาที่กําหนด 

2)จัดทําปฏิทินกิจกรรมงานรณรงครับนักศึกษา
ของคณะตลอดปการศึกษา 

3 ) ดํ า เ นิ นกา รต ามปฏิ ทิ น  ติ ดต าม ผล กา ร
ดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ 

4) วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลสถิติของจํานวน
นักศึกษา  
     และในปการศึกษา 2565 ท่ีผานกระบวนการ
ขับเคลื่อนงานรณรงครับนักศึกษา ตามขอ 1-3 ไดมี
การรายงานผลการดําเนินงานตอรองคณบดีฝาย
วิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณบดี และรองอธิการบดีฝายวิชาการ ตามลําดับ 

3. มหาวิทยาลัยควร
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการท่ี
ดําเนินมาแลวอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือเปน
เปาหมายและชุมชน
สามารถยูไดดวย
ตัวเอง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรไดดําเนินการติดตามและประเมินผล 
โ ดยหลั ก ก า ร  PDCA ท่ี ว า งอยู บน ฐา นคิ ด กา ร
ดําเนินงานโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
กลาวคือ  

(P) ไดรวมคิด วางแผนการติดตามประเมินผล
รวมกับกลุมเปาหมาย และผูบริหารของเทศบาลตาม
วัตถุประสงคของโครงการ  

 (D) การติดตามประเมินผล โดยใชเครื่องมือ
สรางการมีสวนรวมดวยการจัดเวทีถอดบทเรียนการ
ดําเนินงาน เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน ปญหาอุปสรรค 
และโอกาสในการดําเนินงานใหบรรลุผล จัดเวที
สนทนากลุมยอย (Focus groups) และแบบสอบถาม 
เพ่ือนําไปสูขอสรปุในการดําเนินงานรวมกันตอไป 

(C) ดําเนินการตรวจสอบความพรอมในการ
ดําเนินการตอของพ้ืนที่ เชน กลุมเปาหมาย ผู รู /
ปราชญชุมชนที่เ กิดจากกระบวนการดําเนินงาน
โครงก าร  สํ า รวจ พ้ืนที่ / ส ถานที่  วั ส ดุอุ ปกรณ
ดําเนินงานโดยเนนวัสดุอุปกรณที่ชาวบานมีและ
สามารถนํามาประยุกตใชไดโดยคํานึงถึงการลดตนทุน
ในการดําเนินงาน และการสนับสนุนจาก อบต. และ
เทศบาล 

(A) ดําเนินการตามแผนที่วางไวรวมกัน โดย
การดําเนินงานไดรับความรวมมือจากผูรู/ปราชญ
ชุมชนที่เคยเขารวมกิจกรรม/โครงการมากอน อาสา
มาเปนวิทยากรเพื่อถายทอดความรู ประสบการณ
ใหแกสมาชิกพื้นที่เครือขายใหมและผูท่ีสนใจทั่วไป ซึ่ง
กระบวนการดําเนินงานดังกลาวนอกจากจะทําให
ชุมชนสามารถดําเนินการไดดวยตนเองแลวยังชวย
สรางผูนําตามธรรมชาติเกิดขึ้นในพื้นท่ี 

นอกจากนั้นยังไดมีการประชาสัมพันธโดย
วิธีการ ทําหนังสือแจงไปยังพ้ืนที่เพ่ือเชิญชวนสมาชิก
กลุมเครือขายในตําบลเขารวม เชน เกษตรอําเภอ 
พัฒนาชุมชน โรงเรียนในเครือขายของเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล วัด และผูที่สนใจทั่วไป เพ่ือ
ขยายแนวคิดในการทํางานเชิงรกุมากขึ้น 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
4. ควรปรับแผนการ
รับนักศึกษาใหสอดคล
องกับอนาคตวา
จะตองรับกลุมไหนมา
เรียน 

       ในปการศึกษา 2565 คณะไดเปดหลักสูตร
สาขาวิชาดนตรีศึกษา เพ่ิมจํานวน 1 หลักสูตร โดย
การเปดหลักสูตรดังกลาวไดนําขอมูลจากภาวะการมี
งานทํามาทําการวิเคราะหความตองการของผู ใช
บัณฑิต ซึ่งพบวา นักศึกษาที่จบออกไปแลวสวนใหญ
ประกอบอาชีพเปนครูดนตรีศึกษา จึงไดเปดหลักสูตร
เพ่ือรองรับ นอกจากนั้นยังไดรวมวางแผนในการ
ดํ า เ นินการจั ดทํ าหลั กสูตรระยะสั้ น  หลักสู ตร 
sandbox ซึ่งอยูระหวางกระบวนการศึกษาแนว
ทางการดําเนินงาน ตามนโยบายมหาวิทยาลัยโดยกอง
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
 

 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

6 ขอ ดําเนินการไดขอ 1- ขอ 6 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่  5.2  การบรหิารและพัฒนาคณะ 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
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รอบปการประเมิน ปการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 - 6 ขอ 
มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 สรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรดวยกระบวนการสื่อสารอยาง
ตรงไปตรงมาในลักษณะสองทิศทางการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดีที่สงเสริมใหบุคลากรของ
คณะมีสวนรวมหาแนวทางในการแกปญหาของคณะ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ มีการสรางความสัมพันธที่ดี ระหวางบุคลากรดวย

กระบวนการสื่อสารอยางตรงไปตรงมาในลักษณะสองทิศทางการสราง
บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดีที่สงเสริมใหบุคลากรของคณะมีสวน
รวมหาแนวทางในการแกปญหาของคณะ  

1) จัดประชุมอาจารยและบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษาละ 2 ครั้ง (มน 5.2-1-1) 

2) จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตาง ๆ (มน 5.2-1-2 ถึง 
มน 5.2-1-6) เพื่อเปนการสื่อสารอยางตรงไปตรงมาในลักษณะสองทาง 
เพื่อรวมกันหาแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินงาน
ของคณะ สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดการสรางบรรยากาศใน
การแลกเปลี่ยนจากผูมีสวนเก่ียวของ  

3) มีการสื่อสารไปยังบุคลากร นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
อยางตรงไปตรงมา แบบทางเดียวและแบบสองทางทั้งท่ีเปนทางการ ก่ึง
ทางการ และไมเปนทางการ ผานชองทางตางๆ ที่หลากหลาย เชน       
จัดประชุม จัดโครงการ/กิจกรรม (มน 5.2-1-7) จัดทําเว็บไซตของคณะฯ 
(มน 5.2-1-8) ผานโซเชียล มีเดียชองทางตาง ๆ  (มน 5.2-1-9 - มน 5.2-
1-10) เพื่อใหขอมูลขาวสาร ปรึกษาหารือ ผานชองทางดังกลาว  

เพื่อใหบุคลากร นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย เ ห็นถึง
เปาหมายและความมุงมั่นของผูบริหารคณะฯ ที่จะปฏิบัติหนาท่ีโดย
มุงเนนผลการปฏิบัติ การจัดการความรู การปรับปรุงอยางตอเน่ือง จึงได
นําหลักการของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public 
Management) ท่ีเนนใหความสําคัญตอความประหยัด มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล มาเปนแนวทางในการทํางานโดยยึดผลลัพธและ
ผูรับบริการเปนหลัก มีระบบการติดตามประเมินผลและคาใชจายที่เปน
รูปธรรม 

ม น  5.2-1-1 ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมอาจารยและบุคลากร 
ประจําปการศึกษา 2564  
 
มน 5.2-1-2 รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
ม น  5.2-1-3  ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
 
ม น  5.2-1-4  ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
ม น  5.2-1-5  ร า ย ง า น 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 า น ก า ร
ประชุมคณะกรรมการสงเสริม
และพัฒนานักศึกษาและทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 
มน 5.2-1-7 สรุปผลโครงการ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 
มน 5.2 -1-8  เว็ บไซตคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
มน 5.2-1-9 เพจเพื่อนทํางาน
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร  
 
มน 5.2-1-10 กลุม LINE 
เพื่อนทํางานคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการ โดยนําเสนอ
ขอมูลท่ีแสดงถึงการดําเนินงานอยางชัดเจน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการนํา   หลักธรรมภิ

บาลมาใชเปนแนวทางการบริหารงานคณะ ดังน้ี   
1. หลักการกระจายอํานาจ  ในป การศึกษา 2564 คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการทบทวนจัดทําโครงสรางการ
บริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โครงสรางดังกลาว
ประกอบดวย คณบดี  ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ทําหนาที่บังคับบัญชา
บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 โดยจัดทําคําสั่ง มอบอํานาจรองคณบดี/
ผูชวยคณบดี/หัวหนาสํานักงานคณบดี (มน 5.2-2-1)   โดยรองคณบดีชวย
กํากับดูแลในพันธกิจที่สําคัญของคณะ ไดแก รองคณบดีฝายแผน กายภาพ
และภาพลักษณองคกร  รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ นอกจากนี้ยังแตงตั้งผูชวยคณบดีดานตางๆ 
เพ่ือชวยปฏิบัติงานท่ีสําคัญ ไดแก ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและนวตักรรม  ผูชวย
คณบดีฝายกิจการพิเศษ  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการตางประเทศและกิจการ
นักศึกษา และผูชวยคณบดีฝายวิทยบริการและสารสนเทศ เพ่ือเปนการ
กระจายอํานาจในการตัดสินใจ รวมทั้งชวยกํากับดูแลงานตามพันธกิจของ
คณะใหสําเร็จลุลวง     

2. หลักการมีสวนรวม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได

มน 5.2-2-1 คําสั่งมอบอํานาจ
รองคณบดี  / ผู ช วยคณบดี /
หัวหนาสํานักงาน  
 
มน  5.2-2-2  คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินงาน ป
ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 4 /
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
มน 5.2-2-3 รายงานประจําป
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร พ.ศ.2564   
 
มน 5.2-2-4 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะฯ 
 
มน 5.2-2-5 รายงานผลการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ดําเนินการ ดังนี้  
          2.1 แตงตั้งคณะกรรมการตางๆ  (มน 5.2-2-2)  ประกอบไปดวย กลุม
บุคคลตางๆ ทั้ งภายในและภายนอกหนวยงาน เปนบุคคลผูมีความรู
ความสามารถจากทุกสาขาวิชา ทุกงานในสํานักงานคณบดี รวมทั้งจากกลุม
นักศึกษา ผูรับบริการตางๆ เพื่อจะมาทําหนาที่รวมคิดพิจารณา ตัดสินใจ 
กํากับติดตามดูแลงานตามท่ีมอบหมายใน 5 ภารกิจหลักของคณะ ไดแก งาน
ผลิตบัณฑิต  งานวิจัย งานบรกิารวิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และการบริหารจัดการ  คณะกรรมการที่คณะไดดําเนินการแตงตั้ง อาทิ 

- คณะกรรมการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  

- คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2563- 
2565 (ฉบับปรับปรุง)  

- คณะกรรมการจัดการความรูสายวิชาการ 
- คณะกรรมการจัดการความรูสายสนับสนุน  
- คณะกรรมการประเมินผลงนภาระงาน 
- คณะกรรมการงานภูมิทัศนและอาคารสถานที ่
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- คณะกรรมการควบคุมภายใน 
- คณะกรรมการโครงการตาง  ๆ

                     - คณะกรรมการรางขอบเขตและราคากลางงานแมบานคน
สวน/เจาหนาที่ปฏิบัติงาน  เปนตน 
  2.2 จัดประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ดังกลาวขางตน เพื่อชี้แจง 
ทําความเขาใจ มอบนโยบาย รวมท้ังปรึกษาหารือและตัดสินใจพิจารณาตาม
ขอมูลเปนเบื้องตน 
   2.3 กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมายและตัวชี้วัด โดยรวมศกึษา
วิเคราะหกับคณะกรรมการเพื่อใหเปนกรอบทิศทางการพัฒนาของคณะ 

 2.4  มีการกระจายตัวชี้ วัดที่สําคัญใหกับสาขาวิชารับผิดชอบ  
หัวหนาสํานักงาน หัวหนางาน และบุคลากรทุกคนในคณะ ไดรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดดังกลาว  

 2.5 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  และ
แผนปฏิบัติการและนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจํา
คณะเปนรายไตรมาส ตามหลักฐานรายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะในรอบปพ.ศ.2563 ท่ีผานมา  

3. หลักความรับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรโดย
คณบดี แสดงความตั้งใจอยางมุงมั่นถึงความรับผิดชอบในผลการดําเนินงาน 
ผลกระทบ รวมทั้งการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรในสังกัด โดยมีรวบรวม สรุป

ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร  
 
มน 5.2-2-6 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ปงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 
1-4) รายงานผลการเบิกจาย
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1-
4) รายงานผลการดําเนินงาน
ต า ม ตั ว ชี้ วั ด ต า ม แ ผ น
ยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 -2564 (ไตรมาส 1-4)      
 
มน 5.2-2-7 รายงานผลตาม
แ ผ น บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
บุคลากร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปการศึกษา 
2564 
 
ม น  5.2-2-8  ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ พ.ศ.2564-2565  
 
มน  5.2-2-9  ร า ย ง า น ส รุ ป
โครงการส ง เสริมความรัก 
ความสามัคคี และวินัยของ
ชาติ          
 
มน 5.2-2-10 รายงานสรุป  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
แล ะสั งคมรายตํ า บลแบบ
บูรณาการ    
 
มน  5.2-2-11  เ อกสารกา ร
จัดการความรูสายสนับสนุน ป
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
รายงานผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงตอทางมหาวิทยาลัย  ตอ
ผูบริหาร คณะกรรมการชุดตางๆ คณะกรรมการประจําคณะ คณาจารยและ
เจาหนาที่  รวมท้ังใหความสําคัญกับการนําขอเสนอแนะแนะตางๆจาก
คณะกรรมการท่ีกลาวมาขางตน มาปรับใชในการปฏิบัติงาน หากไมสามารถ
ปฏิบัติไดก็จะไดนําเสนอขอมูลตอระดับมหาวิทยาลัยตอไป  

4. หลักความโปรงใส คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการ
ปฏิบัติงานอยางโปรงใส เปดเผย  ขอมูลขาวสาร  แผนปฏิบัติการ ผลการ
ดําเนินงานของคณะ ในรูปรายงานตางๆ อาทิ  

- รายงานประจําป ป2564 (มน 5.2-2-3)  
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (มน 5.2-2-4)  
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (มน 5.2-

2-5)  
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2564 

(ไตรมาส 1-4)   
- รายงานผลตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร (มน 5.2-2-7)  
และมีการจัดทําฐานขอมูลท่ีสําคัญและจําเปน คือ ขอมูลหลักสูตร  

ขอมูลงานวิจัย  ขอมูลงานบริการวิชาการ ขอมูลงานศิลปะและวัฒนธรรม 
ขอมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา ขอมูลงานในสํานักงาน  และขอมูล
ขาวสารประชาสัมพันธท่ัวไป และเปดชองทางการสื่อสารหลากหลายชองทาง
เพื่อเปดโอกาสใหคณาจารย บุคลากร ผูมีสวนไดสวนเสียของคณะไดรับรู
ขอมูลขาวสาร สามารถแจงขาวสาร ติดตาม ตรวจสอบ บุคลกรผูรับผิดชอบ
เพื่อสอบถามขอมูลขาวสารไดอยางตรงไปตรงมาและทันตอเวลา 

สําหรับชองทางการติดตอสื่อสารของคณะฯแบบเปนทางการ  ไดแก  
การแจงเวียนหนงัสือราชการ  บันทึกขอความ  เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  เพจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไลนเพื่อนทํางานคณะ
มนุษยศาสตร การจัดประชุมคณาจารยและเจาหนาท่ีกอนเปดภาคการศึกษา  
การประชุมเจาหนาที่สายสนับสนุน  การประชุมแมบานคนสวน  การประชุม
คณะผูบริหาร  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  การประชุมคณะกรรมการโครงการตางๆ  ซึ่งการประชุม
ดังกลาวเปนชองทางการสื่อสารขอมูลที่สําคัญ เพื่อมิใหเกิดความเขาใจที่
บิดเบือนไป รวมทั้งเนนย้ําใหประชาสัมพันธขาวสารตางๆใหทันเวลาตอ
ผูรับบริการ และนอกจากนี้ยังสามารถติดตอประสานงานอยางไมเปนทางการ 
หากมีปญหา สามารถเขาพบพูดคุยกับคณบดี หรือรองคณบดีที่ ไดรับ
มอบหมายได ซึ่งการมีชองทางติดตอสื่อสารตางๆ ทําใหผูมีสวนไดสวนเสีย
สามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตางๆ ไดตลอดเวลา    
 5.หลักประสิทธิผล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรให

การศึกษา 2564    
 
ม น  5.2-2-1 2  คํ า สั่ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ปการศึกษา 2564 
 
มน 5.2-2-13 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ปการศึกษา 2564 
 
มน 5.1-4-14 รายงานผลการ
ดําเนินงาน การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
มน 5.1-4-15 คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการในการทาํหนาท่ี
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณบดีและรองคณบดี คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ความสําคัญตอการบรรลุผลสําเร็จของตามแผนปฏิบัติการตางๆ ตาม 
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอุดมศึกษา  เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2558 กลาวคือ 
 5.1) เรงรัดใหมีสาขาวิชามีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีเก่ียวของ โดยมีการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ (มน 5.2-2-8) ใหเปนไปตามระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรหรือ
พัฒนาหลักสูตร  

5.2)  สนับสนุนสงเสริมการวิจัย การจัดทําผลงานทางวิชาการ  การ
บริการวิชาการแกคณาจารยและเจาหนาที่สายสนับสนุนทุกคนใหมีความ
เขมแข็งและยั่งยืน  เนื่องจากคณะไดรับมอบหมายใหดําเนินแผนงานโครงการ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ไดแก โครงการ
สงเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ  (มน 5.2-2-9) โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ  (มน 5.2-2-10) ซึ่งเปน
โครงการท่ีสําคัญสําหรับมหาวิทยาลัยเพื่อทองถ่ิน โดยมีการจัดประชุม การ
ติดตามงานเปนประจํา  มีการนําปญหาอุปสรรค ในรอบปที่ผานมา มาพูดคุย 
แลกเปลี่ยน ท้ังในระดับกลุมยอยและกลุมใหญ และถอดบทเรียน เพ่ือหา
แนวทางในการดําเนินโครงการบริการวิชาการใหบรรลุตามเปาหมายของ
แผนปฏิบัติ โดยพบวาในปการศึกษา 2564 มีสาขาวิชาและคณาจารยเขา
มารวมรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการมากขึ้น และเกิดผลลัพธที่เปน
รูปธรรมอยางชัดเจน 
 6. หลักประสิทธิภาพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คํานึงถึง
การปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะท่ีมีการใชทรัพยากรจํากัด แตผลผลิตมี
คุณภาพ โดยไดมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานในสํานักงานคณบดีที่มี
จํานวนบุคลากรนอย  (มีจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 7 คน) แตตอง
ใหบริการแกคณาจารย 94 คน  จํานวนนักศึกษากวา  2,130 คน อยางไรก็
ตามคณะฯไดแกปญหาบุคลากรสายสนับสนุนที่ไมเพียงพอตอภาระงาน  โดย 
จางเหมาบริการเจาหนาที่เพิ่มอีกจํานวน 4 คน นอกจากดานปริมาณงานแลว 
คณะฯ ยังเนนย้ําใหบุคลากร สายสนับสนุนปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ โดย
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  สงเสริมใหบุคลากรมีจิตอาสา เนนการบริการดวยใจ รวดเร็ว ท่ัวถึง
และเปนธรรม  สงเสริมใหบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบใหนําเสนอผลงานเพื่อขอ
เลื่อนตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น สงเสริมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  สงเสริม
ใหมีการเผยแพรขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สําคัญเพื่อใหผูรับบริการรับทราบ
อยางทั่วถึง  มีการปรับเปลี่ยนสถานที่การปฏิบัติงานใหสะอาด สะดวก และ
เรียบรอย  ปรับเปลี่ยนภาระหนาที่ตางๆตามความจําเปนเรงดวนเพื่อใหงาน
สําเร็จ นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมกิจกรรมจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
การปฏิบัติงาน ใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได รวมท้ังรูจักเรียนรู
งานซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มผลผลิตของงานใหมีคุณภาพ โดยในปการศึกษา 
2564 ไดจัดการความรูเรื่อง การเขียนหนังสือราชการและการปฏิบัติงาน
ออนไลน (มน 5.2-2-11)    
  ดานจัดสรรทรัพยากร คณะฯ มีการจัดสรรบนพื้นฐานขอจํากัดของ
ทรัพยากรและการมสีวนรวมจากสาขาวิชาและหัวหนางานทุกงานในสํานักงาน
คณบดี ในปงบประมาณ 2564  จํานวนงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรนอยลง 
แตชี้วัดและคาเปาหมายเพ่ิมขึ้น คณะฯ ก็จะคงสามารถดําเนินการบรรลุตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนดไวได (จากรายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ 2564 และปงบประมาณ 2565 ในไตรมาส 2  ,จากรายงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  ปการศึกษา 2564 คะแนน 3.62 
อยูในคุณภาพระดับดี สูงกวาคะแนนคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา 2563 
คะแนน 3.54 ) นอกจากนี้คณะฯยังคงดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อใหไดจํานวนบุคลากรที่เหมาะสม
สอดคลองกับภาระงานมากขึ้น    

7. หลักความเสมอภาค คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรให
ความสําคัญกับบุคลากรทุกฝายอยาง  เสมอภาคและเทาเทียมกัน  ดานการ
เรียนการสอนสงเสริมใหการรับนักศึกษาพิการ  รับนักศึกษาตางเชื้อชาติ 
ศาสนา  โดยใหการปฏิบัติและบริการเชนเดียวกับนักศึกษาเชื้อชาติไทย  
จัดทําแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนและกลุมลูกจาง
ชั่วคราว มิใหมีความเหลี่ยมล้ําแตกตางกัน บุคลากรทุกกลุมตองมีการลงเวลา
ปฏิบัติงาน  สามารถลาไดตามความเหมาะสมและจําเปน  จัดสรรวัสดุอุปกรณ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอยางเทาเทียมตามสายงานการ
ปฏิบัติ  การลาคณะฯยึดตามแนวปฏิบัติของทางมหาวิทยาลัย  ไมวาจะเปนลา
ปวยลากิจ  นอกจากนี้ยังสงเสริมสนบัสนุนใหบุคลากรทุกฝายใหพัฒนาตนเอง 
โดยการจัดสรรงบประมาณใหคนละเทาๆกันเพ่ือสามารถไปพัฒนาตนเองนอก
สถานท่ีตั้งได  
 มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลที่สําคัญและจําเปนตอการบริหาร
จัดการ ทั้งน้ีคณะไดมอบหมายใหทั้งนี้คณะไดมอบหมายใหงานบริการวิชาการ
และถายทอดเทคโนโลยี ปรับปรุงระบบฐานขอมูลที่สําคัญ ไดแก ขอมูล
หลักสูตร ขอมูลวิจัย   ขอมูลบริการวิชาการ  แบบฟอรมตางๆ รวมทั้งขอมูล
ขาวสารประชาสัมพันธทั่วไป  ซึ่งทางคณะเนนใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถ
เขามาคนหาขอมูลที่สนใจไดอยางเทาเทียมกัน  
 8. หลักนิติธรรม  คณะ ไดมีการจัดทําประกาศ  คําสั่งและแนว
ปฏิบัติตางๆ เพื่อใหทันสมัย และสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง แนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และจังหวัด  โดยในป พ.ศ.2564 ที่ผานมา มีการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
จัดทําคําสั่ง จํานวน 162 คําส่ัง (มน 5.2-2-12) จัดทําประกาศ จํานวน 12 
ฉบับ (มน 5.2-2-13) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน การอยูรวมกัน
กับคนจํานวนมาก  และเม่ือตรวจพบวาบุคลากรทานใดมีความบกพรองตอ
หนาที่  ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งและหรือแนวทางปฏิบัติ จะมี
การมอบหมายใหรองคณบดีที่รับผิดชอบตรวจสอบขอมูลเปนเบ้ืองตน  เชิญมา
ใหขอมูลเพื่อสอบถามรายละเอียดเชิงลึก  กอนตัดสินใจดําเนินการตาม
ระเบียบ ดังกรณีมีอาจารย ไมไดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบ  ก็
มอบหมายใหรองคณบดีติดตามสืบหาขอมูล และเชิญมาพูดคุยเพื่อหาสาเหตุ  
และมีการทําบันทึกขอความเพื่อเปนการตักเตือน รวมท้ังหากเปนกรณี
เกี่ยวของกับการทําผิดวินัย ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
ขอเท็จจริง และรายงานตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ หรือกรณี  บุคลากร
สายสนับสนุนเขาปฏิบัติงานสาบ  ไมไดอยูในสถานที่ปฏิบัติงานโดยไมมีเหตุ
จําเปน  ก็มีการจัดประชุมชี้แจง ตักเตือน   

สวนในเรื่องการใชจายงบประมาณ กรณีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ก็
ไดระมัดระวัง โดยใหมีผูตรวจสอบหลายคน และใหมีการดําเนินการตาม
ระเบียบอยางเครงครัด  หรือกรณีการจัดหาบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําป  ก็ดําเนินการตามข้ันตอนและระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ 

9. หลักการตอบสนอง คณะฯมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวน
ไดสวนเสีย โดยพิจารณาจากขอเสนอแนะที่ประชุม จากตัวแทนคณาจารย
คณะกรรมการประจําคณะ จากชองทางรับความคิดเห็นผูขอรับบริการใน
ชองทางตางๆ  และมีการดําเนินการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความตองการเปน
ประจําและตอเนื่อง  อาทิ ไดจัดหองสํานักงานไวชั้น 2 และทุกงานมา
ปฏิบัติงานบริเวณหองฝงดานหนาของชั้น 2 เพื่อใหสามารถใหบริการได
สะดวก ประสานเรงรัดใหมหาวิทยาลัยจัดบริการโตะนั่งใตถุนอาคารใหม  
ติดตามเรงรัดการดูแลรักษาความสะอาดภายหลังจากการรับเรื่องรองเรียนแต
ละคร้ัง เรงรดัการดูแลทรัพยสินคณะใหอยูในสภาพปลอดภัยและพรอมใชงาน
โดยประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยทุกครั้งภายหลังจากการตรวจสอบพบ
สภาพทรัพยสินครุภัณฑเสียหายไมพรอมใชงาน(อาคารสถานท่ี) รวมทั้ง
ประสานซอมแซมดวยงบคณะบางสวน  นอกจากนี้ยังเรงรัดใหบุคลากร
เผยแพรขั้นตอนการปฏิบัติงานสํานักงานคณบดีที่สามารถตรวจสอบระยะเวลา
แลวเสร็จของงานแตละเรื่อง  โดยเฉพาะงานเบิกจายงบประมาณ  รวมทั้งมี
ติดตามประเมินผลความพึงพอใจตอการใหบริการบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือ
นําขอมูลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานและประเมินการเลื่อนข้ันเงินเดือน หากมี
กรณีที่เปนเรื่องผิดวินัย คณะจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการสืบหาขอเท็จจริง
ทุกคร้ัง และมีการดําเนินการตามผลการสืบสวน  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 10. หลักฉันทามติ  คณะฯมีการนําปญหา เหตุการณที่มีผลกระทบ
ตอความสําเร็จของคณะ  มาศึกษาวิเคราะหเพื่อหาขอสรุปในการดําเนินการ 
โดยมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เปนประจําทุกป และไดมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ  นอกจากนี้ในปการศึกษา 2564 ยังมีจัดประชุม
คณาจารยสาขาวิชาท่ีมีจํานวนนักศึกษาลดลงเพ่ือหาแนวทางในการจัด
กิจกรรมโครงการตางๆ  กรณีประชุมเพื่อหาแนวทางการใชงบประมาณใน
สถานการณการแพรระบาดโรคไวรสัโคโรนา (COVID-19)  ,กรณีประชุมเพื่อหา
ขอสรุปในการตรวจหลักฐานประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป, กรณีการ
ปฏิบัติงานของกลุมแมบานและคนสวน กรณีการขออนุญาตใชหองเรียนเปน
หองพักอาจารย  และหรือกรณีการลาและการมาปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน เปนตน  

อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดกําหนดใหมีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งจะมีการประเมินดังกลาวอยางตอเนื่องทุก
ปงบประมาณ  เพื่อเปนการติดตามผลการดําเนินงานของคณบดี โดยไดมีการ
จัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานของคณบดี โดยขอคําถามได
กําหนดถึงการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลไวอยางชัดเจน และมีการ
สัมภาษณกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของการบริหารงานของคณบดี ไดแก ผูนํา
ชุมชน ผูใชบัณฑิต ศษิยเกา นักศึกษา ประธานสาขาวิชา ตัวแทนอาจารย และ
ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนเปนตน  (มน 5.1-2-14) 

และคณะฯ ไดมีการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดีและรอง
คณบดี มีวัตถุประสงค เพื่อเปนการติดตามผลการดําเนินงานของคณบดีและ
รองคณบดี โดยการจัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานของคณบดีและ
รองคณบดี และมขีอคําถามที่ไดกําหนดถึงการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล
ไวอยางชัดเจน โดยบุคลากรของคณะฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่
รวมประเมิน  โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการในการทําหนาที่การประเมินฯ 
ประกอบไปดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน 1 คน คณะกรรมการจาก
ขาราชการ จํานวน 1 คน คณะกรรมการจากพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ จํานวน 1 คน และสายสนับสนุน จํานวน 1 คน และมีหัวหนา
สํานักงานคณบดีเปนกรรมการและเลขานุการ (มน 5.1-2-15) โดยผลการ
ประเมินจะถูกนําเสนอตอคณบดีและรองคณบดีเปนรายบุคคล  เพื่อใหทราบ
ผลและสามารถนําผลการประเมินไปเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนางานในความรับผิดชอบ และนํามาเปนแนวทางการบริหารงานใน
ตําแหนงไดอยางเหมาะสม 
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เกณฑมาตรฐานขอ 3 บริหารงานภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ การนํานวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญหรือระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลมาใชในการบริหารและสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินงานภายใตแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพื่อทองถ่ิน โดยการนอมนํา
แนวทางในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใตพระราโชยายของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ที่มอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปน
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่รองรับการพัฒนาของประเทศและมุง
ชวยเหลือชุมชนทิ้งถิ่นใหไดใช บัณฑิตอยางมีคุณภาพ ซึ่งที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทยไดตระหนักในบทบาท
หนาท่ีและเล็งเห็นความสําคัญของระบบฐานขอมูลท่ีนะมาเปนระบบและ
กลไกการวางแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพื่อทอง ถ่ินได  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดทําการประสานความรวมมือกับเครือขาย
การวางแผนออกแบบเชิงระบบในการจัดทําฐานขอมูลและนําไปใชขอมูล
ระบบฐานเดียวกัน เพื่อนําไปสูการสนับสนุนและการขับเคลื่อนงานดาน
การยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเพื่อการพัฒนาทองถิ่นใน
ระยะยาวตอไป และคณะฯ ไดดําเนินโครงการบริการวิชาการจัดทํา
ฐานขอมูลเพื่อรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตรใหม ระยะ 20 ป (พ.ศ.
2560-2579) ในพื้นท่ีเทศบาลตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัด
ลําพูน ภายใตความรวมมือกับเทศบาลตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง 
จังหวัดลําพูน (มน 5.2-3-1) ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 และคณะฯ ไดนําขอมูลจาการผลการดําเนินโครงการดังกลาว
มาบริหารงานภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ การนํานวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญหรือระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลมาใชใน
การบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ โดยการนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อ
การแกไขปญหาเชิงพื้นที่ที่รับผิดชอบเปาหมายและตรงตามความ
ตองการของประชาชน ของบริบทเทศบาลตําบลทุงหัวชาง โดยใช
ประกอบการพิจารณาดังนี้ 

สภาพชุมชน ขอมูลที่เกี่ยวของ 
สภาพทั่วไปและขอมูล
พื้นฐาน 
 

1) ดานกายภาพ 
2) ดานการเมือง/การปกครอง 
3) สภาพดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ัวไป 
สภาพสังคมและประ 

สภาพสังคมและ
ประชากร 

1) ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
2) ชวงอายุและจํานวนประชากร  

มน  5.2-3-1  ราย งานสรุป
โครงการบริการวิชาการ จัดทํา
ฐานข อมูล เพื่ อรองรับการ
พัฒนาตามยุทธศาสตรใหม 
ระยะ  20  ป  (พ .ศ .2560 -
2579) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ภายใตความ
รวมมือกับเทศบาลตําบลทุงหัว
ชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัด
ลําพูน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562  
 
มน 5.2-3-2 รายงานสรุปผล
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายไดใหกับคน
ชุมชนฐานรากเทศบาลตําบลทุง
หัวชาง อ.ทุงหัวชาง จ.ลําพูน 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร  ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ 2564  
 
มน 5.2-3-2 แผนปฏิบัติการ 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร  ป ร ะ จํ า ป
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/ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ดานการศึกษา 1) ประชากรจําแนกตามระดับการศกึษา 
2) สถานการศึกษา  
3) แหลงเรียนรูในชุมชน 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม จํานวนประชากรจําแนกตามอาชีพ  
สภาพปญหา  ปญหา ความ ขัดแย ง  และสา เหตุที่

เกี่ยวของกับเศรษฐกิจและการทํากิน ที่
สงผลการมีรายไดในครัวเรือนของชุมชน
ในเขตพื้นที่ เทศบาลตําบลทุง หัวชาง
ประกอบไปดวย 

1) บานทุงเปด หมู 1 
2) บานหนองปาตึง หมู 2 
3) บานทุงหัวชาง หมู3 
4) บานจริญญา หมู 4 

 

ดังนั้น จึงไดนําขอมูลขางตนมาพิจารณาเพ่ือการตัดสินใจ
กําหนดพื้ นที่ ในการ ใหบริการวิ ช าการแกสั งคมและชุมชน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 และในปงบประมาณ พ.ศ.2564 อยางตอเนื่อง  
โดยการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคน
ชุมชนฐานราก  เพื่อสรางการเรียนรู ยกระดับรายไดหรือลดคาใชจาย
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเปาหมายในพื้นที่จังหวัดลําพูน คือ 
พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลทุงหัวชาง  อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน     
(มน 5.2-3-2) และในปงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะฯ ยังคงมีการดําเนิน
เนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนชุมชนฐาน
ราก โดยไดกําหนดไวแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
(มน 5.2-3-3)  เพื่อชุมชนเปาหมายเกิดการเรียนรูและตอยอด เพื่อพึงพา
ตนเองไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

คณะเห็นถึงความสําคัญของการนําระบบการทํางานที่เปนดิจิทัล
มาใชในการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ จึงนําระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร(Management Information System: MIS) ที่สามารถ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษไดอยางถูกตองมาใชเปนเครื่องมือสนับสนุน
ในวางแผน ควบคุม กํากับติดตาม และการตัดสินใจดานตาง ๆ ท่ีเปน
ปจจุบันสามารถใชประโยชนไดอยางทันทวงที ทั้งที่พัฒนาขึ้นมาใชงาน
เฉพาะภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และที่เชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในการใชประโยชน
รวมกันดังน้ี  

(1) ดานการจัดการเรียนการสอนไดแกระบบประเมินความพึง

 
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
ออนไลน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
http://hugiswh.lpru.ac.th/
husocedocument/main_1
.php 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
พอใจของผู เรียนตอคุณภาพการสอนและสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู         
(มน 5.2-3-4) ซึ่งสามารถรายงานผลการประเมินคุณภาพการสอน
จําแนกรายบุคคลจําแนกรายวิชา จําแนกรายสาขาวิชา รวมถึงรายงาน
ผลการประเมินการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เอ้ือตอการสอนและการ
เรียนรูเปนตน และผูบริหารสามารถนําขอมูลในการตัดสินใจวางแผนการ
จัดอาจารยผูสอนรวมกับสาขาวิชาได         

(2) ดานบุคลากรไดแกระบบบริหารงานบุคคล (มน 5.2-3-5)  
ซึ่งสามารถรายงานขอมูลประวัติบุคลากร จําแนกตามสายงาน จําแนก
ตามการปฏิบัติงาน จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา เปนตน โดยผูบริหารสามารถนําขอมูลไปวิเคราะหเพื่อ
วางแผนกรอบอัตรากําลังและการวางแผนการเขาสูตําแหนงท่ีสูงขึ้น
ใหกับบุคลากรไดอยางเหมาะสม 

(3) ดานงบประมาณไดแก ระบบบริหารงบประมาณ (มน 5.2-
3-6) ซึ่งสามารถรายงานการใชจายงบประมาณครอบคลุมดาน
ยุทธศาสตร ดานกลยุทธ ดานแผนงาน ดานผลผลิต ดานโครงการ ดาน
หนวยงาน แผนการดําเนินงานรายเดือน สรุปผลการดําเนินงาน สัดสวน
การเบิกจายงบประมาณ ไฟลโครงการอนุมัติ และมูลคาวัสดุคงเหลือ 
เปนตน และผูบริหารสามารถนําขอมูลไปวางแผนในการกํากับ ติดตาม 
เรงรัด การใชจายงบประมาณจากผูรบัผิดชอบได 

(4) ดานการวิจัยและบริการวิชาการไดแกระบบสารสนเทศ
งานวิจัยและบริหารวิชาการแบบรวมศูนย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(มน 5.2-3-7) ซึ่งสามารถรายงานขอมูลนักวิจัย โครงการวิจัย สถิติขอมูล
งบประมาณวิจัย สถิติขอมูล Power BI รายงานผลการเผยแพรผลงาน
วิชาการหรืองานวิจัย ขอมูลเครือขาย MOU รายงานขอมูลงานวิจัยท่ี
นําไปใชประโยชนหรือยื่นขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การบริการ
วิชาการและผลการดําเนินงาน เปนตน เพื่อผูบริหารสามารถนําขอมูลไป
วางแผนในการกํากับ ติดตาม การผลิตผลงานวิจัย และนําขอมูลไป
สังเคราะห เพื่อการตัดสินในเพ่ือจัดทําแผนดําเนินงานวิจัยของคณะฯได 

(5) ระบบสารบรรณออนไลน (มน 5.2-3-8)  เปนระบบที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน สื่อสารและแจงเตือนกับบุคลากรภายในคณะฯ เพ่ือชวยลดการใช
ทรัพยากร ประหยัดเวลา สามารถเขาถึงขาวสารไดทุกท่ี ทุกเวลา เปนตน 
ผูบริหารสามารถเขาดูขอมูลยอนหลังที่ เปนเรื่องสําคัญหรือขอมูลที่ใช
สนับสนุนในการตัดสินในขณะท่ีตองการใชขอมูลเรงดวนไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนงบประมาณเพื่อการพัฒนา
นักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งนํามาวิเคราะหความคุมคา คุมทุน 
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ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขันของแตละหลักสูตร เพื่อ
ประกอบการบริหารหลักสูตรและการตัดสินใจในการเปดปดหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564  (มน 5.2-4-1) โดยไดมีการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ดวยตนทุนตอหนวยผลผลิตในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน  เพื่อวิเคราะหความ
คุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี และโอกาสในการแขงขัน สรุปผลดงันี้ 

1. ตนทุนรวมในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวนท้ังสิ้น 
156,202,954.30 บาท เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอยละ 25.13 
สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของตนทุนเนื่องมาจากคาใชจายบุคลากรและ
คาใชจายดําเนินงานเพ่ิมขึ้น  

แหลงที่มาของตนทุนมาจากงบประมาณรายได จํานวน 
4,088,500.00 บาท (ร อยละ 7.50) งบประมาณแผนดิ น จํ านวน 
48,618,300.00 บาท (รอยละ 89.27) คาเสื่อมราคา 1,756,624.63 บาท 
(รอยละ 3.23) โดยแบงเปนตนทุนทางตรง 54,463,424.63 บาท (รอยละ 
34.87) และตนทุนทางออม 101,739,529.67 บาท (รอยละ 65.13) 

หลักสูตรที่มีตนทุนรวมในการผลิตบัณฑิตมากกวาสิบลาน
บาท ไดแก สาขาวิชาดนตรี (ศศ.บ.) จํานวน 11,039,225.82 บาท สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ (ศล.บ.) จํานวน 12,002,673.64 บาท สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) จํานวน 14,464,976.97 บาท สาขาวิชานิติศาสตร 
(น.บ.) จํานวน 18,821,495.60 บาท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.) 
จํานวน 18,629,806.21 บาท และสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) จํานวน 
27,772,131.70 บาท 

2. ผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต พบวา หลักสูตรที่มี
ตนทุนมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 
จํานวน 164,477.30 บาท รองลงมาคือ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สําหรับชาวตางประเทศ (ศศ.บ.) จํานวน 163,737.41 บาท สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) จํานวน 148,602.60 บาท สาขาวิชาดนตรี (ศศ.บ.) 
จํานวน 140,109.48 บาท และสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ร.บ.) 
จํานวน 135,625.60 บาท ตามลําดับ 

 
3. ผลการวิเคราะหความคุมคาของหลักสูตร 

มิติ ด านประสิ ทธิ ภาพ  การบริ หารหลั ก สู ตรของคณะ

มน 5.2-4-1 รายงานการวิเคราะห
การคํ านวณตนทุนตอหน วย
ผลผลิต ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรระดับปริญญาตรี ท้ังหมด 12 หลักสูตร มี
ความคุมคา 3 หลักสูตร (รอยละ 25.00) ไดแก 1) สาขาวิชานิติศาสตร 
(น.บ.) 2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.) และ 3) สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (ค.บ.) และไมคุมคา 9 หลักสูตร (รอยละ 75.00) ไดแก 1) สาขาวิชา
ดนตรี (ศศ.บ.) 2) สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (ศล.บ.) 3) สาขาวิชา
การสอนภาษาจีน (ค.บ.) 4) สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 5) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 6) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)   7) สาขาวิชา
ภาษาไทย (ศศ.บ.) 8) สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาว
ตางประเทศ และ 9) สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (ร.บ.) 

มิติดานประสิทธิผล ปการศึกษา 2563 บัณฑิตคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษาเปนระยะเวลา 
1 ป รอยละ 67.74 สาขาวิชาที่บัณฑิตมีงานทํามากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
สังคมศึกษา (ค.บ.) รอยละ 90.70 รองลงมาคือ สาขาวิชาการเมืองและการ
ปกครอง (ร.บ.) รอยละ 80.95 สาขาดนตรี (ศศ.บ.) รอยละ 80.00 สาขาวิชา
การสอนภาษาจีน (ค.บ.) รอยละ 78.95 และสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) 
รอยละ 76.74 ตามลําดับ 

มิติดานผลกระทบ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ดําเนินงานตามภารกิจหลักดานการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใชสังคมมาหลายรุน 
มีศิษยเกาและศษิยปจจุบันไดรบัรางวัลในระดับทองถ่ินและระดับชาติ สราง
ชื่อเสียงใหกับคณะและมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง จึงทําใหยังคงมีผูสนใจ
เขามาศึกษาตอในสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ถึงแม
จะประสบกับภาวะการแขงขันทางการศึกษาสูง และจํานวนประชากรวัย
เรียนลดลงที่สงผลกระทบกับมหาวิทยาลัยเกือบทุกมหาวิทยาลัย 

มิติดานโอกาสในการแขงขัน ประเด็นท่ีเปนโอกาสในการแขงขัน
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก 1) หลักสูตรไดมาตรฐานและ
มีคุณภาพสามารถตอบสนองกลุมผูเรียนที่หลากหลาย และสามารถบูรณา
การขามศาสตรเพ่ือจัดกิจกรรมเชิงสัมพันธในการพัฒนาตอยอดองคความรู
รวมกับชุมชนใหสามารถจัดการตนเองไดอยางย่ังยืน เปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร กลุม 3 การพัฒนา
ชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community) 2) คาใชจายในการศึกษา
และการดํารงชีวิตระหวางการศึกษาไมสูงมากนักเม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัย
ในภูมิภาคเดียวกัน 
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เกณฑมาตรฐานขอ 5 การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได
ท่ีอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ ใหมีระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม โดย
สามารถวัดผลไดอยางชัดเจน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัยภายนอกหรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดที่อาจสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ ใหมีระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม โดยสามารถวัดผลไดอยางชัดเจนดังน้ี  

1) การวิเคราะหความเสี่ยง   
(1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ ไดแก จํานวนนักศึกษาลดลงและไม

เปนไปตามแผนการรับนักศึกษาแรกเขาสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐมุงเนนใหนักเรียนมีการเรียนทางดานสายอาชีพมากขึ้นทํา
ใหจํานวนนักเรียนที่ เรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอาจลดลง,
มหาวิทยาลัยตางๆมีวิธีการและกลยุทธทางการแขงขันดานการรับ
นักศึกษาที่หลากหลายและตอบสนองความตองการของผูเรียน, ทําให
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีจํานวนนักศึกษาไมเปนไปตาม
แผนการรับนักศึกษาอาจสงผลกระทบตอการจัดจัดสรรงบประมาณ,การ
ดําเนินงานตามพันธกิจตางๆไมเปนไปตามที่คาดไว หรือการปดหลักสูตร 

(2) ความเส่ียงดานสิ่งแวดลอม ไดแก  จากสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19) สงผลทําให (1) การ
จัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามแผนการเรียน (2) การดําเนินงานวิจัย
และการบริการวิชาการไมเปนไปตามแผน 

(3) ความเสี่ยงดานงบประมาณ ไดแก ชวงระยะเวลาท่ีโรคเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพรระบาด อาจทําใหไมสามารถดําเนิน
กิจกรรม/โครงการไดตามแผนท่ีวางไวและการเบิกจายงบประมาณไม
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

ผลการดําเนินงาน  
การบริหารความเสี่ยง คณะฯ บริหารความเสี่ยงเปนกระบวนการ

บริหารภายในองคกร โดยยึดหลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน
ของกระทรวงการคลังและมาตรฐาน COSO   

1) องคประกอบการบริหารความเส่ียง  มาตรฐานของ COSO  
ไดกลาวถึงองคประกอบการบริหารความเสี่ยงมี 8 องคประกอบ           
ซึ่งหากองคกรโดย มีการดํา เนินการตามองคประกอบครบถวนมี
ประสิทธิภาพ จะสงผลทําใหการบริหารความเสี่ยงขององคกรประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวองคประกอบการบริหารความเสี่ยง 8 
ขอ ดังนี ้

1.1 สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สภาพแวดลอมขององคกรเปนองคประกอบที่สําคัญในการกําหนดกรอบ
การบริหารความเสี่ยงและเปนพ้ืนฐานสําคัญในการกําหนดทิศทาง ของ
กรอบการบริหารความเสี่ยงองคกร ประกอบดวยปจจัยหลายประการ 
เชน วัฒนธรรมองคกรนโยบายของผูบริหาร แนวทางปฏิบัติงานของ
บุคลากร กระบวนการทํางาน ระบบสารสนเทศเปนตน 

1.2 การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) องคกรตอง
พิจารณากําหนดวัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง ใหมีความ
สอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได              
เพื่อวางเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงขององคกรไดอยางชัดเจนและ
เหมาะสม 

1.3 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เปนการรวบรวม
เหตุการณที่อาจเกิดข้ึนกับหนวยงาน ท้ังปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกองคกรและเมื่อเกิดข้ึนแลวสงผลใหองคกรไม
บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย เชน นโยบายการบริหารงาน บุคลากร 
การปฏิบัติงานการเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบขอบังคับ เปนตน ทั้งนี้
เพื่อทําความเขาใจตอเหตุการณและสถานการณน้ันๆ และเพื่อให
ผูบริหารพิจารณากําหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดเปนอยางดี 

1.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมิน
ความเสี่ยงเปนการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพ่ือพิจารณา
จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงท่ีมีอยูโดยการประเมินจากโอกาสท่ี
จะเกิด(Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  

1.5การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)เปนการ
ดําเนินการหลังจากที่องคกรสามารถระบุความเสี่ยงขององคกรและ
ประ เมิ นระดับของคว าม เสี่ ย ง แล ว  โดยจะต องนํ าคว าม เสี่ ย ง                        
ไปดําเนินการเพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรง
ของผลกระทบใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับไดดวยวิธีจัดการความเสี่ยง
ที่เหมาะสมที่สุดและคุมคากับการลงทุนวิธีการตอบสนองความเส่ียงไดแก 

• Avoid (การหลีกเลี่ยง) ลดโอกาสที่จะเกิดใหเหลือศูนย 
• Take (เฝาระวัง) ยอมรับความเสี่ยงนั้น 
• Treat (ควบคุม) ลดโอกาสที่จะเกิดใหนอยลง/ ลดปริมาณ
ความเสียหายใหนอยลง 
• Share รวมรับความเสี่ยงกับองคกรอ่ืน หรือคนอ่ืน 
• Transfer โอนความเสี่ยงไปใหองคกรอ่ืน หรือคนอ่ืน 
1.6 กิจกรรมควบคุม (Control Activities) การกําหนดกิจกรรม

และการปฏิบัติตางๆ เพื่อชวยลดหรือควบคุมความเสี่ยง เพื่อสรางความ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มั่ น ใ จว า จะสามาร ถจั ดกา รกับความ เสี่ ย งนั้ น ไ ด อย า งถู กต อ ง                     
และทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร 
ปองกันและลดระดับความเสี่ยง ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 

1.7 สารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and 
Communication) องคกรจะตองมีระบบสารสนเทศและการ
ติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเปนพื้นฐานสําคัญที่จะนําไป
พิจารณาดําเนินการบริหารความเสี่ยงตอไปตามกรอบและขั้นตอนการ
ปฏิบัติท่ีองคกรกําหนด 

1. การติดตามประเมินผล (Monitoring) องคกรจะตองมีการ
ติดตามผล เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานวาเหมาะสมและสามารถ
จัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 

2). กระบวนการการบริหารความเส่ียง 
 ปงบประมาณพ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  
2.1 ขั้นตอนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ประกอบดวย ผูบริหาร หัวหนางาน ตัวแทนจากทุก
สาขาวิชา จํานวน 20 คน ภายใตหลักการมีสวนรวมและการมีสวนไดเสีย
ของบุคลากรในหนวยงาน (มน 5.2-5-1) 

 
 
 
 
 
2) จัดทําร างแผนบริหารความเสี่ ยงและนํา เข าที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อพิจารณา
เบ้ืองตน โดยพิจารณาถึงผู วัตถุประสงคการบริหารความเส่ียง การ
มอบหมายผูรับผิดชอบ การประยุกตใชแผนบริหารความเสี่ยงกับสวนงาน
ตางๆ การคํานึงถึงวัฒนธรรม ของคณะตอการสงเสริมการบริหารความ
เสี่ยง รวมถึงการกํากับติดตาม และการประเมินผล (มน 5.2-5-2) 

3) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะเพื่อพิจารณา
รับรองรางแผนบริหารความเสี่ยง (มน 5.2-5-3) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ม น  5 . 2 -5 -1  คํ า สั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ท่ี  3 3 4 1 / 2 5 6 3  เ รื่ อ ง 
แต ง ตั้ ง ค ณะ กร ร ม ก า ร
บริหารความเสี่ ยง คณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร ปงบประมาณ 
2564     
 
มน 5.2-5-2  แผนบริหาร
ค ว า ม เ สี่ ย ง  ค ณ ะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สั ง คมศาสตร  ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2564  
 
มน 5.2-5-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
4) ปรับปรุงรางแผนบริหารความเสี่ยงตามประเด็นการพิจารณา

และการวิเคราะห รางแผนบริหารความเสี่ยงและนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารคณะเพื่อตรวจสอบความถูกตอง(มน 5.2-5-4) 

5) เผยแพรแผนบริหารความเสี่ยงตอสาธารณะ 
6) กํากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยง 
7) รายงานการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงตอคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและหรือมหาวิทยาลัย 
8) เผยแพรแผนบริหารความเสี่ยงตอสาธารณะ  

2.2 กําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยง  ปงบประมาณ 2564 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดใชเกณฑการประเมินความ
เสี่ยงเพื่อประเมินคาระดับความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยงโดยใช
หลักเกณฑ โอกาส * ผลกระทบ ตามตารางเกณฑโอกาสที่จะเกิด (โอกาส
หรือความถี่) เกณฑผลกระทบ (พิจารณาผลกระทบดานประสิทธิผล ดาน
มูลคาความเสียหายทางการเงนิ  และดานชื่อเสียงและภาพลักษณองคกร) 
ตามตารางขางลางนี้ 

2.2.1 เกณฑการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง  
ระดับการ
เกิดความ

เสี่ยง 

โอกาสการเกิด/ความถี่ใน
การเกิด 

ระดับคะแนน 

สูงมาก โอกาสที่เกิด 99% หรือเกิด
บอยหรืออาจเกิดขึ้นไดภายใน
รอบวันถึงสัปดาห 

5 

สูง โอกาสเกิดมากกวา 50% หรือ
เกิดขึ้นในรอบสัปดาหถึงรอบ
เดือน 

4 

ปานกลาง โอกาสเกิดมากกวา 10% หรือ
อาจเกิดขึ้นไดเพราะเคย
เกิดขึ้นแลว หรืออาจเกิดขึ้นได
ภายในรอบป 

3 

นอย โอกาสเกิดมากกวา 1% หรือ
อาจเกิดข้ึนไดแตยังไมเคย
เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นได
ภายในรอบหลายป 

2 

นอยมาก โอกาสเกิดมากกวา 1% หรือ
เปนไปไดแตเฉพาะในกรณี
ฉุกเฉิน หรือเกิดขึ้นไดยากแม
ในอนาคตในระยะยาวหรือ
เปนเหตุการณ 100 ปมีคร้ัง 

1 

มน 5.2-5-4 รายงานการ
ประเมินการบริหารความ
เสี่ยง คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
ปงบประมาณ 2564 

 
มน 5.2-5-5  รายงานการ
ประ ชุ มคณะกร รมกา ร 
บริหารคณะ ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 25 มกราคม 2565 
   
มน 5.2-5-6 แผนบริหาร
ความเสี่ยงคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
    2.2.3 เกณฑการประเมินผลกระทบ  
    ดานประสิทธิผล 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

การดําเนินงานไม
เปนไปตามเปาหาย 

ระยะเวลาการ
หยุดชะงักของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ
คะแน

น 
สูงมาก ไมเปนไปตามเปาหมาย

มากกวา 40% /สําเร็จ
ตามแผน 1-60 

มากกวา 24 ชั่วโมง 5 

สูง ไมเปนไปตามเปาหมาย
มากกวา 30-40 % /
สําเรจ็ตามแผน  61-70 
% 

มากกวา 12-24 ชั่วโมง 4 

ปานกลาง ไมเปนไปตามเปาหมาย
มากกวา 20-30% /
สําเรจ็ตามแผน  71-80 
% 

มากกวา 3-12 ชั่วโมง 3 

นอย ไมเปนไปตามเปาหมาย
มากกวา 10-20% /
สําเรจ็ตามแผน 81-90 
% 

มากกวา 1-3 ชั่วโมง 2 

นอยมาก ไมเปนไปตามเปาหมาย
มากกวา 10%/สําเร็จ
ตามแผน 91-100 % 

มากกวา นอยกวาหรือ
เทากับ 1 ชั่วโมง 

1 

       ดานมูลคาความเสียหายทางการเงิน 
ระดับความ

รุนแรง 
มูลคาความเสียหายทางการเงิน 

ระดับ
คะแนน 

สูงมาก มากกวา 50% ของรายไดที่ไดรับในปที่ผานมา มากกวา 
/10,000,000 บาท 

5 

สูง มากกวา 3-5% ของรายไดที่ไดรับในปที่ผานมา /250,001 -
10,000,000 บาท 

4 

ปานกลาง มากกวา 1-3% ของรายไดที่ไดรับในปที่ผานมา /50,001 -
250,000 บาท 

3 

นอย มากกวา 0.5-1% ของรายไดที่ไดรับในปที่ผานมา/10,0001-
50,000 บาท 

2 

นอยมาก นอยกวาหรือเทากับ 0.5% ของรายไดที่ไดรับในปที่ผานมา/
ต่ํากวา10,000 บาท 

1 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ดานช่ือเสียงและภาพลักษณองคกร 
ระดับ
ความ
รุนแรง 

มีผล 
กระทบ

ตอ 

ถูก
ฟองรอง/
รองเรียน 

การนําเสนอขาว 
ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

ระดับ 
คะแนน 

สูงมาก คณะ คดีข้ึนสูศาล
และถูก

ตัดสินวาผิด 

พาดหัวขาวทาง
สถานีโทรทัศน/
หนังสือพิมพ/สื่อ
สังคมออนไลน 

ร ะ ดั บ ค ว าม พึ ง
พ อ ใ จ น อ ย ก ว า
หรือเทากับ 65% 
หรือระ ดับความ
พึ ง พ อ ใ จ  
มากกวา 25 %  

5 

สูง หลาย
สวนงาน 

คดีอยูในชั้น
ศาล 

กรอบขาวทาง
สถานีโทรทัศน/
หนังสือพิมพ/สื่อ
สังคมออนไลน 

ร ะ ดั บ ค ว าม พึ ง
พ อ ใ จ น อ ย ก ว า
หรือเทากับ 65 -
70% หรือระดับ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ  
มากกวา  15-20 
% 

4 

ปาน
กลาง 

เฉพาะ
ภายใน
สวนงาน 

ออกสื่อ ขาวระหวางสวน
งาน/เว็บบอรด 

ร ะ ดั บ ค ว าม พึ ง
พ อ ใ จ น อ ย ก ว า
หรือเทา กับ 70-
75% หรือระดับ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
มากกวา10-15 % 

3 

นอย เฉพาะ
หนวย 
งาน

ภายใน
สวนงาน 

ภายใน
มหาวิทยาลั

ย 

ขาวระหวางสวน
งาน/เว็บบอรด 

ระดับความพึง
พอใจนอยกวา
หรอืเทากับ 75-
80% หรอืระดับ
ความพึงพอใจ  
มากกวา 5-10 % 

2 
 
 

นอย
มาก 

เฉพาะ
บุคคล 

ภายในสวน
งาน 

ขาวภายใน
หนวยงาน 

พึงพอใจมากกวา 
80% หรอืระดับ
ความไมพึงพอใจ  
นอยกวาหรือ
เทากับ 5 % 

1 

  
2.2.4 ระดับความเสี่ยง 
มาจาก ผลกระทบ (IMPACT) *  โอกาส (Likelihood)  

5 10 15 20 25 
4 8 12 16 20 
3 6 9 12 15 
2 4 6 8 10 
1 2 3 4 5 

                                             
                     
 โอกาส (Likelihood) 

ผลกระทบ  
(IMPACT) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
การแปลคาระดับความเสี่ยง  

ระดับความ
เสี่ยง 

คะแนน ความหมาย 

สูงมาก 16-25 ระดับความเสี่ยงที่คณะไมสามารถยอมรับได
และจําเปนตองวางแผนบริหารจัดการในระดับ
คณะอยางเรงดวน 

สูง 10-15 ระดับความเสี่ยงที่คณะไมสามารถยอมรับได
และจําเปนตองวางแผนบริหารจัดการในระดับ
คณะ/สวนงาน/สาขาอยางเรงดวน 

ปานกลาง 5-9 ระดับความเสี่ยงที่คณะสามารถยอมรับไดแต
ตองมีการเฝาระวังมาตรการใหมีการดําเนินการ
อยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

ต่ํา 1-4 ระดับความเสี่ยงท่ีคณะยอมรับได เน่ืองจากมี
มาตรการควบคุมที่มีกลไกปกติควบคุมอยูแลว 

 
 3.2.2 แผนการบริหารความเสี่ยง 2564 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มีการดําเนินการดังนี้  
    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (มน 5.3-1-1) การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 
พ.ศ.2564  (มน 5.3-1-2) โดยมีขอมูลสรุปการดําเนินการที่สําคัญ 
เรียงลําดับคือ แนวทางการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงเกณฑการ
ประเมินความเส่ียง ผลการติดตามประเมนิผล และแนวทางปรับปรุงดังน้ี 

1. แนวทางการวิเคราะหความเส่ียง ปจจัยเสี่ยง 
 คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร  ไดนํ าแผนกล ยุทธ 
แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม กระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญ โดย
จัดเรียงตามประเด็นยุทธศาสตร คณะทํางานบริหารความเสี่ยงจัดทํา           
รางแผนบริหารความเสี่ยงนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อรวมพิจารณาเหตุการณความเสี่ยงใน
แตละประเด็นยุทธศาสตร ทําการวิ เคราะหหาสาเหตุที่ทํา ให เกิด
เหตุการณนั้นๆ กําหนดมาตรการเพื่อทําการควบคุมใหเหตุการณดังกลาว
เกิดขึ้น โดยกําหนดกรอบไวเพื่อพิจารณาในการวิเคราะหความเสี่ยง และ
ปจจัยเสี่ยง แบงได 7 ประเด็น ดังนี้ 

  1) ความเสี่ยงทางพฤติกรรม คือความเสี่ยงที่เกิดจาก
การกระทบของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียเชน การโพสตและแชร
ขอมูลบุคลากร/นักศึกษา การลาออก/ไลออก การเปดเผยขอมูลท่ีเปน
ความลับการกระทําผิดกฎหมาย การมีผลประโยชนทับซอน เปนตน 

  2) ความเสี่ยงทางการปฏิบัติการ คือความเสี่ยงที่เกิด
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
จากการปฏิบัติหนาท่ีที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานของคณะ เชน การ
บริหารหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพของบุคลากร                  
และนักศึกษา การปฏิบัติงานไมเปนไปตามมาตรฐาน เปนตน 

  3) ความเสี่ยงทางกลยุทธ คือความเสี่ยงที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุวิสัยทัศนหรือพันธกิจ และเปาหมายคณะท่ี
กําหนดไว เชน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑของหนวยงาน
ภายนอกที่ กํากับดูแลคณะ การผลิตบัณฑิต คุณภาพงานวิจัย การ
ประชาสัมพันธไมท่ัวถึง ภาพลักษณและชื่อเสียง เปนตน 
   4) ความเสี่ยงทางงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน 
คือความเสี่ยงที่เกิดจาการบริหารจัดการและควบคุมทางงบประมาณ 
การเงินและทรัพยสินของคณะใหมีประสิทธิภาพ รายไดลดลง ขาดสภาพ
คลองทางการเงิน การถกแถลงทางการเงินและขาวลือการจัดทํารายงาน
การเงิน การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง เปนตน 
   5) ความเสี่ยงทางกฎหมาย คือความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวของ หรือกฎระเบียบท่ีมีอยูไมเหมะสม ไมชัดเจน ไมทันสมัย หรือ
เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน การฟองรอง การปลอมแปลงวุฒิ
การศึกษา/เอกสาร การรางสัญญาไมชัดเจน ไมครอบคลุมการดําเนินงาน 
การฝาฝนพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550 

  6) ความเสี่ยงทางเทคโนโลยี คือความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับ
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เชน การเขาถึงขอมูล การขโมย
ขอมูล การทําลายขอมูล การคนหาขอมูลอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงแกไข
ขอมูลบนเว็บไซตหรือระบบฐานขอมูล เปนตน 

  7) ความเสี่ยงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง คือ 
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากกากรกระทําที่จะสงผลกระทบและกอใหเกิดการ
สูญเสีย หรือความเสียหายตอวิถีชีวิตการดํารงชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม 
และการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคม เชน ปญหาเศรษฐกิจ ปญหา
การเมือง การพนันเสี่ยงโชค เปนตน 

2. การประเมินความเสี่ยง จากปงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่
ผานมา 
 เมื่อทําการวิเคราะหหาปจจัยเสี่ยง  ทําการประเมินโอกาส และ
ผลกระทบ โดยใหคาคะแนนตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวในแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีเกณฑดังนี้ 

- สูงมาก คะแนน  15-25   
- สูง คะแนน    10-14 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
- ปานกลาง คะแนน 4-9 
- ต่ํา คะแนน     1-3  
 เมื่อไดเหตุการณความเสี่ยง ประเมินคาระดับความเสี่ยง 

วิเคราะหหาสาเหตุ กําหนดมาตรการเพื่อควบคุมเหตุการณนั้นๆ ในรอบ
ปงบประมาณ 2563 คณะกรรมการไดมีการติดตามประเมินผลแผน
บริหารความเสี่ยง สรุปไดดังนี้ 

ความเสี่ยงที่ 1 : จํานวนนักศึกษาที่มีพื้นฐานทักษะทาง
ภาษาตางประเทศต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน (3*4) คะแนน 12 ระดับสูง ผล
การประเมินคาระดับความเสี่ยง  : เทาเดิม 

ปญหา/แนวทางการปรับปรุง : คณะยังไมไดดําเนินมาตรการ
คือ การติวขอสอบดานภาษาตางประเทศเนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19 )  

การปรับปรุงในปงบประมาณตอไป    
คงใชมาตรการเดิมแตเพิ่มความเขมขนคณะจัดกิจกรรมติว

ขอสอบดานภาษาตางประเทศหลากหลายชองทาง    
ความเสี่ยงที่ 2 : จํานวนนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน (3*4) คะแนน 12 ระดับสูง     
ผลการประเมินคาระดับความเสี่ยง  : เทาเดิม 
ปญหา/แนวทางการปรับปรุง :คณะยังไมไดดําเนินมาตรการ 

คือ การติวขอสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากสถานการณ    การ
แพรระบาดเช้ือโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

การปรับปรุงในปงบประมาณตอไป   
1)จัดติวขอสอบ-พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอรทุกๆ 3 เดือน

อยางตอเนื่อง   
2) ประสานกับศูนยวิทยบริการในการใหขอเสนอแนะการปรับ

เกณฑหรือจัดทําขอสอบใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 
ความเสี่ยงที่ 3 : จํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรค/งาน

นวัตกรรม/งานวิชาการที่นําไปใชประโยชนกับทองถิ่นมีจํานวนนอย (3*4) 
คะแนน 12 ระดับสูง     

ผลการประเมินคาระดับความเสี่ยง  : ลดลง 
ปญหา/แนวทางการปรับปรุง : คณะมีการดําเนินการตาม

มาตรการทั้ง 4 ขอ  และพบวาความเสี่ยงลดลง (2*1)  อยูในระดับต่ํา  
เน่ืองจาก จํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรค/งานนวัตกรรม/งานวิชาการท่ี
นําไปใชประโยชนกับทองถิ่นไดจริงมีจํานวนมากขึ้นและบรรลุเปาหมาย 

การปรับปรุงในปงบประมาณตอไป  -  ไมมี 
ความเสี่ยงที่ 4 : ผลงานทางวิชาการลดลง  (3*4) คะแนน 12 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ระดับสูง   

ผลการประเมินคาระดับความเสี่ยง  : ลดลง 
ปญหา/แนวทางการปรับปรุง : คณะมีการดําเนินการตาม

มาตรการทั้ง 3 ขอ และพบวาความเสี่ยงลดลง 1*2 = 2 1*2 = 2 อยูใน
ระดับตํ่า เนื่องจากผลงานทางวิชาการของคณาจารยเพิ่มขึ้นและบรรลุ
เปาหมาย 

การปรับปรุงในปงบประมาณตอไป  - ไมมี  
ความเสี่ยงที่ 5 : งานบริการวิชาการมีการบูรณาการการเรียน

การสอนมีครบทุกหลักสูตร (3*4) คะแนน 12 ระดับสูง 
ผลการประเมินคาระดับความเส่ียง  : ลดลง 
ปญหา/แนวทางการปรับปรุง : คณะมีการดําเนินการตาม

มาตรการทั้ง 3 ขอ และพบวาความเสี่ยงลดลง 1*2 = 2 1*2 = 2 อยูใน
ระดับตํ่า เนื่องจากผลงานทางวิชาการของคณาจารยเพิ่มขึ้นและบรรลุ
เปาหมาย 

การปรับปรุงในปงบประมาณตอไป  - ไมมี 
ความเสี่ยงที่ 6 : งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพื่อดําเนินงาน

ตามภารกิจลดลง (3*4) คะแนน 12 ระดับสูง 
ผลการประเมินคาระดับความเส่ียง  :  เทาเดมิ 
ปญหา/แนวทางการปรับปรุง : คณะมีการดําเนินการตาม

มาตรการทั้ง 3 ขอความเสี่ยงเทาเดิมเนื่องจาก นักศึกษาแรกเขาลดลง
และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ  

การปรับปรุงในปงบประมาณตอไป 
คงมาตรการเดิมเพื่อควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานไวแตให

เพิ่มความเขมขนในการสรางความรู ความเขาใจและนโยบายการใช
งบประมาณอยางประหยัดคุมคากับตนทุนแตคงเปาหมายไว 

ความเสี่ยงที่ 7 : ความรับผิดชอบ ตอ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 
(3*4) คะแนน 12 ระดับสูง 

ผลการประเมินคาระดับความเส่ียง  :  ลดลง 
ปญหา/แนวทางการปรับปรุง : คณะมีการดําเนินการสราง

ความตระหนักในการใหความรูในการจัดประชุมบุคลากร รวมท้ังจัดทํา
ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรื่อง แนวปฏิบัติการดูแล
ทรัพยสินคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ความเสี่ยงลดลง คะแนน 
9 อยูในระดับปานกลาง แตยังไมเพียงพอ           

การปรับปรุงในปงบประมาณตอไป  คงมาตรการเดิมไว 
เนื่องจากเปนเรื่องสําคัญและจําเปนในปจจุบัน 

ความเสี่ยงที่ 8 : จํานวนนักศึกษาลดลงทุกปมีแนวโนมวา
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักสูตรจะถูกงดรับนักศึกษาเน่ืองจากไมเปนไปตามเกณฑมหาวิทยาลัย
กําหนด (3*4) คะแนน 12 ระดับสูง 

ผลการประเมินคาระดับความเสี่ยง  :  เทาเดิม 
ปญหา/แนวทางการปรับปรุง : คณะดําเนินการตามมาตรการ

ท้ัง 3 ขอ แตความเสี่ยงยังเทาเดิม 
การปรับปรุงในปงบประมาณตอไป คงมาตรการเดิมไว คือ  
1) คณะสงเสริมใหสาขาวิชาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหมี

ความทันสมัยและเปนที่ตองการของสังคม  
2) คณะจัดโครงการประชาสัมพันธแบบเชิงรุกอยางตอเนื่อง   
3) คณะสงเสริมใหสาขาวิชาสรางเครือขายการทํางานรวมกับ

ชุมชนภายนอก  
4) คณะสงเสริมใหอาจารยเขารวมการทํางานกับชุมชน 
 
3. การจัดทําแผนความเส่ียง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด ดังนี้ 
3.1 หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ 

  1 )  ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ ที่
กระทรวงการคลังกําหนด ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
  2) ปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562  เสนอแนะวา “การจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง ควรวิเคราะหจากปจจัยภายนอกเปนสําคัญ อาทิ 
การแพรระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคนา (COVID –19) เปนตน” 
  3) นํานโยบายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในคราว
การประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี 2/2563 ในวันอังคารที่  14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ 
หองประชุมโอฬารฤทธิ์ อาคารโอฬารโรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง หลักเกณฑในการดําเนินงานจัดทําทําแผนบริหารความเสี่ยง ให
ยึดตามขอ 1 คือ ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และใชองคความรูจากผลการอบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย
รวมทั้งมติที่ประชุมผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใช
กรอบประเด็นประเภทความเสี่ยงจํานวน 3 ประเด็น คือ ความเสี่ยงดาน
กลยุทธ ความเสี่ยงดานงบประมาณ และความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
3.2 วิธีดําเนินการการจัดทําแผนความเสี่ยง ปงบประมาณ 

พ.ศ.2564  
 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ 

เพื่อทบทวน วิเคราะห จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยการนําผลการ
ประเมินแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขอเสนอแนะของงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยผลการ
ประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 
2563 รวมทั้งขอมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวของมาจัดทําดําเนินการ กํากับติดตาม และ
รายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงตอสาธารณชน มากําหนดแผนความ
เสี่ยงของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564  ดังน้ี 

1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
พันธกิจ การผลิตบัณฑิต 

กระบวนการ/
วิธีการ 

แผนและกิจกรรมการรับนักศึกษา 

วัตถุประสงค เพื่อใหคณะมีจํานวนนักศึกษาเปนไปตามแผนท่ีตั้งไว 

ความเสี่ยง จํานวนนักศึกษาลดลงและไมเปนไปตามแผนการรบั
นักศึกษาแรกเขาสืบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของรัฐมุงเนนใหนักเรียนมีการเรียนทางดานสายอาชีพ
มากข้ึนทําใหจํานวนนักเรียนที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายอาจลดลง,มหาวิทยาลัยตางๆมีวิธีการและกล
ยุทธทางการแขงขันดานการรับนักศึกษาที่หลากหลาย
และตอบสนองความตองการของผูเรียน, ทําใหคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีจํานวนนักศึกษาไม
เปนไปตามแผนการรับนักศึกษาอาจสงผลกระทบตอ
การจัดจัดสรรงบประมาณ,การดําเนินงานตามพันธกิจ
ตางๆไมเปนไปตามที่คาดไว หรือการปดหลักสูตร 

ปจจัยเสี่ยง 1.นโยบายของรัฐท่ีมุงเนนการพัฒนาทกัษะกลุม
ประชากรวัยเรยีนในเรื่องทักษะฝมือแรงงาน 
 2.มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ มีวิธีการและกลยุทธการแขงขัน
ดานการรบันักศึกษาท่ีมีความยืดหยุนหลากหลายมาก
ขึ้น 

คาระดับความเสี่ยง โอกาส 5 x ผลกระทบ 5 =คะแนน 25 อยูในระดับสูง
มาก 

วิธีการควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยูใน
ปจจุบัน 

คณะมีกิจกรรมประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา
ตั้ งแตตนปการศึกษาและมี กิจกรรมที่หลากหลาย
ชองทาง เชน การจัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธสาขาวิชา
การติดตอกับนักศึกษาโดยตรงการลดขั้นตอนการสมัคร 

ป ร ะ เ มิ น วิ ธี ก า ร
ควบคุมความเสี่ยง
ในปจจุบัน 
หลังการประเมินผล 

จํานวนนักศึกษาทุกสาขาวิชา ไมเปนไปตาม
แผนการรับนักศึกษาเห็นควนปรับปรุงวิธีการควบคุม 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
การบริหารความ
เสี่ยงเพื่อลดระดับ
ความเสี่ยง 

1. แตงตั้งคณะทํางานที่มีความรูความสามารถดานการ
ประชาสัมพันธโดยตรงและใหดาํเนินการระยะยาวและ
ตอเน่ือง 
 2. มีกิจกรรมออกคายเพื่อใหนักเรียนในสังกัด สพฐ.
หรอืสังกัดอ่ืนๆใหไดคุนเคยกับคณะฯ 
 3. มีการจัดทําแผนประชาสัมพันธระยะยาว 
 4. เปดหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 
 5. ปรบัเทคนิคการเรียนการสอนแบบออนไลนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
6. เสนอใหมหาวิทยาลัยมีแนวทาง/กลยุทธที่เอ้ือตอการ
บริหารจัดการการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน 

การตดัสนิใจทีจ่ะ
บรหิารความเสี่ยง 

= บริหาร และ
หรือ X =   ยอมรบั 

= บรหิาร 
 

ผูรับผิดชอบ   (1) คณะกรรมการประชาสัมพันธหลักสูตร  
(2) งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

กํากับดูแล รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

 
2) ความเสี่ยงดานงบประมาณ 

พันธกิจ การบริหารจัดการ 
กระบวนการ/วิธีการ บริหารแผนและงบประมาณ 
วัตถุประสงค เพื่อใหการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ 

(ใชจาย = ตรงตามวัตถุประสงคของเงิน 

เบิกจาย = เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด) 
ความเสี่ยง ชวงระยะเวลาที่โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แพรระบาด อาจทําใหไมสามารถดําเนินกิจกรรม/
โครงการไดตามแผนท่ีวางไวและการเบิกจาย
งบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

ปจจัยเสี่ยง การแพรระบาดของโรคเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID-
19) อยางตอเน่ืองที่สงผลตอการบรหิารจัดการทาง
งบประมาณ 

คาระดับความเสี่ยง โอกาส 5 x ผลกระทบ 5 =คะแนน 25 อยูในระดับสูง
มาก 

วิธีการควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยูใน
ปจจุบัน 

วางกรอบแนวทางการดําเนินกิจกรรม/โครงการให
ผูรับผิดชอบไดพิจารณาปรับเปล่ียนวิธีดําเนินการท่ี
เหมาะสมในแตละสถานการณ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายที่
กําหนดภายใตวัตถุประสงคเดิม 

ป ร ะ เ มิ น วิ ธี ก า ร
ควบคุมความเสี่ยง
ในปจจุบัน 
หลังการประเมินผล 

วิธีการควบคุมความเสี่ยงที่ดําเนินการอยูในปจจุบันยังคง
ไมเพียงพอเน่ืองจากผูรับผิดชอบบางกิจกรรม/โครงการ
ไมไดพิจารณาปรับเปล่ียนวิธีการดําเนินงานใหสําเรจ็
ตามกรอบแนวทางหากแตเปนการละท้ิงกิจกรรม/
โครงการ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
การบริหารความ
เสี่ยงเพื่อลดระดับ
ความเสี่ยง 

ปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินการที่เหมาะสมในแตละ
สถานการณ เพื่อใหสามารถดําเนินงานและเบิกจาย
งบประมาณไดตามเปาหมายที่กําหนดภายใต
วัตถุประสงคเดิมหรือเปล่ียนแปลงกิจกรรม/โครงการ
เม่ือพิจารณาถี่ถวนแลวเห็นวาไมสามารถดําเนินงานให
บรรลุวัตถุประสงคเดิมไดอยางแทจริง 

การตดัสนิใจทีจ่ะ
บรหิารความเสี่ยง 

= บรหิาร และหรอื 
X =   ยอมรบั 

= บริหาร 
 

ผูรับผิดชอบ   ผูรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปทุกคน 

กํากับดูแล รองคณบดีฝายแผนฯ 

 
3) ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 

พันธกิจ การบริหารจัดการ 
กระบวนการ/
วิธีการ 

การผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการใหมี
คุณภาพ 

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามพันธกิจของคณะ 
2. เพื่อรองรับสถานการณความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส และภัยพิบัติตางๆ  

ความเสี่ยง จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโร
นา2019 
(COVID -19) สงผลทําให 
1. การจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามแผนการเรยีน 
2. การดําเนินงานวิจัยและการบริการวิชาการไมเปนไป
ตามแผน 

ปจจัยเสี่ยง 1.การแพรระบาดของเชื้อโรคไวรสัโคนา 2019  
(COVID -19) 
2. ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรการเฝาระวังเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID -19) 

คาระดับความเสี่ยง โอกาส 5 x ผลกระทบ 5 =คะแนน 25 อยูในระดับสูง
มาก 

วิธีการควบคุมความ
เสี่ยงที่มีอยูใน
ปจจุบัน 

1.ปฏิบัติตามมาตรการเฝาระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทุกระดับ 
2.จัดรูปแบบการเรียนการสอนตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 
3.การปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับ
สถานการณ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ป ร ะ เ มิ น วิ ธี ก า ร
ควบคุมความเสี่ยง
ในปจจุบัน 
หลังการประเมินผล 

วิธีการควบคุมขอ 1  พบวายังไมเพียงพอจึงเห็นควรเพ่ิม 
1.การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ 
การประเมินขอ 2 พบวารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนออนไลนผูเรียนยังไมมีความพรอมในการเขาถึง 
ดังนี้ 
2.1 การใชเทคโนโลยี 
2.2 ส่ือและอุปกรณการเรียน 
2.3 สัญญาณอินเทอรเน็ตไมรองรับการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลนของผูเรยีน 
2.4 บางรายวิชาไมรองรบัการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน 
การปรับแผนการดําเนินงาน ทาํใหการดําเนินงาน

เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

การบริหารความ
เสี่ยงเพื่อลดระดับ
ความเสี่ยง 

1. การบรหิารจัดการการเปล่ียนแปลงตามสภาพการณ 
เพื่อใหบรรลุตามมาตรการเฝาระวังเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
2. สํารวจความพรอมในการเรียนรูปแบบออนไลนของ
นกัศึกษา และแจงผลใหสาํนักวิทยบริการทราบเพ่ือจัดพ้ืนท่ี
ใหบรกิารแกนักศกึษา และเสนอแนวทางใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการในการแกไขปญหาตอไป 
3.ปรับแผนการดําเนินงาน ใหสามารถยังคงดําเนินการได
ภายใตวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

การตัดสินใจที่จะ
บริหารความเสี่ยง 

= บริหาร และ
หรือ X =   ยอมรับ  

= บรหิาร ขอ 1,3   

ผูรับผิดชอบ   -รองคณบดีฝายแผน /รองคณบดีฝายวิชาการฯ /รอง
คณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

กํากับดูแล คณบดี 

 
      3.2.3 การประเมินการบริหารความเส่ียง คณะฯ ไดมีการจัดทํา
รายงานการประเมินการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2564         
และรายงานตอคณะกรรมการบริหารคณะ ดังน้ี  

ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
1) ความเส่ียงดานกลยุทธ 
1.จํานวนนักศึกษาลดลงและไม
เปนไปตามแผนการรับนักศึกษา
แ ร ก เ ข า สื บ เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐมุงเนน
ใหนักเรียนมีการเรียนทางดานสาย
อาชีพมากขึ้นทําใหจํานวนนักเรียน
ที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจลดลง,มหาวิทยาลัยตาง ๆ มี
วิธีการและกลยุทธทางการแขงขัน
ดานการรับนักศึกษาที่หลากหลาย
และตอบสนองความตองการของ

 
ผลการประเมินคาระดับความเส่ียง  :  เทาเดิม  
ปญหา/แนวทางการปรับปรุง :  

คณะดําเนินการตามมาตรการท้ัง 3 
ขอ แตความเสี่ยงยังเทาเดิม คือ โอกาส 5 x 
ผลกระทบ 5 =คะแนน 25 อยูในระดับสูงมาก 
เน่ืองจากจํานวนนักศึกษายังไมเปนไปตาม
แผนการรบันักศึกษา 
การปรับปรุงในปงบประมาณตอไป  

1) คณะสงเสริมใหสาขาวิชาทบทวน 
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย 
ตอบสนองความตองการของตลาดและผูใช
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผูเรียน, ทําใหคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรมีจํานวนนักศึกษา
ไมเปนไปตามแผนการรับนักศึกษา
อาจสงผลกระทบตอการจัดจัดสรร
งบประมาณ,การดําเนินงานตาม
พันธกิจตาง ๆ ไมเปนไปตามที่คาด
ไว หรือการปดหลักสูตร 

บัณฑิต โดยยึดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 13  

2 )  ค ณ ะ ป รั บ ก ล ยุ ท ธ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธเชิงรุก  โดยในปการศึกษา 2564   
คณะไดดําเนินการ เชน 

2.1 ใ นรู ป แ บบ กา รจั ดตั้ ง 
คณะกรรมกา รขั บ เคลื่ อนง านรณรงค รับ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา 2565 
โดยมีการกําหนดภาระงานใหกรรมการฯ ทํา
หนาท่ี จัดทําแผนการขับเคลื่อนงานรณรงครับ
นักศึกษาของคณะตลอดปการศึกษาที่กําหนด  
จัดทําปฏิทินกิจกรรมงานรณรงครับนักศึกษา
ของคณะตลอดปการศึกษา ดําเนินการตาม
ปฏิ ทิ น  ติ ดต ามผ ลการ ดํ า เนิ น ง าน  และ
ประเ มินผลการดําเนินงานเปนระยะ และ
วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิงสถิติของ
จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2565 ที่ผาน
กระบวนการขับเคลื่อนงานรณรงครับนักศึกษา  
โดยใหรายงานผลการดําเนินงานตอรองคณบดี
ฝายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ คณบดี และรองอธิการบดีฝ าย
วิชาการ ตามลําดับ 

2.2 บริการวิชาการรวมกับเครือขาย
สถาบันการศึกษากลุมเปาหมาย 

2.3 คณะสง เสริม ใหส าขาวิชา จัด
กิจกรรมหรือจัดการประชาสัมพันธในระดับ
สาขา การรับนักศึกษา การรักษาการคงอยูของ
นกัศึกษา 

2) ความเสี่ยงดานงบประมาณ 
ชวงระยะเวลาที่โรคเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) แพรระบาด 
อาจทําใหไมสามารถดําเนิน
กิจกรรม/โครงการไดตามแผนที่วาง
ไวและการเบิกจายงบประมาณไม
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

ผลการประเมินคาระดับความเสี่ยง  :  ลดลง 
คือ โอกาส 2 x ผลกระทบ 4 =คะแนน 8 อยูใน
ระดับสูงปานกลาง 
ปญหา/แนวทางการปรับปรุง :  

คณะดําเนินการตามมาตรการทั้ง 3 
ขอ พบวาความเสี่ยงลดลงอยูในระดับปานกลาง 
ซึ่งเปนระดับความเสี่ยงท่ีคณะสามารถยอมรับ
ไดแตตองมีการเฝาระวังมาตรการใหมีการ
ดําเนินการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
การปรับปรุ งในปงบประมาณตอไป  คง
มาตรการเดิมไว  

3) ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 
จากสถานการณการแพรระบาด
ของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา2019 
(COVID -19) สงผลทําให 
1. การจัดการเรียนการสอนไม
เปนไปตามแผนการเรยีน 
2. การดําเ นินงานวิจัยและการ
บรกิารวิชาการไมเปนไปตามแผน 

ผลการประเมินคาระดับความเสี่ยง  :  ลดลง 
คือ โอกาส 2 x ผลกระทบ 4 =คะแนน 8 อยูใน
ระดับสูงปานกลาง 
ปญหา/แนวทางการปรับปรุง :  
คณะดําเนินการตามมาตรการทั้ง 3 ขอ พบวา
ความเส่ียงลดลงอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเปน
ระดับความเส่ียงที่คณะสามารถยอมรับไดแต
ตองมีการเฝาระวังมาตรการใหมีการดําเนินการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
การปรับปรุงในปงบประมาณตอไป คง
มาตรการเดิมไว  

 
จากการประเมินความเสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะฯ ไดนํา

ผลการประเมินมากําหนดความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะ
(มน 5.1-5-6) ดังนี้ 

ผลประเมินความเสี่ยง2564 แผนความเสี่ยง 2565  
1) ความเส่ียงดานกลยุทธ 
1.จํานวนนักศึกษาลดลงและไม
เปนไปตามแผนการรับนักศึกษา
แ ร ก เ ข า สื บ เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐมุงเนน
ใหนักเรียนมีการเรียนทางดานสาย
อาชีพมากขึ้นทําใหจํานวนนักเรียน
ที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจลดลง,มหาวิทยาลัยตาง ๆ มี
วิธีการและกลยุทธทางการแขงขัน
ดานการรับนักศึกษาที่หลากหลาย
และตอบสนองความตองการของ
ผูเรียน, ทําใหคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรมีจํานวนนักศึกษา
ไมเปนไปตามแผนการรับนักศึกษา
อาจสงผลกระทบตอการจัดจัดสรร
งบประมาณ,การดําเนินงานตาม
พันธกิจตาง ๆ ไมเปนไปตามที่คาด
ไว หรือการปดหลักสูตร 

ผลการประเมินคาระดับความเส่ียง  :  เทาเดิม  
ปญหา/แนวทางการปรับปรุง :  

คณะดําเนินการตามมาตรการท้ัง 3 
ขอ แตความเสี่ยงยังเทาเดิม คือ โอกาส 5 x 
ผลกระทบ 5 =คะแนน 25 อยูในระดับสูงมาก 
เน่ืองจากจํานวนนักศึกษายังไมเปนไปตาม
แผนการรบันักศึกษา 
การปรับปรุงในปงบประมาณตอไป  

1) คณะสงเสริมใหสาขาวิชาทบทวน 
พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย 
ตอบสนองความตองการของตลาดและผูใช
บัณฑิต โดยยึดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 13  

2 )  ค ณ ะ ป รั บ ก ล ยุ ท ธ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธเชิงรุก  โดยในปการศึกษา 2564   
คณะไดดําเนินการ เชน 

2.1 ใ นรู ป แบบ กา รจั ดตั้ ง 
คณะกรรมกา รขับ เ ค ล่ือนง านรณรงค รั บ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปการศึกษา 2565 
โดยมีการกําหนดภาระงานใหกรรมการฯ ทํา
หนาท่ี จัดทําแผนการขับเคล่ือนงานรณรงครับ
นักศึกษาของคณะตลอดปการศึกษาที่กําหนด  
จัดทําปฏิทินกิจกรรมงานรณรงครับนักศึกษา
ของคณะตลอดปการศึกษา ดําเนินการตาม
ปฏิ ทิ น  ติ ดต ามผลการดํ า เ นิ น ง าน  แล ะ
ประเ มินผลการดําเนินงานเปนระยะ และ
วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิงสถิติของ
จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2565 ที่ผาน
กระบวนการขับเคลื่อนงานรณรงครับนักศึกษา  
โดยใหรายงานผลการดําเนินงานตอรองคณบดี
ฝายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ คณบดี และรองอธิการบดีฝ าย
วิชาการ ตามลําดับ 

2.2 บริการวิชาการรวมกับเครือขาย
สถาบันการศึกษากลุมเปาหมาย 

2.3 คณะสง เสริม ใหสาขา วิชาจัด
กิจกรรมหรือจัดการประชาสัมพันธในระดับ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สาขา การรับนักศึกษา การรักษาการคงอยูของ
นกัศึกษา 

2) ความเสี่ยงดานงบประมาณ 
ชวงระยะเวลาที่โรคเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) แพรระบาด 
อาจทําใหไมสามารถดําเนิน
กิจกรรม/โครงการไดตามแผนที่วาง
ไวและการเบิกจายงบประมาณไม
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

ผลการประเมินคาระดับความเสี่ยง  :  ลดลง 
คือ โอกาส 2 x ผลกระทบ 4 =คะแนน 8 อยูใน
ระดับสูงปานกลาง 
ปญหา/แนวทางการปรับปรุง :  

คณะดําเนินการตามมาตรการทั้ง 3 
ขอ พบวาความเสี่ยงลดลงอยูในระดับปานกลาง 
ซึ่งเปนระดับความเสี่ยงท่ีคณะสามารถยอมรับ
ไดแตตองมีการเฝาระวังมาตรการใหมีการ
ดําเนินการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
การปรับปรุงในปงบประมาณตอไป  
คงมาตรการเดิมไว  

3) ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 
จากสถานการณการแพรระบาด
ของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา2019 
(COVID -19) สงผลทําให 
1. การจัดการเรียนการสอนไม
เปนไปตามแผนการเรยีน 
2. การดาํเนินงานวิจัยและการ
บรกิารวิชาการไมเปนไปตามแผน 

ผลการประเมินคาระดับความเสี่ยง  :  ลดลง 
คือ โอกาส 2 x ผลกระทบ 4 =คะแนน 8 อยูใน
ระดับสูงปานกลาง 
ปญหา/แนวทางการปรับปรุง :  

คณะดําเนินการตามมาตรการทั้ง 3 
ขอ พบวาความเสี่ยงลดลงอยูในระดับปานกลาง 
ซึ่งเปนระดับความเสี่ยงท่ีคณะสามารถยอมรับ
ไดแตตองมีการเฝาระวังมาตรการใหมีการ
ดําเนินการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
การปรับปรุงในปงบประมาณตอไป  
คงมาตรการเดิมไว  

 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 มีการดําเนินการจัดการความรูที่จําเปนตอการบรรลุเปาหมายหรือการดําเนินงานที่เปน
ปญหาของคณะอยางเปนระบบและจัดทําเปนคลังความรูใหบุคลากรในทุกภาคสวนสามารถเขาถึง   
องคความรูโดยสะดวก เพื่อการเรียนรูและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานใหเกิดการพัฒนางานอยางเปน
รูปธรรม 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการดําเนินคนหาแนว

ปฏิบัติที่ดีจากความรูของอาจารย โดยดําเนินการในรูปแบบของการ
จัดการความรู ตามกระบวนการดังนี้ 

1) สายวิชาการ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
1.1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2564 

ตามคําสั่งคณะ ที่ 479/2564  เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู 
(Knowledge Management) สายวิชาการ ประจําปการศึกษา 2564    
ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 (มน 5.2-6-1) เพื่อทําหนาที่ในการจัดการ
ความรูตามประเด็นความรูท่ีตองการของกลุมเปาหมาย    

1.2) จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูและอาจารย
ผู เขารวม (มน 5.2-6-2) โดยพิจารณากําหนดประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรู ดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย 

มน 5 .2-6-1 คําสั่ งคณะ ท่ี
508/2563  เรื่ อง  แต งตั้ ง
คณะกรรมการจัดการความรู 
(Knowledge Management) 
ส า ย วิ ช า ก า ร  ป ร ะ จํ า ป
การศึกษา 2564 
 
มน  5 .2 -6 -2  รา ยงานการ
ประชุมคณะกรรมการการ
จัดการความรู  สายวิชาการ 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร  ป ร ะ จํ า ป
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ดังการดําเนินงานตอไปนี้ 

1.2.1 มีการศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 2 ดาน คือ ดานการผลิต
บัณฑิต และดานการวิจัย  

1.2.2 คณะกรรมการการจัดการความรูของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มีการประชุมเพื่อกําหนดแผนในการจัดการความรู 
ประจําปการศึกษา 2564 (มน 5.2-6-3) โดยมีแผนการจัดการความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธการพัฒนา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.2563-2565  ทั้งหมด 2 
ประเด็น ไดแก   

ดานการผลิตบัณฑิต : ประเด็น ผลิตบัณฑิตใหมีความกาวหนา
ทางวิชาการ  

ดานการวิจัย: ประเด็น การวิจัยเพื่อการบูรณาการกับรายวิชา
และการพัฒนาทองถิ่น  

1.2.3 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและ
ทักษะตามแผนความรูที่กําหนดในขอ 1 คือ อาจารยท่ีสังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       

1.3) มีการจัดประชุมเพ่ือแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู 
ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit know- ledge) เพื่อคนหาแนว
ปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดไวในแผน          

1.4) คณะกรรมการจัดการความรู ไดจัดทําเอกสารเผยแพรแนว
ปฏิบัติที่ที่ไดจากการแลเปลี่ยนเรียนรูทั้ง 2 ประเด็น (มน 5.2-6-4)  และ
จัดประชุมเพื่อคืนขอมูลใหกับกลุมอาจารยที่รวมกันแลกเปลี่ยนความรู 
ผานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู เพ่ือใหเกิดการนําไปใช
ประโยชนตอการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนที่เกี่ยวของ 

1.5) มีการเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด โดยจัด
ประชุมและแจกเอกสารแนวปฏิบัติที่ดี ในรูปแบบของเอกสารเผยแพร
แจกใหแกอาจารยเพื่อนําไปใชประโยชน และเผยแพรเปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) ผานทางเว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 5.2-6-5) และจัดสงไปยัง
หนวยงานภายนอก เพื่อใชประโยชน  

2) สายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู (สายสนับสนุน)             

ปการศกึษา 2564 (มน 5.2-6-6)  
2.2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู (สายสนับสนุน)      

ครั้งท่ี 1  โดยมีคณบดีเปนประธาน เพื่อพิจารณากําหนดประเด็นการจัด

การศึกษา 2564 
 
มน 5.2-6-3 แผนการจัดการ
ความรู (สายวิชาการ) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2564 

 
มน 5.2-6-4 เอกสารเผยแพร
จากผลการจัดการความรู (สาย
วิชาการ) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปการศึกษา 
2564  
 
มน 5.2 -6-5 เว็ บไซต คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
 
มน 5.2-6-6 คําสั่ง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู 
(สายสนับสนุน) ปการศึกษา 
2564   
 
มน 5.2-6-7 แผนการจัดการ
ความรู (สายสนับสนุน) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ปการศกึษา 2564  
 
มน 5.2-6-7 รายงานผลการ
จัดการความรู สายสนับสนุน 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร  ป ร ะ จํ า ป
การศึกษา 2564 
 

มน 5.2-6-8 เอกสารเผยแพร
ผลจากการจัดการความรู (สาย
สนับสนุน) คณะมนุษยศาสตร
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ความรูของบุคลากรสายสนับสนุน ภายใตนโยบายสาระสําคัญ กลาวถึง 
ความรู  ประโยชนการจัดการความรู  และผลการจัดการความรู ใน ป
การศึกษาที่ผานมารายละเอียดสรุป ดังน้ี  

- ทบทวนจากการปฏิบัติงานของบุคลากรใน ปการศึกษา 
2563 ที่ผานมาที่เห็นวาควรดําเนินการตอเนื่องเพื่อคนหาวิธีการหรือ
ขั้นตอนที่ฝงอยูในตัวบุคคล 

- ประโยชนการจัดการความรู ควรเปนเรื่องของการ Up skill / 

Reskiil เพื่อพัฒนาตนเอง ที่นําไปใชในหนาที่ของตนเอง 
- วัตถุประสงคการจัดการความรู  คือ เพื่อหาประเด็นการ

จัดการความรูของสายสนับสนุน วิธีการคือใหทุกคนไดพูดถึงประเด็น/
หัวขอเรื่องที่ตองการจัดการความรู เพื่อเปนการฝก Upskill/Reskiil ของ
แตละคน ทั้ งนี้  บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนไดนํ าเสนอ โดยเนน
บรรยากาศเปนกันเอง โดยไมใหหัวหนางานนําเสนอ เพื่อใหเกิดการเรียนรู
ที่เกิดจากความตองการ   

จากการประชุม ไดมติกําหนดประเด็นการจัดการความรูบุคลากร
สายสนับสนุนมี จํานวน 2 ประเด็น คือ (1) การพัฒนาเทคนิค 
การแกปญหาเฉพาะหนา 2) การประชุมออนไลน  โดยจัดทําเปน
แผนการจัดการความรู สายสนับสนุน ปการศึกษา 2564 (มน 5.2-6-7) 

2.3 ดําเนินการจัดกิจกรรมการถายทอดความรู ดังน้ี 
(1) จัดอบรม ประเด็น การประชุมออนไลน โดยเชิญวิทยากร 

จากสํานักวิทยบริการและสารสนเทศมาใหความรู  
(2) ประเด็นการพัฒนาเทคนิคการแกปญหาเฉพาะหนา 

ประชุมโดยใชคําถาม วามีงานอะไรที่มีอาจารย เจาหนาที่หรือนักศึกษา
มาขอคําปรึกษาแนะนําบอยๆ แสดงวา งานน้ัน เรื่องน้ัน ผูปฏิบัติงาน
อาจตองจัดทําเอกสารคูมือชี้แจงใหชัดเจน หลากหลายชองทาง ผล มี 3 
วิธ ีอบรม , สอบถามผูรู , ศึกษาดวยตนเอง 

(3)  ดําเนินการตามแผน ดังน้ี 
กระบวนการ ผลการดําเนินงาน 

1.การกําหนด
ความรู   
 

 วิธีการ: จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู คร้ังที่ 1    
 ผล : ไดประเด็นท่ีได มี 2 ประเด็น คือ การพัฒนาเทคนิค 
การแกปญหาเฉพาะหนา และการประชุมออนไลน   

2.การสรางและ
แสวงหาความรู    

 วิธีการ :  
(1) จัดอบรม ประเด็น การประชุมออนไลน โดยเชิญวิทยากร 
จากสํานักวิทยบริการและสารสนเทศมาใหความรู 
(2) สวนประเด็นการพัฒนาเทคนิคการแกปญหาเฉพาะหนา 
ประชุมโดยใชคําถาม วามีงานอะไรท่ีมีอาจารย  เจาหนาท่ี
หรือนักศึกษามาขอคําปรึกษาแนะนําบอยๆ  แสดงวา งาน

และสังคมศาสตร ปการศึกษา 
2564 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
นั้น เร่ืองน้ัน ผูปฏิบัติงานอาจตองจัดทําเอกสารคูมือชี้แจงให
ชัดเจน หลากหลายชองทาง  
ผล  มี 3 วิธี  อบรม , สอบถามผูรู ,  ศึกษาดวยตนเอง 

3.การจัดการ
ความรูใหเปน
ระบบ  
 

วิธีการ ประเด็นเทคนิคการแกปญหาเฉพาะหนา  ใชขอ
คําถาม 
จํานวน 4 ขอ  คือ ทํางานอะไร (In put) เชน ประสานงาน 
ชี้แจง ระบุใหชัดเจน เจาะจง ทําอยางไร (Process) ผล
อยางไร (Output)  เชน การแกปญหาผูรับบริการไมพึง
พอใจ ปรับปรุงอยางไร (Outcome) ยกตัวอยาง (ใหเห็น
ภาพเปนรูปธรรม) 
ผล รอยละ 90 ของขอมูลยังขาดความสมบูรณ ท่ีประชุมจึง
ขอใหผูเขารวมกิจกรรมทบทวน เพิ่มรายละเอียด หรือปรับ
เปนงานอื่นที่มีผลกระทบวงกวาง 

4. การประมวล
และกลั่นกรอง
ความรู 
 

วิธีการ  (1)ประเด็น เร่ือง  เทคนิคการแกปญหาเฉพาะหนา
ประชุม  จํานวน 2 ครั้ง  
คร้ังที่ 1 ใหผูเขารวมกิจกรรมทุกคนนําเสนอความรู เรื่อง  
การพัฒนาเทคนิคการแกไขปญหาเฉพาะหนา โดยใชวิธีการ 
ตอบขอคําถามจํานวน 4 ขอ  
คร้ังที่ 2 เพื่อทบทวนกลั่นกรอง ความละเอียดสมบูรณของ
เนื้อหาของงาน  เพื่อใหเกิดมุมมองท่ีกวางและลึกย่ิงขึ้น   
ผล  ผูเขากิจกรรมทุกทานไดนําเสนอขอมูล ที่ประชุม มีการ
สอบถามรายละเอียด  มีการสรุปประเด็นและใหผูเขารวม
ประชุมทุกทาน นําขอมูลที่ไดคร้ังนี้ไปปรับปรุง จัดสงผลงาน
เปนไฟล ทั้งนี้ยังมีการทบทวนสอบถามเพ่ือปรับปรุง แกไข 
เพ่ิมรายละเอียดอีกคร้ัง 

5. การเขาถึง
ความรู   

 วิธีการ   ใหนําเสนอในท่ีประชุม  นําเสนอในรูปแบบเอกสาร
หรือไฟล และจัดทําเปนเอกสารเลมเล็กเพื่อเผยแพร 
ผล  มีชองทางรบัรู จํานวน 4 ชองทาง การประชุม, เอกสาร
เลมเล็ก, บอรดประชาสัมพันธและคูมือปฏิบัติงาน 

6.การแบงปน
แลกเปลี่ยน
ความรู    

วิ ธีการ ใชการประชุมและใหผู เขารวมกิจกรรมทุกทาน
นําเสนอขอมูล  สามารถสอบถาม ใหขอสังเกต    
ผ ล   พบว า บ า ง เ รื่ อ ง มี ก า รพู ดคุ ย แล ก เป ลี่ ย นต า ม
ประสบการณองคความรู บางเร่ือง เปนการนําเสนอขอมูล
เพียงอยางเดียว เนื่องจากไมมีองคความรูในเรื่องดังกลาว 
บางเรื่องเปนเรื่องที่เก่ียวของและไดดําเนินการ เชน เรื่อง 
งานเบิกจายงบประมาณ ที่ประชุม เห็นวาเปนเร่ืองสําคัญจึง
ขอใหผูปฏิบัติงาน จํานวน 2 ทานจัดทําคูมือปฏิบัติงาน   

7. การเรียนรู   วิธีการ    ใหนําผลจัดการความรู ไปใชในการปฏิบัติงาน หรือ
จัดทําคูมือปฏิบัติงาน 
ผล  บุคลากรผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 90 สามารถนํา
ความรูที่ไดรับจากการสกัดความรู ไปใชในสถานการณอื่นๆ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
รวมท้ังใหมีการนําเทคนิคดังกลาวบรรจุไวในคูมือปฏิบัติงาน
ดวย  

 

 (4) ผลการจัดการความรู  ตามรายงานผลการจัดการความรู สาย
สนับสนุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2564 
(มน 5.2-6-8) โดยการพัฒนาเทคนิควิธีการแกไขปญหาเฉพาะหนาท่ีทํา
แลวเสร็จ ณ หวงเวลานั้นๆ จํานวน 7 วิธี เรียงลําดับตามกลุมงานจาก
มากไปนอย สรปุดังนี้ 

4.1 การจัดทําเอกสารเพ่ิมเติม ในรปูแบบตัวอยาง, คูมือและ
แบบรายงานผลเพื่อชี้แจงประกอบการปฏิบัติงาน รายงายผลตาม
ขอเสนอแนะคณะกรรมการ จํานวน 8 งาน คือ งานขออนุมัติเบิกเงิน
คาตอบแทนวิทยากร,  งานยืมเงินทดรองราชการ, งานขออนุญาต
จัดซื้อ/จาง กรณีวงเงินตํ่ากวา 5,000 พันบาท ,งานจัดสอบปลายภาค , 
งานกรอกขอมูลหลักสูตรในระบบ CHECO, งานจัดทําหนังสือราชการ, 
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  และงานประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการ   

4.2 การประสานงานเปนรายบุคคล จํานวน 7 งาน คือ งาน
เขียนหนังสือราชการ, งานขออนุญาตจัดซื้อ/จาง กรณีวงเงินต่ํากวา 
5,000 พันบาท, งานขออนุญาตลา, งานขออนุมัติเบิกเงินคาตอบแทน
วิทยากร  งานยืมเงินทดรองราชการ, งานขออนุญาตเปดรายวิชาและ
งานกรอกขอมูลหลักสูตรในระบบ CHECO   

4.3 การใชชองทางอ่ืนๆ เพื่อชวยขยายผล จัดเก็บขอมูล 
หรือดําเนินการใดๆ  ไดแก เครือขายกลุมอบรม  ชองทางออนไลน 
จํานวน 4 งาน  คืองานลงพื้นท่ีบริการวิชาการ ,งานจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ, งานจัดงานประชุมและงานขอเปดรายวิชา 

4.4 การแจงลวงหนา/ทดสอบลวงหนา  จํานวน 3 งาน คือ 
งานจัดสอบปลายภาค, งานระบบสารบรรณออนไลนและงานจัดประชุม  

4.5 การกําหนดแนวปฏิบัติจํานวน 2 งาน คือ งานบริหาร
แผนงบประมาณและงานจัดสอบปลายภาค  

4.6 การขอคําปรึกษากับทีมงาน/ผูรับผิดชอบ จํานวน 2 
งาน งานประเมินผลโครงการบริการวิชาการและผูเขียนสงบทความเพ่ือ
ลงตีพิมพในวารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรปริริทัศนลาชา             

4.7 การฝกฝนและการเพิ่มพูนความรู จํานวน 2 งาน คือ 
งานเขียนหนังสือราชการและงานประเมินผลโครงการบริการวิชาการ  
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เกณฑมาตรฐานขอ 7 กํากับติดตามและประเมินผลสําเรจ็ของแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งมีการปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมจากผลการประเมินเพื่อใหเกิด
การพัฒนาดานการบริหารและพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทําแผนบริหารและ

พัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2565-2569)        
(มน 5.2-7-1) ซึ่งแผนดังกลาวไดกําหนดวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีกระบวนการ
จัดทําแผนดงัตอไปนี้ 
        (1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคณะกรรมการจัดทําแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร (2565-2569)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 5.2-7-2)  คณะกรรมการประกอบไป
ดวยคณบดี รองคณบดี หัวหนาสํานักงาน ประธานสาขาวิชาและหัวหนา
สวนงาน เพ่ือทําหนาที่วิเคราะหรวบรวม ติดตามประเมินผลขอมูลและ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ  
        (2) วิเคราะหขอมูลที่ครอบคลุมขอมูลที่สําคัญดานตางๆ  ดังตอไปนี้ 
                   2.1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน 
รวมทั้งขอมูลการเกษียณอายุราชการในอนาคตอยางนอย 5 ป ขางหนา 
และขอจํากัดดานตางๆเพื่อใชในการวางแผนพัฒนาบุคลากรตามแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
                  2.2 กําหนดแผนการจางงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ มีทัศนคติที่ดีใหเขาสูกระบวนการคัดเลือก คัดสรร   
                  2.3 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการพัฒนาของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการ(สายอาจารย) และสายสนับสนุน  
                 2.4 ขอมูลความตองการและความสามารถเพื่อจัดทํา
สมรรถนะ (Competencies) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีจะ
ใหเกิดขึ้นในระยะ 5 ปขางหนา 
                 2.5 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากร
มนุษย เพ่ือการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาบุคลากร ตามแนวความตองการ
และความคาดหวังของผูปฏิบัติงานจากแบบสอบถามและมติที่ประชุมใน
การจัดการพัฒนา  

(3) คณะมีการ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
บุคลากร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในวันที่ 25 มกราคม 
2565 เพื่อจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ระยะ 5 ป (2565-2569) (มน 5.2-7-4) และ เสนอ
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 9/2564 วันท่ี 27 ตุลาคม 2564       
(มน 5.2-7-5) และไดรายงานผลการจัดทําแผนตอคณะกรรมการบริหาร

มน 5.2-7-1 แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(2565-2569) 
   
มน 5.2-7-2 คําสั่งคณะฯ ที่ 
014/2564 เรื่อง  แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2564  
 
มน 5.2-7-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
วันท่ี 25 มกราคม 2564    
 
มน 5.2-7-4  แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ระยะ 5 ป (2565-2569 
 
มน 5.2-7-5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 9/2564 วันท่ี 27 
ตุลาคม 2564 
 
มน 5.2-7-6 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 9/2564 วันท่ี 27 
ตุลาคม 2564 
 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 225 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2564(มน 5.2-7-6)  มติที่ประชุมใหขอเสนอแนะและแนวทางในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับระบบการกํากับ ติดตาม เปนรายบุคคล เพื่อเปน
กลไกสําคัญเพื่อขับเคลื่อนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

และปการศึกษา 2564 คณะไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยแบง
ออกเปน จํานวน 2 แผน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของคณะ
ไดอยางเหมาะสมตรงตามความตองการท่ีจะพัฒนาตนเองตามสายงาน 
ไดแก แผนพัฒนาอาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2564 (มน 5.2-7-7) แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศกึษา 2564   (มน 5.2-7-8)   

(4) มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผน และคณะฯ ได
กําหนดใหผูรับผิดชอบจัดทํารายงานสรุปผลโครงการตามแผนท่ีกําหนด 
(มน 5.2-7-8) และเสนอตอคณบดี  

(5)  เมื่อสิ้นสุดปการศึกษาคณะฯ ไดจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการตามแผน โดยติดตามผลจากผูรับผิดชอบโครงการและจัดทํา
เปนรายงานผลการดําเนินงานตามแผน (มน 5.2-7-10) เสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565   
(มน 5.2-7-11) เพื่อพิจารณาใหความเห็นเพื่อนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง
และพัฒนาบุคลากรในปการศึกษา 2565 ตอไป 

(6) คณะมีการสรางขวัญและกําลังใจแกอาจารยท่ีไดรับตําแหนง
ทางวิชาการและท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงข้ึน โดยประกาศใหบุคลากรของ
คณะฯ ไดทราบผานการประชุมคณาจารยและจัดทําปายแสดงความยินดี
ใหกับอาจารยท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการ และมีการพิจารณายกยอง
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานดีเดนดานตางๆ เพื่อเปนการสรางขวัญ
และกําลังใจการทํางาน  
          (7) มีการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนางานในหนาที่หรือนําไปใชประโยชน 
ดานการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ และ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรูมาใชพัฒนาในตําแหนงหนาที่ และมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานในการศึกษาดูงาน/อบรม /สัมมนานอกสถานที่ 
(มน 5.2-7-12) 

มน 5.2-7-7 แผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ 
(อาจารย) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2564 
 
มน 5.2-7-8 แผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2564 
 
มน 5.2-7-9 รายงานสรุปผล
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ป
การศึกษา 2564 
 
มน 5.2-7-10 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร (2565-
2569) ประจําปการศกึษา 
2564 และรายงานผลตาม
แผนพัฒนาอาจารย ป
การศึกษา  2564 
 
มน 5.2-7-11 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 20 
พฤษภาคม 2565 
 
มน 5.2-7-12 รายงานผลการ
ไปราชการ เกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพในตําแหนงและ
หนาที่ ประจําปการศึกษา 
2564 
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การประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

การบรรลุ
เปาหมาย 

7 ขอ ดําเนินการได ขอ1-ขอ7  5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบงช้ีที่  5.3  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
รอบปการประเมิน ปการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและหลักสูตร
ตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ  

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและหลักสูตรตามระบบและ
กลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคณุภาพ และการประเมินคุณภาพ ดังน้ี 

1) การควบคุมคุณภาพ คณะฯ มีการวางแผนโดยกําหนดวัตถุประสงค
และขอบเขตของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร การดําเนินงานดานการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ ดังนี ้

1.1 จัดทําแผนงานดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา   
(Action Plan) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2563 (มน 
5.3-1-1) โดยมีวัตถุประสงค ขอบเขตการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยแผนดังกลาวไดกําหนด
กิจกรรมโครงการใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะและ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ปการศึกษา 2564 ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 
25 กุมภาพันธ 2565  (มน 5.3-1-2) 

1.2 แตงตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะและการประ กันคุณภาพการศึ กษาระดับหลักสูตร  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ปการศึกษา 2564 ตามคําสั่งคณะฯ  ท่ี 
310/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มน 5.3-1-1 แผนงาน
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา(Action Plan) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ปการศกึษา 2564 
 
มน 5.3-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะ
แล ะ ก า ร ปร ะ กั น คุ ณภา พ
กา รศึ กษ าระดั บหลั กสู ต ร 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร  ปการศึกษา 
2564 ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 
25 กุมภาพันธ 2565 
 
มน 5.3-1-3 คําสั่ งคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ที่  310/2564 เรื่อง แตงตั้ ง
คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคระ
แล ะ ก า รป ร ะ กั น คุ ณภา พ
การศึกษาระดับหลักสูตร ป
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2564    
ลงวันที่ 8 กันยายน 2564  (มน 5.3-7-3) เพื่อกํากับดูแลและดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ และระดับหลักสูตร ซึ่งมีการ
ดําเนินงานแบบมีสวนรวมของบุคลากรในคณะฯประกอบดวยผูบริหาร 
คณาจารย บุคลากร ผูใชบัณฑิต และนักศึกษา และมีการแตงตั้งคณะกรรม
กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานตามองคประกอบ  ใหสามารถดําเนินการ
เปนไปตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีกําหนด และมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อรวมกันกําหนด
ตัวชี้วัด เปาหมาย และวิเคราะหสภาพการณของการดําเนินงาน  เพื่อนํามา
วางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทํา ราง แผน
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 กอนที่จะ
นําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อใหความเห็นชอบ  

2) การตรวจสอบคุณภาพ คณะฯ มีการปฏิบัติตามแผนดําเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา ดังนี้  

2.1 จัดทําคูมือประกันคุณภาพการการศึกษาภายใน (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2564)  (มน 5.3-1-4) โดยไดนําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563 มาเปนกําหนดและเปน
แนวทางในการจําทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของท้ังระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ โดยมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ และอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน พ.ศ.2558 
และมาตรฐานหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงและสรางความเขาใจการ
รายงานผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพและตัวช้ีวัดระดับหลักสตูร 
และระดับคณะในการประชุมคณะกรรมการ ประกันฯ  

2.2  คณะฯ มีการตรวจสอบ โดยการติดตามผลการดําเนินงานคุณภาพ
การศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยใหมีการจัดประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564                  
(มน 5.3-1-5) เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร และกําหนดใหหลักสูตรจัดทํารายงานการดําเนินงาน
ของหลักสูตรตามองคประกอบคุณภาพและตัวชี้วัดทั้งระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ ดังน้ี  

1) รายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย ดังนี้  
(1) รายงานผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวชี้วัดระดับคณะ

(มน 5.3-1-6) ตอมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1.1 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามองคประกอบ ตัวบงชี้ 

การศึกษา 2564 
 
มน 5.3-1-4 คูมือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร พ.ศ.2564  
 
มน 5.3-7-5 รายงานการ
ประชุมคณะ กรรมการประกัน
คุณภาพการศกึษา ปการ
การศึกษา 2564 
 
มน 5.3-1-6 รายงานสรุปผล
ตามองคประกอบคณุภาพและ
ตัวชี้วัดระดับคณะ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ปการศกึษา 2564 
 
มน 5.3-1-7 รายงานสรุปผล
ตามองคประกอบคณุภาพและ
ตัวชี้วัดระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ปการศกึษา 2564 
 
มน 5.3-1-8 รายงานผลการ
ดํ า เ นิ นงานหลักสู ตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ภาคเรียนที่ 1/2564  
 
มน  5 .3 -1 -9  ร า ยง านกา ร
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ในการประชุ มครั้ ง ท่ี 
9/2564 วั นที่  27 ตุลาคม 
2564 
 
มน 5.3-1-10 รายงานผลการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
และเกณฑการประเมินระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 3 เดือน   

1.2 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามองคประกอบ ตัวบงชี้ 
และเกณฑการประเมินระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน   

1.3 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามองคประกอบ ตัวบงชี้ 
และเกณฑการประเมินระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 9 เดือน   

1.4 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามองคประกอบ ตัวบงชี้ 
และเกณฑการประเมินระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน  

(2)  รายงานผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวชี้วัดระดับ
หลักสูตร (มน 5.3-1-7) ตอมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

2.1 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามองคประกอบ ตัวบงชี้ 
และเกณฑการประเมินระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 3 เดือน   

2.2 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามองคประกอบ ตัวบงชี้ 
และเกณฑการประเมินระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน   

2.3 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามองคประกอบ ตัวบงชี้ 
และเกณฑการประเมินระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 9 เดือน   

2) รายงานตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ดังนี้  
2.1 ระดับหลักสูตร คณะไดนําขอมูลของหลักสูตรมาวิเคราะหและ

สรุปเปนภาคการศึกษา  และเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ โดยรายงาน
ผลการดําเนินงานหลักสูตร ดังนี ้

(1) รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ภาคเรียนท่ี 1/2564  (มน 5.1-1-8)  ตอคณะกรรมการประจํา
คณะ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2564 วันท่ี 27 ตุลาคม 2564 (มน 5.3-1-9)   

(2) รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ภาคเรียนที่ 2/2564 (มน 5.3-1-10)   ตอคณะกรรมการประจํา
คณะ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันท่ี 27 เมษายน 2565 (มน 5.1-1-11)   

2.2 ระดับคณะ ไดนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรและสวนงานท่ี
เก่ียวของจัดทําเปนรายงานผลการดําเนินตามองคประกอบคุณภาพและ
ตัวชี้วัดระดับคณะ  (มน 5.3-1-12)  เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ ดังนี้ 

(1) รายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานคุณภาพระดับคณะ 
1/2564  เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2564 
วันที่ 27 ตุลาคม 2564  

 (2) รายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานคุณภาพระดับคณะ 
2/2564 ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 27 
เมษายน 2565  

3) การประเมินคณุภาพ  ปการศึกษา 2564 คณะฯ มีการกําหนดให
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตาม

ดํ า เนิ นงานหลั กสู ตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ภาคเรียนที่ 2/2564   
 
มน 5.3-1-11 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งท่ี 
1/2565 วันท่ี 27 เมษายน 
2565 
 
มน 5.3-1-12 รายงานผลการ
ติดตามผลการดําเนินงาน
คุณภาพระดับคณะ ภาคเรียนที่
1/2564 และภาคเรียนที่ 
2/2564 
 
มน 5.3-1-13 คําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่  
786/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 
2565  เรื่องคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ปการศึกษา 2564 
 
มน 5.3-1-14 กําหนดการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ปการศึกษา 2564 
 
มน 5.3-1-15 แผนพัฒนา
คุณภาพการศกึษาของหลักสูตร 
(Improvement Plan) ป
การศึกษา 2564 จํานวน 12 
หลักสูตร  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
รายละเอียดดังนี ้

3.1 ระดับหลักสูตร จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร      
(มคอ.7) โดยผานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพื่อรวมกันหาแนวทางปฏิบัติตามองคประกอบคุณภาพของหลักสูตร และ
อาจารยประจําหลักสูตรกรอกขอมูลรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร     
(มคอ.7) ในระบบฐานขอมูล CHE QA Online ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2564  
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ 786/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565  
(มน 5.3-1-13)  เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2564 ระหวางวันท่ี 9-31 พฤษภาคม 2565  จํานวน 14 หลักสูตร 
(มน 5.3-1-14)  ดังนี้ 

1) ระดับปริญญาตรี จํานวน 12 หลักสูตร  ไดแก  
1.1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ   
1.2 วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา   
1.3 วันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   
1.4 วันที่ 17 พฤษภาคม 25645 ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน   
1.5 วันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

1.6 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

1.7 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรรัฐศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 

1.8 วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

1.9 วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 

1.10 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน หลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ
ชาวตางประเทศ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   

มน 5.3-1-16 รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2564 (ฉบับ
วิพากษ)  
 
มน 5.3-1-17 กําหนดการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศกึษา 2564 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้  
2.1วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
2.2  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
คณะฯ ไดมีการกําหนดใหทุกหลักสูตรนําผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 มาจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร (Improvement Plan) ปการศึกษา 2564
จํานวน 14 หลักสูตร (มน 5.3-1-15)  และมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนตอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ดังนี ้

- รายงานผลการดํ าเ นินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตร  (Improvement Plan) ภาคเรียนท่ี 1/2564 ตอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 วาระที่ 5.10   

-รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตร  (Improvement Plan) ภาคเรียนที่ 2/2564  รายงานตอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2565 เมื่อวันท่ี 
17 พฤษภาคม 2565     

3.2 ระดับคณะ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2564 โดยผาน
กระบวนการวิพากษ (มน 5.3-1-16) ในการประชุมประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติหนาท่ีงาน
ประกันกันคณุภาพการศึกษากรอกขอมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใน
ระบบฐานขอมูล CHE QA Online ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเปนการรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตร ตอสํานักงานคณะกรรมการ
การการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีการกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ  โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่เปนผูที่ขึ้นทะเบียนตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ประจําปการศึกษา 2564 ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 (มน 5.3-1-
17)  เพื่อตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จาก
คณะกรรมประเมินคุณภาพภายในเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง และ 

คณะฯ ไดมีการกําหนดใหทุกหลักสูตรนําผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา 2563 มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตร (Improvement Plan) ปการศึกษา 2564             
และมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนตอคณะกรรมการบริหาร
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยดังนี ้

- รายงานผลการดํ าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ  (Improvement Plan) ภาคเรียนที่ 1/2564 ตอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 12/2564 เม่ือ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 วาระที่ 5.10   

-รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ  (Improvement Plan) ภาคเรียนที่ 2/2564  รายงานตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2565 เม่ือวันที่ 17 
พฤษภาคม 2565     

3.3 ระดับมหาวิทยาลัย มีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
องคประกอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ เสนอตอ
มหาวิทยาลัย เพื่อเปนขอมูลในการสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มีขอปฏิบัติท่ีเปนในทิศทางเดียวกัน   

4) การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามามีสวนรวม ดังนี้ 
คณะฯ ไดมีการดําเนินงานดานตาง ๆ ของคณะท่ีเปดโอกาสใหผูมี

สวนไดสวนเสียโดยเฉพาะผูใชบัณฑิต ศิษยเกา นักศึกษา และผูรับบริการ เขา
มามีสวนรวมในการดาํเนินงานของคณะ ดวยการใหขอมูลปอนกลับและนําผล
ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ  ดงัตอไปนี้ 

1) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและ
ผูรับบริการ รวมถึงศิษยเกา มีสวนรวมในรูปแบบของคณะกรรมการตาง ๆ  
ไดแก  

1.1) รวมเปนคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร   

1.2)  ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ผูนําชุมชน โดยมีผูแทนเขารับการ
สัมภาษณในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ อยางตอเนื่อง
ทุกปการศึกษา 

2)  เปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการใหขอมูลปอนกลับและรวม
ดําเนินกิจกรรม ดังนี้  

2.1) การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนหลังจากสิ้นสดุภาคการศึกษาในแตละภาคการศึกษา และ
จัดทําเปนรายงานเสนอตอคณบดี และอาจารยผูสอน   

2.2) การประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของการใหบริการ 3 
ดานของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 
2564 และนําผลการประเมินไปปรบัปรงุและพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษา
ในปการศึกษาถัดไป  

3) คณะฯไดขอความรวมมือผูใชบัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 233 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผูใชบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ของบัณฑิตจบปการศึกษา 
2559-2564 และไดสงผลการประเมินไปยังสาขาวิชา เพื่อนําผลการประเมินไป
เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิตตอไป          
 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 
1 และรายงานผลการติดตามและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหคณะกรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณา   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการบริหารหลักสูตรคณะฯ ประจําป
การศึกษา 2564 ตามคําสั่งคณะฯ ที่ 310/2564 ซึ่งประกอบไปดวย คณบดี 
รองคณบดี หัวหนาสํานักงานคณบดี ประธานสาขาวิชา เลขานุการสาขาวิชา  
หัวหนางาน และเจาหนาที่ (มน 5.3-2-1) ทําหนาที่ในการติดตามการ
ดําเนินงานและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร และระดับ
คณะ เพื่อทําหนาที่ในการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่
กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

ระดับหลักสูตร 
1. กําหนดใหตัวแทนสาขาวิชาโดยประธานสาขาวิชาและเลขานุการ

สาขาวิชา รวมเปนคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคระ
และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2564 เพื่อให
รับทราบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและใหมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร ผานการประชุม  

2. ทําบันทึกขอความถึงประธานสาขาวิชาและเพื่อใหกําหนดใหทุก
หลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพหลักสูตรรอบ 3 
เดือน  รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน (มน 5.3-2-3) โดยผลการรายงานของ
แตละหลักสูตรจะนําเสนอตอคณบดี เพื่อลงนามผูตรวจสอบและเห็นชอบทุก
หลักสูตร เพ่ือเปนการกํากับติดตามและควบคุณภาพการดําเนินงานของ
หลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร  หลังจาก
นั้น คณะฯ ไดจัดสงรายงานผลการดําเนินตามองคประกอบคุณภาพและ
ตัวชี้วัดของแตละหลักสูตร จํานวน 14 หลักสูตร ไปยังงานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย เพื่อรายงานผลตอ
ผูเก่ียวของตอไป และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาสาขาวิชาจะตองจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) (มน 5.3-2-4) ซึ่งเปนการรายงานเมื่อสิ้นสุด
ปการศกึษา โดยไดกําหนดใหรายงานผลการดําเนินงานตามองคประกอบและ

ม น  5 . 3 -2 -1  คํ า สั่ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ที่  310/2564 เรื่อง แตงตั้ ง
คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะ
แล ะก า รป ร ะ กั น คุ ณภา พ
การศึกษาระดับหลักสูตร ป
การศึกษา 2564 ลงวันที่  8 
กันยายน 2564 
 
มน 5.3-2-2 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ระดับ
หลักสูตร ปการศึกษา 2564 
 
มน 5.3-2-3 รายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)  
ปการศกึษา 2564 จํานวน 14 
หลักสูตร  
 
มน 5.3-2-4 แบบโครงการ
เสนอคณบดีเพื่ออนุมัติให
ปรับปรุงหลักสูตร/เปด
หลักสูตรใหม   
 
มน 5.3-2-5 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการวิพากษ
หลักสูตร  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตัวชี้วัดระดับหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย ตามแผนดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2564 โดยผลการรายงานของแตละหลักสูตรจะ
นําเสนอตอรองคณบดี คณบดี ตามลําดับ เพื่อลงนามผูตรวจสอบและ
เห็นชอบทุกหลักสตูร และคณะฯ ไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร      
(มคอ.7) จํานวน 14 หลักสูตร เสนอตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ เพื่อเปน
การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป
การศึกษา  

 3. การดําเนินงานดานหลักสูตร ไดแก การปรับปรุงหลักสูตร การ
พัฒนาหลักสูตร  จะตองดําเนินดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี
เก่ียวของและจะตองดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1 การปรับปรุงหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตร จะตองขออนุมัติ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาหรือขอเปดหลักสูตร  

3.2 จัดทําแบบโครงการเสนอคณบดีเพ่ืออนุมัติใหปรับปรุง
หลักสูตร/เปดหลกัสูตรใหม  (มน 5.3-2-5) 

3.3  หลักสูตรดําเนินการยกรางหลักสูตร และมีการจัด
ประชุมวิพากษหลักสูตรโดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในหลักสูตรรวมดําเนินการ (มน 5.3-2-6) 

3.4  สงเอกสารรางหลักสูตรเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
ประจําคณะ โดยเสนอคณบดีเพื่อใหความเห็นชอบ 

3.5  เสนอหลักสูตรตอสภาวิชา (มน 5.2-2-6)เมื่อผานความ
เห็นชอบคณะกรรมการประจําคณะ โดยตองผานความเห็นชอบจากคณบดี  

3.6 เสนอหลักสูตรเมื่อผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
ตอสภามหาวิทยาลัย (มน 5.3-2-7) โดยตองผานความเห็นชอบจากคณบดี 

3.7  จัดทําหลกัสูตรฉบับสมบูรณ (มคอ.2) และแบบรายงาน
หลักสูตร (มคอ 02)  โดยตองผานความเห็นชอบจากคณบดี เพ่ือจัดสงไปยัง
กองบริการการศึกษาเสนอใหอธิการบดีลงนามในแบบรายงานหลักสูตร (มคอ.
02) และดําเนินการจัดสงสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน 
30 วัน นับตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร และรายงานผลการ
ดําเนินการจัดทําขอมูลหลักสูตรเขาสูระบบพิจารณาความสอดคลองของ
หลักสูตร (CHE Curriculum Online :  CHECO ) โดยในปการศึกษา 2564 
มีจํานวน 7 หลักสูตรที่ผานการพิจารณาความสอดคลองและสามารถเปด
สอนในปการศึกษา 254 และ 2565 ดังนี ้

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผานการพิจารณาความสอดคลองของ
หลักสูตร (CHE Curriculum Online :  CHECO )  วันที่ 20 พฤษภาคม 
2564 

 
มน 5.3-2-6 รายงานการ
ประชุมสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
พ.ศ.2564-พ.ศ.2565 
 
มน 5.3-2-7 รายงานการ
ประชุมสภา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง  พ.ศ.2564-พ.ศ.
2565 
 
มน 5.3-2-8 Print Out ระบบ
พิจารณาความสอดคลองของ
หลักสูตร (CHE Curriculum 
Online :  CHECO)   
 
มน 5.3-2-9 รายงานสรุปผล
การดําเนินงานระหลักสูตร 
ภาคการศกึษา 1/2564 และ
ภาคเรียนที่ 2/2564 
  
มน 5.3-2-10 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 9/2564 วันท่ี 27 
ตุลาคม 2564 
 
มน 5.3-2-11 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 1/2565 วันท่ี 27 
เมษายน 2565 
 
มน 5.3-2-12 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 3/2565 วันท่ี 29 
มิถนุายน 2565 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการ

ปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผานการพิจารณาความสอดคลอง
ของหลักสูตร  (CHE Curriculum Online :  CHECO )  วันท่ี 9 กรกฎาคม 
2564 

3)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ผานการพิจารณาความสอดคลองของ
หลักสูตร (CHE Curriculum Online : CHECO) วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 

4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผานการพิจารณาความสอดคลองของ
หลักสูตร (CHE Curriculum Online : CHECO) วันที่ 9 กุมภาพันธ  2565 

5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
(หลักสูตรใหม พ.ศ.2565) ผานการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร 
(CHE Curriculum Online : CHECO) วันที่ 14 มีนาคม 2565 

6) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผานการพิจารณาความ
สอดคลองของหลักสูตร (CHE Curriculum Online : CHECO) วันที่ 16 
พฤษภาคม 2565 

7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ผานการ
พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร (CHE Curriculum Online : CHECO) 
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2565 

4. การดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสูตร เชน เปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตร เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
เปลี่ยนแปลงหมวดตาง ๆ ใน มคอ.2  จะตองดําเนินดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวของและจะตองดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

4.1  สงเอกสารการขอเปล่ียนแปลงขอมูลหลักสูตร เพื่อเสนอ
ตอคณะกรรมการประจําคณะ โดยเสนอคณบดีเพื่อใหความเห็นชอบ 

4.2  เสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ เมื่อผานความเห็นชอบ
คณะกรรมการประจําคณะ โดยตองผานความเห็นชอบจากคณบดี  

4.3 เสนอหลักสูตรเมื่อผานความเห็นชอบจาก ตอสภา
มหาวิทยาลัย โดยตองผานความเห็นชอบจากคณบดี 

4.4 จัดทําบันทึกขอความและเอกสารแบบรายงานการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสูตร (สมอ.08) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนด โดยตองลงนามโดยคณบดี อธิบดีลงนามและดําเนินการจัดสง
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสูตร และจัดทําบันทึก
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ขอความเสนอคณบดีลงนาม ในการรายงานผลการดําเนินการจัดทําขอมูล
หลักสูตรเข าสู ระบบพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร (CHE 
Curriculum Online:CHECO ) (มน 5.3-2-8) เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาใน
การยืนยันขอมูลหลักสูตรสงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาความ
สอดคลองของหลกัสูตรผานระบบ โดยในปการศึกษามีจํานวน 5 หลักสูตร ท่ี
ผานการพิจารณาความสอดคลองจากการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร (ปรับปรุงเล็กนอย) ดังนี ้

4.4.1)  เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ผานการ
พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร (CHE Curriculum Online : CHECO) 
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 

4.4.2) เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ผานการพิจารณา
ความสอดคลองของหลักสูตร (CHE Curriculum Online : CHECO) วันที ่14 
มกราคม 2565 

4.4.3) เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ผานการพิจารณา
ความสอดคลองของหลักสูตร (CHE Curriculum Online : CHECO) วันที่ 16 
มกราคม 2565 

4.4.4) เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ผานการ
พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร (CHE Curriculum Online : CHECO) 
วันที่ 21 มกราคม 2565  

4.4.5) เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
ผานการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตร (CHE Curriculum Online : 
CHECO) วันที่ 30 สิงหาคม 2564 

5) คณะฯ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา ไดนํา
ขอมูลของหลักสูตรจากรายงานผลการติดตามการดําเนินงานของแตละ
หลักสตูร มาวิเคราะหและสรุปเปนภาคการศึกษา (มน 5.3-2-9) และเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
หลักสูตร โดยรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร ดังนี ้

5.1 ภาคเรียนที่ 1/2564 ไดนําเสนอวาระพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 9/2564 วันท่ี 27 ตุลาคม 2564 
(มน 5.3-2-10) 

5.2 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร ภาคเรียนท่ี 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2/2564 ในนําเสนอวาระในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
1/2565 วันที่ 27 เมษายน 2565 (มน 5.3-2-11) 

6) คณะฯ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา มีการ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2564 
และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2565 เม่ือ
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 (มน 5.3-2-12)  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 นําผลการประเมิน ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ และสภา
มหาวิทยาลัย มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะและหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ ไดมีการกําหนดใหมีประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

และระดับคณะ ปการศึกษา 2563 เม่ือสิ้นสุดการประเมิน จึงไดนําผลการ
ประเมินจากการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 มาจัดทําเปน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้  

1) คณะฯ ไดนํารายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2563 เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 5/2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 6/2564 วันที่ 
14 กรกฎาคม 2564 (มน 5.3-3-1) โดยไดขอเสนอแนะใหคณะฯ กํากับ
ติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรใหผานมาตรฐานตามองคประกอบที่ 
1 ตัวบงชี้ที่ 1.1 ของตัวชี้วัดระดับหลักสูตร ทุกหลักสูตร และใหมีผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรภาพรวม ตามตัวบงช้ีระดับคณะ ใหมีคุณภาพดีข้ึน 
รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและหรือ
อาจารยประจําหลักสูตร ผลิตผลงานวิชาการใหมีคุณภาพที่สูงข้ึน 

2) ทุกหลักสูตรนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร   ปการศึกษา 2563 ไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร (Improvement Plan) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปการศึกษา 2564 (มน 5.3-3-2) จํานวน 13 หลักสูตร 
โดยแผนดังกลาวจะเสนอคณบดี เพื่อลงนามผูตรวจสอบและเห็นชอบ
แผนทุกแผน 

3) คณะฯ นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ          
ปการศึกษา 2563 ไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Improvement Plan) 
ปการศึกษา 2564 (มน 5.3-3-3)  โดยแผนดังกลาวจะเสนอคณบดี เพื่อลง
นามผูตรวจสอบและเห็นชอบ 

จากการนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ และสภา

มน 5.3-3-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 23 
มิถุนายน 2564  และครั้งที่ 
6/2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 
2564 
 
มน 5.3-3-2 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
(Improvement Plan) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ปการศึกษา 2564 จํานวน 14
หลักสูตร 
 
มน 5.3-3-3 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(Improvement Plan) ป
การศึกษา 2564 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัย มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะและ
หลักสูตร รวมถึงการกํากับติดตาม ควบคุมคุณภาพการ ทําใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ดังตารางเปรียบเทียบ ปการศึกษา 2562-2564 ตอไปนี้ 

ปการศกึษา ผลประเมิน 
2564 ผลประเมินอยูในระดับดมีาก จํานวน 1 หลักสูตร 

ผลประเมินอยูในระดับดี จาํนวน 13 หลักสูตร 
2563 ผลประเมินอยูในระดับดี จํานวน 14 หลักสูตร 
2562 ผลประเมินอยูในระดับดี จํานวน 13 หลักสูตร 

ผลประเมินอยูในระดับปานกลาง จาํนวน 1 หลักสูตร 
 
2) ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ดังตารางเปรียบเทียบ ปการศึกษา 2562-2564 ตอไปนี้  

ปการศึกษา 
ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 
ระดับคุณภาพ 

2564 3.62 ระดับดี 
2563 3.54 ระดับดี 
2562 3.40 ระดับดี 

 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามขอ 3 และ
รายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในทุกภาคการศึกษา   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามขอ 3 และรายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในทุกภาคการศึกษา ดังนี้  

1) กําหนดใหหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  (Improvement Plan) ปการศึกษา 
2564 จํานวน 14 หลักสูตร และคณะฯ โดยงานบริการการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษาคณะฯ นําขอมูลจัดทําเปนสรุปผลการดําเนินงาน ตามแผน
ของแตละหลักสูตร และรายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดังนี้  

- รายงานผลการดํ าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตร  (Improvement Plan) ภาคเรียนที่ 1/2564 (มน 
5.3-4-1) ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 

มน 5.3-4-1 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
(Improvement Plan) ป
การศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี
1/2564  
 
มน 5.3-4-2 รายการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุม
คร้ังที่ 12/2564 เม่ือวันท่ี 17 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
12/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 วาระที่ 5.10 (มน 5.3-4-2) 

-รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตร  (Improvement Plan) ภาคเรียนที่ 2/2564 (มน 5.3-4-3)  
รายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 
5/2565 เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2565   (มน 5.3-4-4)   

2) คณะมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Improvement 
Plan) ปการศึกษา 2564  และรายงานตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยดังนี้ ดังนี้ 

- รายงานผลการดํ าเ นินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ  (Improvement Plan) ภาคเรียนที่ 1/2564        
(มน 5.3-4-5) ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 
12/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 วาระที่ 5.10 (มน 5.3-4-6) 

-รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ  (Improvement Plan) ภาคเรียนท่ี 2/2564 (มน 5.3-4-7)  
รายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 
5/2565 เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2565   (มน 5.3-4-8)   

 

พฤศจิกายน 2564 
 
มน 5.3-4-3 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  
(Improvement Plan) ป
การศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี
2/2564  
 
มน 5.3-4-4 รายการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุม
คร้ังที่ 5/2565 เม่ือวันท่ี 17 
พฤษภาคม 2565 
 
มน 5.3-4-5 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ  
(Improvement Plan) ป
การศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี
1/2564  
 
มน 5.3-4-6 รายการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุม
คร้ังที่ 12/2564 เมื่อวันท่ี 17 
พฤศจิกายน 2564 
 
มน 5.3-4-7 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ  
(Improvement Plan) ป
การศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี
2/2564  
 
มน 5.3-4-8 รายการประชุม
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุม
คร้ังที่ 5/2565 เม่ือวันท่ี 17 
พฤษภาคม 2565   

 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 
การกํากับมาตรฐาน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 ปการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปด
สอนทั้งหมด จํานวน 14 หลักสูตร และผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร  จํานวน 14 หลักสูตร ผานมาตรฐาน
ทุกหลักสูตร โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามระดับ
คุณภาพ พบวา อยูในระดับดีมากจํานวนจํานวน 1 หลักสูตร และระดับดี 
จํานวน 13 หลักสูตร ดังตารางขอมูลประกอบการพิจารณาตอไปนี้ 
 

ที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา 
องค 

ประกอบที่ 1 
ผล

ประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
ระดับปริญญาตรี    

1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ 

ผานมาตรฐาน 3.23
คะแนน 

ระดับดี 

2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา 

ผานมาตรฐาน   3.20  
คะแนน 

ระดับดี 

3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน 

ผานมาตรฐาน 3.49 
คะแนน 

ระดับดี 

4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาจีน 

ผานมาตรฐาน 3.64 
คะแนน 

ระดับดี 

5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผานมาตรฐาน 3.61 
คะแนน 

ระดับดี 

6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

ผานมาตรฐาน 3.69 
คะแนน 

ระดับดี 

7 หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ผานมาตรฐาน 3.58
คะแนน 

ระดับดี 

8 หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองและการปกครอง 

ผานมาตรฐาน 3.62
คะแนน 

ระดับดี 

9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ผานมาตรฐาน 3.88 
คะแนน 

ระดับดี 

10 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตร ี

ผานมาตรฐาน 3.38
คะแนน 

ระดับดี 

11 หลกัสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต ผานมาตรฐาน 3.61
คะแนน 

ระดับดี 

12 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารสําหรับชาว

ผานมาตรฐาน 3.89
คะแนน 

ระดับดี 

มน  5 . 3 -5 -1  ร า ย ง า น ผ ล
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 
2564 
 
มน 5.3-5-2 ระบบ Cheqa 
Online จํานวน 14 หลักสูตร 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สั งคมศาสตร  ป กา รศึ กษา 
2564 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตางประเทศ 
 

2) ระดับปริญญาโท    
 2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย  
ผานมาตรฐาน 3.73 

คะแนน 
ระดับด ี

3) ระดับปริญญาเอก     
 2.2 หลักสูตรปรชัญาดษุฎบีัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย 
ผานมาตรฐาน 4.06 

คะแนน 
ระดบัดี
มาก 

 

 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

5 ขอ ดําเนินการได ขอ 1- ขอ 5 5 คะแนน บรรลุ 
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องคประกอบที่ 6 ผลการดําเนินงานการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 
 

ตัวบงชี้ที่  6.1  รอยละการไดงานทําในพื้นท่ีหรือภูมิภาคของบัณฑิต   
ชนดิของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
รอบปการประเมิน ปการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 20 - 39 รอยละ 40 - 59 รอยละ 60 - 79 รอยละ 80 - 89 รอยละ 90 - 100 

 

ขอมูลพื้นฐานอัตราการไดงานทําในพ้ืนที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต 
รายงานการขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนบัณฑิตระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวในจังหวัดท่ีตั้งและจังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดกัน หลังสําเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ป 

190 

จํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษา 572 
รอยละบัณฑิตระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวในจังหวัดที่ตั้งและจังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดกัน หลังสําเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ป 

33.22 

 

การคํานวณ 
 คํานวณคารอยละการไดงานทําในพื้นท่ีหรือภูมิภาคของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 1 ป ในพื้นท่ีที่คณะ/สถาบันอุดมศึกษาไดรับผิดชอบ จากสูตร 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 80 
     190 X 100 =33.22 
     572 

1 คะแนน ไมบรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 6.1-1-1 ระบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

http://lprumis.lpru.ac.th/End/ 
มน 6.1-1-2 รายงานภาวะการมีงานทาํของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

190  X  100 
= รอยละ 33.22 

572 
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ตัวบงช้ีที่ 6.2 การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development) 
ชนดิของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
รอบปการประเมิน ปการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 20 - 39 รอยละ 40 - 59 รอยละ 60 - 79 รอยละ 80 - 89 รอยละ 90 - 100 

 
ขอมูลพื้นฐานโครงการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองเชิงพื้นที่ (Area Based 
Development)  

รายงานการขอมูลพื้นฐาน จํานวน 
จํานวนโครงการดานการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองตอ Area Based 2 
จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 2 
รอยละโครงการดานการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองตอ Area Based 100 

 
ตารางที่ 6.2-1 โครงการดานการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองตอ Area Based 

จํานวน 2  โครงการ 
ลําดับ ช่ือโครงการดานการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองตอ Area Based 

1 โครงการสงเสริมความรกัความสามัคคีและวินัยของชาติ 
2 โครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

 
การคํานวณ 
 คํานวณคารอยละโครงการดานการบริการวิชาการหรือโครงการท่ีตอบสนองตอ Area Based 
จากสูตร 
 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 100 
2 X 100 

5 คะแนน บรรลุ 
2  

 
 
 

2  X  100 
 = รอยละ 100 

2 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  
 

244 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

มน 6.2-1-1 
รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชน
ฐานราก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มน 6.2-1-2 
รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมความรกัความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 
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ตัวบงช้ีที่ 6.3 การมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค 
ชนดิของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
รอบปการประเมิน ปการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 20 – 39 รอยละ 40 – 59 รอยละ 60 – 79 รอยละ 80 – 89 รอยละ 90 - 100 

 

ขอมูลพื้นฐานการมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงานในชุมชน พื้นท่ี หรือภูมิภาค  
รายงานการขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน
พื้นที่มีสวนรวมในโครงการหรือกิจกรรม เพื่อแกไข/ลดปญหา/สงเสริมการเรียนรูของ
ชุมชน สังคม การนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ 

2 

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแกไข/ลดปญหา/สงเสริมการเรียนรูของชุมชน สังคม
การนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ 

2 

 

ตารางที่ 6.3-1 โครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน
พื้นที่มีสวนรวมในโครงการหรือกิจกรรม เพื่อแกไข/ลดปญหา/สงเสริมการเรียนรูของชุมชน สังคม การ
นอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ จํานวน....2........ โครงการ 

ลําดับ 
ช่ือโครงการหรือกิจกรรม  

 
บุคคล ชุมชน หรือหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่มีสวนรวม 
1 โครงการสงเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของ

ชาติ 
-120 คน 
-จํานวน 30 หนวยงาน 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได
ใหกับคนในชุมชนฐานราก 

240 คน 
 

 

การคํานวณ 
 คํานวณรอยละโครงการหรือกิจกรรมโดยการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน หรือหนวยงานใน
พื้นที่สะทอนการมีสวนรวมเพื่อแกไข / ลดปญหา / สงเสริมการเรียนรูของชุมชน สังคม จากสูตร 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 90 
2x100 =รอยละ 100 

         2 
5 คะแนน บรรลุ 

2 X  100 
 = รอยละ100 

2 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

มน 6.3-1-1 
รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนใน
ชุมชนฐานราก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มน 6.3-1-2 
รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ตัวบงช้ีที่ 6.4  ความสอดคลองของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 
ชนดิของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
รอบปการประเมิน ปการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 20 - 39 รอยละ 40 - 59 รอยละ 60 - 79 รอยละ 80 - 89 รอยละ 90 - 100 

 
ขอมูลพื้นฐานความสอดคลองของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 

รายงานการขอมูลพื้นฐาน จํานวน 
จํานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ 14 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 14 
รอยละหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชนตอหลักสูตรทั้งหมด
ของคณะ 

100 

 
ตารางที่ 6.4-1 หลักสูตรเชิงพ้ืนท่ี จํานวน 14 หลักสูตร  

ลําดับ รายชื่อหลักสูตร 
 หมายเลข

หลักฐาน 
โครงการสงเสริมความรักสามัคคี เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอื่นภายใต
พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

1 หลักสูตรการเปนผูประกอบการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชน  

สาขาวิชานิติศาสตร มน 6.4-1-1 

2 หลักสูตรการใชภาษาไทยเพื่อความ
สมานฉันท  

สาขาวิชาภาษาไทย มน 6.4-1-2 

3 หลักสูตรการอนุรักษฟนฟูใบลานกับการ
เรียนรูชุมชน  

สาขาวิชาภาษาไทย มน 6.4-1-6 

4 หลักสูตรความรูเก่ียวกับกฎหมาย  สาขาวิชานิติศาสตร มน 6.4-1-4 
5 หลักสูตรการทําน้าํยาฆาเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019  
สาขาวิชานิติศาสตร มน 6.4-1-5 

6 หลักสูตรการปองกันและควบคุมไฟปา หมวดศึกษาทั่วไป มน 6.4-1-6 
7 หลักสูตรการอบรมพัฒนาความรูดานการ

ประกอบอาชีพ 
สาขาวิชานิติศาสตร มน 6.4-1-7 

8 หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานศิลปะ สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ 

มน 6.4-1-8 

9 หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานดนตรี สาขาวิชาดนตร ี มน 6.4-1-9 
10 หลักสูตรภาษาจีนเบ้ืองตน สาขาวิชาภาษาจีน มน 6.4-1-10 
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ลําดับ รายชื่อหลักสูตร 
 หมายเลข

หลักฐาน 
11 หลักสูตรภาษาอังกฤษเบื้องตน  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มน 6.4-1-10 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก  
12 หลักสูตรหลักสูตรการปลูกผักอินทรีย หลักสูตรของคณะ มน 6.4-1-12 
13 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงไสเดือนดิน

เบื้องตน 
หลักสูตรของคณะ มน 6.4-1-13 

14 หลักสูตรอบรมตนทุนการผลิตสําหรับ
ผูประกอบการชุมชน 

หลักสูตรของคณะ มน 6.4-1-14 

 
การคํานวณ 
 คํานวณคารอยละหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชนตอหลักสูตร
ท้ังหมดของคณะ จากสูตร 
 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 90 
14 x 100 

5 คะแนน บรรลุ 
14 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14  X  100 
 = รอยละ100 

14 
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ตัวบงช้ีที่ 6.5 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพ้ืนที่ภูมิภาค 
  (Research/Service in Region) 
ชนดิของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
รอบปการประเมิน ปการศึกษา 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 5 - 9 รอยละ 10 - 19 รอยละ 20 - 29 รอยละ 30 - 39 รอยละ 40 ขึ้นไป 

 
ขอมูลพ้ืนฐานการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค (Research/Service in 
Region) 

รายงานการขอมูลพื้นฐาน จํานวน 
จํานวนผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 0 
จํานวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด 53 
รอยละผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่สามารถแกไขปญหาของชุมชนและสังคมใน
พื้นที่ตอผลงานทางวิชาการที่ไดดําเนินการทั้งหมด 

0 

 

ตารางที่ 6.5-1 ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมท่ีสามารถแกไขปญหาของชุมชนและสังคมใน
พื้นที ่จํานวน......0...... ผลงาน  
ลําดับ ช่ือผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่สามารถแกไขปญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่ 

- - 
 

การคํานวณ 
 คํานวณคารอยละผลงานทางวิชาการรบัใชสังคมตอผลงานทางวิชาการท่ีไดดําเนินการท้ังหมดจากสูตร 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 5 
0 x 100 

0 คะแนน ไมบรรลุ 
53 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
มน 6.5-1-1 ผลงานทางวิชาการทั้งหมด จํานวน 53 ผลงาน ป พ.ศ.2564  

 
 

0  X  100 
 = รอยละ 0 

53 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  
 

250 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

ตัวบงชี้ที่ 6.6 การมีสวนรวมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 
ชนดิของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
รอบปการประเมิน      ปการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 5 - 9 รอยละ 10 - 19 รอยละ 20 - 29 รอยละ 30 - 39 รอยละ 40 ขึ้นไป 

 

ขอมูลพื้นฐานการมีสวนรวมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 
รายงานการขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนหลักสูตรที่ชุมชน ปราชญชุมชน ผูใชบัณฑิต องคกร/หนวยงานในพื้นท่ีมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาท้ังหมดของคณะ 

12 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 14 
รอยละหลักสูตรที่ชุมชน ปราชญชุมชน ผูใชบัณฑิต องคกร/หนวยงานในพื้นที่มีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาท้ังหมดของคณะ 

85.71 

 

ตารางที่ 6.6-1 หลักสูตรท่ีชุมชน ปราชญชุมชน ผูใชบัณฑิต องคกร/หนวยงานในพื้นที่ มีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาทั้งหมดของคณะ โดยปการศึกษา 2564 มีจํานวน 12 หลักสูตร ที่องคกร/หนวยงานในพื้นท่ี 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาท้ังหมดของคณะ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ลําดับ ช่ือหลักสูตร 
ชุมชน ปราชญชุมชน ผูใชบัณฑิต องคกร/หนวยงานในพื้นที่  

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
1 หลักสูตรศิลปศาตร

บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

มีองคกร/หนวยงานในพ้ืนท่ี มีสวนรวมในการจัดการศึกษาผาน
รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพดานภาษาอังกฤษ ไดแก  

- สํานักงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดลําปาง 
- โรงแรมทรี ธารา อ.เมือง จ.ลําปาง 
- โรงเรียนอนุบาลเกาะคา จ.ลําปาง 
- ทาอากาศยานลําปาง 
- อุทยานแหงชาติแจซอน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 
- มิวเซียมลําปาง อ.เมือง จ.ลําปาง 

2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเมืองและ
การปกครอง   

มีองคกร/หนวยงานในพ้ืนท่ี มีสวนรวมในการจัดการศึกษาผาน
รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพดานการเมืองและการปกครอง 
ดังนี้   

-ที่วาการอําเภอเกาะคา  จ.ลําปาง  
-ที่วาการอําเภอวังเหนือ จ.ลําปาง  
-ที่วาการอําเภอเมืองลําปาง จ.ลําปาง  
-ที่ทําการปกครองสวนจังหวัดลําปาง กลุมงานความมั่นคง 

จ.ลําปาง 
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ลําดับ ชื่อหลักสูตร 
ชุมชน ปราชญชุมชน ผูใชบัณฑิต องคกร/หนวยงานในพื้นที ่ 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
-สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จ.ลําปาง 
-สํานักงานที่ดิน จ.ลําปาง 
-สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.ลําปาง  

3 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย   

มีองคกร/หนวยงานในพื้นท่ี มีสวนรวมในการจัดการศึกษาผาน
รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพดานภาษาไทย ดังนี้ 

- โรงเรียนมัธยมวิทยา อ.เมือง จ.ลําปาง 
- ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง อ.เมือง จ.ลําปาง 
- โรงเรียนอนุบาลแมทะ ต.นาครัว อ.แมทะ จ.ลําปาง 
-โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จ.ลําปาง 
- โรงเรียนปลายนาวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลาปาง 
- สํานักงานการศึกษา (อุทยานการเรียนรูนครลําปาง) 

4 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน    

มีองคกร/หนวยงานในพื้นท่ี มีสวนรวมในการจัดการศึกษาผาน
รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพดานพัฒนาชุมชน ไดแก  

- เทศบาลตําบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลําปาง 
- งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.

ลาํปาง  
- องคการบริหารสวนตําบลบอแฮว อ.เมือง จ.ลําปาง 
- สํานักงานพัฒนาชุมชน ที่วาการอําเภอแมทะ จ.ลําปาง  
- งานพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลบานเสด็จ อ.

เมือง จ.ลําปาง  
- องคการบริหารสวนตําบลทุงฝาย อ.เมือง จ.ลําปาง   

5 หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารฐัประศาสน
ศาสตร   

1) มีองคกร/หนวยงานในพื้นที่ มีสวนรวมในการจัดการศึกษาผาน
รายวิชาสหกิจศกึษาดานรัฐประศาสนศาสตร  ไดแก  เทศบาลเมือง
เขลางคนคร      
2) มีองคกร/หนวยงานในพ้ืนท่ี มีสวนรวมในการจัดการศึกษาผาน
รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพดานรัฐประศาสนศาสตร ไดแก 

- ที่วาการอําเภอเกาะคา จ.ลําปาง 
- ที่วาการอําเภอแจหม จ.ลําปาง 
- สํานักงานจัดการทรัพยากร ปาไมที่ 3 จ.ลําปาง 
- ที่วาการอําเภอเมืองลําปาง จ.ลําปาง 
- ศาลากลางจังหวัดลําปาง 
- ที่วาการอําเภอสบปราบ จ.ลําปาง 
- สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลําปาง 
- ที่วาการอําเภอเกาะคา จ.ลําปาง 
- เทศบาลเมืองเขลางคนคร จ.ลําปาง 
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ลําดับ ช่ือหลักสูตร 
ชุมชน ปราชญชุมชน ผูใชบัณฑิต องคกร/หนวยงานในพื้นที่  

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
6 หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สําหรับชาวตางประเทศ   

มีองคกร/หนวยงานในพ้ืนท่ี มีสวนรวมในการจัดการศึกษาผาน
รายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สําหรับชาวตางประเทศ ไดแก โรงเรียนประชาวิทย จังหวัดลําปาง 
โรงเรยีนเขลางคนคร จังหวัดลําปาง 

7 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน  

มีองคกร/หนวยงานในพ้ืนท่ี มีสวนรวมในการจัดการศึกษาผาน
รายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน ไดแก 

- โรงเรียนมัธยมวิทยา อ.เมือง จ.ลําปาง  
- โรงเรียนวิชชานารีลําปาง  

8 หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต  

มีองคกร/หนวยงานในพ้ืนท่ี มีสวนรวมในการจัดการศึกษาผาน
รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพดานนิติศาสตร ไดแก 

- ศาลจังหวัดลําปาง อ.เมือง จ.ลําปาง 
- อัยการจังหวัดลําปาง อ.เมือง จ.ลําปาง 
- สํานักงานควบคุมประพฤติลําปาง อ.เมือง จ.ลําปาง  

9 หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา  

มีองคกร/หนวยงานในพ้ืนท่ี มีสวนรวมในการจัดการศึกษาผาน
รายวิชาผานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 ไดแก  

- โรงเรียนอนุบาลเมืองลําปาง 
- โรงเรียนบานศรีหมวดเกลา อ.เมือง จ.ลําปาง 
- โรงเรียนวัดหลวงวิทยา อ.เมือง จ.ลําปาง 
- โรงเรียนอัสสัมชัญ อ.เมือง จ.ลําปาง  
- โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศอนุกูล) อ.เมือง จ.ลําปาง  
-โรงเรียนเทศบาล 5 (บานศรีบุญเรือง) อ.เมือง จ.ลําปาง  
- โรงเรียนหางฉัตรวิทยา อ.หางฉัตร จ.ลําปาง 
- โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ(ชุมชน1) อ.แมเมาะ จ.ลําปาง  

10 หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน  

มีองคกร/หนวยงานในพ้ืนท่ี มีสวนรวมในการจัดการศึกษาผาน
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 ไดแก  

- โรงเรียนบานปงสนุก จ.ลําปาง  
- โรงเรียนชุมชนบานฟอนวิทยา อ.เกาะคา จ.ลําปาง 
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร อ.เมือง 

จ.ลําปาง 
- โรงเรียนลําปางกัลยาณี อ.เมือง จ.ลําปาง  
- โรงเรียนพินิจวิทยา อ.เมือง จ.ลําปาง 
 - โรงเรยีนเทศบาล 1(บานแสนเมืองมูล) อ.เมือง จ.ลําปาง  
- โรงเรียนเทศบาล 4 บานเชียงราย อ.เมือง จ.ลําปาง 
- โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ(ชุมชน1) อ.แมเมาะ จ.ลําปาง  

11 หลักสูตรศิลปศาสตร องคกร/หนวยงานในพื้นท่ี มีสวนรวมในการจัดการศึกษาผานรายวิชา
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ลําดับ ชื่อหลักสูตร 
ชุมชน ปราชญชุมชน ผูใชบัณฑิต องคกร/หนวยงานในพื้นที ่ 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
บัณฑิต สาขาวิชาดนตร ี การฝกประสบการณวิชาชีพดานดนตรี ดังน้ี 

- โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง อ.เมือง จ.ลําปาง 
- โรงเรียนมัธยมวิทยา อ.เมือง จ.ลําปาง 
- โรงเรียนพินิจวิทยา อ.เมือง จ.ลําปาง  
- โรงเรียนธีรดามิวสิค อ.เมือง จ.ลําปาง 

12 หลักสูตรศลิปบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ 

องคกร/หนวยงานในพื้นท่ี มีสวนรวมในการจัดการศึกษาผานรายวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพดานศิลปะและการออกแบบ ดังน้ี 
- โรงงานสรอยทิพยเซรามิก อ.เมือง จ.ลําปาง 
- ราน Mermaid lnk tattoo อ.เมือง จ.ลําปาง 
- โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแหงภาคเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง 
- Hose of Arts อ.เมือง จ.ลําปาง 

 

กระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานองคกรในการในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
1) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 สําหรับหลักสูตรครู นักศึกษาจะตอง

ปฏิบัติงานในหนาท่ีครู ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนําไปสูการเปน
นวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนา
และแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยที่ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย 
สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
และนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

2) รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ (ตามศาสตร) ของสาขาวิชา  นักศึกษาจะตอง
ปฏิบัติงานการฝกประสบการณวิชาชีพเปนการฝกงานในสถานประกอบการท่ีนักศึกษาสนใจเปน
ระยะเวลา 15 สัปดาห จากนั้นนักศึกษานําผลการฝกมานําเสนอตออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
สาขาวิชามีจุดมุงหมายใหนักศึกษาไดฝกงานในสถานประกอบการที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกใช
ทักษะทักษะการทํางาน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนที่จะเริ่มทํางานจริง โดยทาง
สาขาวิชาไดจัดใหมีการประเมินนักศึกษาโดยผูประกอบการและการประเมินความเหมาะสมของสถาน
ประกอบการโดยนักศึกษาเพื่อวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรปรับปรุงของนักศึกษาสาขาวิชา เพื่อนํา
ขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงเนื้อหาและพัฒนาหลักสูตรตอไป 

3) รายวิชาสหกิจศึกษา เปนการฝกประสบการณในสถานประกอบการที่ไดทําบันทึกขอตกลง
กับทางมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาในการรวมกันพัฒนานักศึกษาโดยสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาสห
กิจศึกษาจะตองมีสวัสดิการใหนักศึกษาระหวางชวงเวลาการฝกสหกิจศึกษา ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบ
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คาตอบแทน คาอาหาร ที่พัก ชุดทํางาน เปนตน ตามที่สถานประกอบการไดแจงไวกับมหาวิทยาลัย นัก
ศึกษาสหกิจศึกษาจะตองฝกสหกิจศึกษาเปนระยะเวลา 16 สัปดาห และตองทําโครงงานเพื่อพัฒนาหรือ
แกไขปญหาของสถานประกอบการ โดยมีอาจารยนิเทศนักศึกษาคอยดูแลและติดตามควบคุมอยาง
ตอเนื่องมีการประเมินนักศึกษา โดยผูประกอบการและการประเมินความเหมาะสมของสถาน
ประกอบการโดยนักศึกษาเพื่อวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรปรับปรุงของนักศึกษาสาขาวิชา เพื่อนํา
ขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงเน้ือหาและพัฒนาหลักสูตรตอไป 

 

การคํานวณ 
 คํานวณคารอยละหลักสูตรท่ีชุมชน ปราชญชุมชน ผูใชบัณฑิต องคกร/หนวยงานในพื้นที่มีสวน
รวมในการจัดการศึกษาทั้งหมดของคณะ จากสูตร 
 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 40 
12x 100 =85.71   

           14 
5 คะแนน บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 

มน 6.6-1-1  
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แตงตั้งอาจารยนิเทศนักศึกษาออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 X  100 
 = รอยละ 85.71 

14 
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ตัวบงช้ีที่ 6.7  การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานเพื่อพัฒนา 
   ชุมชนและสังคมในพื้นที่ (Integrated Government Budget) 
ชนดิของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
รอบปการประเมิน ปงบประมาณ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 5 - 9 รอยละ 10 - 19 รอยละ 20 - 29 รอยละ 30 - 39 รอยละ 40 ขึ้นไป 

 
ขอมูลพื้นฐานงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นท่ี 
(Integrated Government Budget) 

รายงานการขอมูลพื้นฐาน จํานวน 
จํานวนเงินจากภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ หมายถึง 
เงินทุนเงินบริจาค จากภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน การพัฒนา
ชุมชนและสังคมในพื้นท่ีของคณะ 

24,767,450   

งบดําเนินการทั้งหมด 10,550,200 
รอยละเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมตองบดําเนินการ
ทั้งหมด 

234.76 

การคํานวณ 
 คํานวณคารอยละเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมตองบดําเนินการ
ทั้งหมดของคณะ จากสูตร 

 
การประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ได 
การบรรลุ
เปาหมาย 

รอยละ 100 
24,767,450  x 100 =234.76 

 10,550,200 
5 คะแนน บรรลุ  

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 

มน 6.7-1-1 
แผนงบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 

(อว.จางงาน 18,400,000) + (งบวิจัยภายนอก 6,367,450) 
=24,767,450  X  100 =รอยละ 234.76 

10,550,200 
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หมายเลข รายการหลักฐาน 

มน 6.7-1-2 
สัญญาทุนวิจัย (ภายนอก) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปงบประมาณ 
2564 

มน 6.7-1-3  
งบประมาณ โครงการ “อว.จางงาน” และ “ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย” คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัคณะ ปีการศึกษา  

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 257 
 

ส่วนที   
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

.  ผลการประเมินตนเองตามตวับ่งชีคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คะแนน 

ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
 บรรล ุ
 ไมบรรล ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต    
ตัวบงชี้ 1.1 

ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

4 คะแนน 50.61 3.62  
คะแนน 

 

14 

ตัวบงชี้ 1.2  
การจัดการศึกษาที่

ตอบสนองสังคมและ
ยุทธศาสตรชาติ 

7 ขอ มีการดําเนินการ 7 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ 1.3  
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

≥ รอยละ 35 28   x 100 29.79  x 5 3.72
คะแนน 

 

94 40 

ตัวบงชี้ 1.4  
อาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

≥ รอยละ 35 48.5 x 100 51.60  x 5 4.30 
คะแนน 

 

94 60 

ตัวบงชี้ 1.5  
การบริการนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี 

6 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรม

พัฒนานักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

6 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ 1.7 คาเฉลี่ย

การประเมินความพึงพอใจ
ผูใชบัณฑิตดานผลลัพธ

ผูเรยีน 

4.51 คะแนน 57.94 4.46
คะแนน 

 

13 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย    
ตัวบงชี้ 2.1 

ระบบและกลไกการบรหิาร
และพัฒนางานวิจัยฯ 

5 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ 2.2 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 
(กลุมมนุษยศาสตร) 

≥25,000 บาท/
คน 

6,388,450 67,962.23x 5 5 คะแนน 
( 13.59) 

 

94 25,000 

ตัวบงชี้ 2.3 
ผลงานงานวิชาการของ
อาจารยประจําฯ (กลุม

มนุษยศาสตร) 

≥ รอยละ 40 34.40 x100 36.60  x 5 5 คะแนน 
(9.15) 

 
94 20 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คะแนน 

ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
 บรรล ุ
 ไมบรรล ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ี 2.4 
งานวิจัยที่สรางผลกระทบ

ตอสังคม 

≥ รอยละ 40 8 x 100 44.44x 5 5 คะแนน  
18 40 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     

ตัวบงช้ี 3.1 
การบริการวิชาการแกสังคม 

7 ขอ มีการดําเนินการ 7 ขอ 5  คะแนน  

ตัวบงช้ี 3.2 
สัมฤทธ์ิผลของโครงการ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น 

รอยละ 80 ขึ้นไป 2 x 100 100  x 5 5 คะแนน  

2 80 

องคประกอบที่ 4 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม     

ตัวบงช้ี 4.1 
ระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

7 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงช้ี 4.2 
รอยละของหลักสูตรที่มีการบูรณา

การงานดานศิลปวัฒนธรรม 

รอยละ 20 11 x 100 78.57 x 5 5 คะแนน 
(19.5) 

 

14 20 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ     
ตัวบงช้ี 5.1 

การดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
วิสัยทัศน และอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

6 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงช้ี 5.2 
การบริหารและพัฒนาคณะ 

7ขอ มีการดําเนินการ 7 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงช้ี 5.3 
ระบบประกันคุณภาพการ

หลักสูตรและคณะ 

5 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ 5 คะแนน  

องคประกอบที่ 6 ผลการดําเนนิงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี   
ตัวบงช้ี 6.1 

รอยละการไดงานทําในพ้ืนที่หรือ
ภูมิภาคของบัณฑิต 

รอยละ 80  190 x 100 =  รอยละ 33.22 1 คะแนน    

572 
ตัวบงช้ี 6.2 

การพัฒนาเชิงพื้นที่ 

รอยละ 100 2 x 100 = รอยละ 100 5 คะแนน  
2 

ตัวบงช้ี 6.3 
การมีสวนรวมของบุคคลหรือ
หนายงานในชุมชน พื้นที่ หรือ

ภูมิภาค  
 
 

รอยละ 90  2 x 100 = รอยละ 100 5 คะแนน  
3 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คะแนน 

ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
 บรรล ุ
 ไมบรรล ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ 6.4 
ความสอดคลองของ

หลักสูตร 

รอยละ 80 14 x 100= รอยละ 100 5 คะแนน  
14 

ตัวบงชี้ 6.5 
การวิจัยและบรกิารวิชาการ

เพื่อการพัฒนาในพื้นที่
ภูมิภาค 

รอยละ 10 0 x 100 = รอยละ 0 0 คะแนน  
53 

ตัวบงชี้ 6.6 
การมีสวนรวมของสังคม

และชุมชน 

รอยละ 40 12x 100 รอยละ 85.71 5 คะแนน  
14 

ตัวบงชี้ 6.7 
การบูรณาการงบประมาณจาก

ภาครัฐและเอกชนในการ
ดําเนินงานเพ่ือพัฒนาชุมชน

และสังคมในพ้ืนที่ 

รอยละ 100 24,767,450 x100 รอยละ 234.76 5 คะแนน  

10,550,200 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 
ผลรวมคะแนน 112.10  
คะแนนเฉลี่ย 4.48  

ผลการประเมิน ระดับด ี  
 

3.2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

ผลผลิตและ
ผลลัพธ 

1. การผลิตบัณฑิต 4.01 5.00 4.04 4.44 ระดับดี 
2. การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
4. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
6. ผลการดําเนินงานการ
พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที ่

- - 3.71 3.71 ระดับดี 

รวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ 

4.34 5.00 4.16 4.48 
  

ผลการประเมิน 
ระดับดี 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี ระดับด ี
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ส่วนที   
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

.  ผลการประเมินตนเองตามตวับ่งชีคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คะแนน 

ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
 บรรล ุ
 ไมบรรล ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต    
ตัวบงชี้ 1.1 

ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

4 คะแนน 50.61 3.62  
คะแนน 

 

14 

ตัวบงชี้ 1.2  
การจัดการศึกษาที่

ตอบสนองสังคมและ
ยุทธศาสตรชาติ 

7 ขอ มีการดําเนินการ 7 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ 1.3  
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

≥ รอยละ 35 28   x 100 29.79  x 5 3.72
คะแนน 

 

94 40 

ตัวบงชี้ 1.4  
อาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

≥ รอยละ 35 48.5 x 100 51.60  x 5 4.30 
คะแนน 

 

94 60 

ตัวบงชี้ 1.5  
การบริการนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี 

6 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ 1.6 กิจกรรม

พัฒนานักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

6 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ 1.7 คาเฉลี่ย

การประเมินความพึงพอใจ
ผูใชบัณฑิตดานผลลัพธ

ผูเรยีน 

4.51 คะแนน 57.94 4.46
คะแนน 

 

13 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย    
ตัวบงชี้ 2.1 

ระบบและกลไกการบรหิาร
และพัฒนางานวิจัยฯ 

5 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงชี้ 2.2 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 
(กลุมมนุษยศาสตร) 

≥25,000 บาท/
คน 

6,388,450 67,962.23x 5 5 คะแนน 
( 13.59) 

 

94 25,000 

ตัวบงชี้ 2.3 
ผลงานงานวิชาการของ
อาจารยประจําฯ (กลุม

มนุษยศาสตร) 

≥ รอยละ 40 34.40 x100 36.60  x 5 5 คะแนน 
(9.15) 

 
94 20 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คะแนน 

ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
 บรรล ุ
 ไมบรรล ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ี 2.4 
งานวิจัยที่สรางผลกระทบ

ตอสังคม 

≥ รอยละ 40 8 x 100 44.44x 5 5 คะแนน  
18 40 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     

ตัวบงช้ี 3.1 
การบริการวิชาการแกสังคม 

7 ขอ มีการดําเนินการ 7 ขอ 5  คะแนน  

ตัวบงช้ี 3.2 
สัมฤทธ์ิผลของโครงการ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น 

รอยละ 80 ขึ้นไป 2 x 100 100  x 5 5 คะแนน  

2 80 

องคประกอบที่ 4 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม     

ตัวบงช้ี 4.1 
ระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

7 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงช้ี 4.2 
รอยละของหลักสูตรที่มีการบูรณา

การงานดานศิลปวัฒนธรรม 

รอยละ 20 11 x 100 78.57 x 5 5 คะแนน 
(19.5) 

 

14 20 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ     
ตัวบงช้ี 5.1 

การดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
วิสัยทัศน และอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

6 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงช้ี 5.2 
การบริหารและพัฒนาคณะ 

7ขอ มีการดําเนินการ 7 ขอ 5 คะแนน  

ตัวบงช้ี 5.3 
ระบบประกันคุณภาพการ

หลักสูตรและคณะ 

5 ขอ มีการดําเนินการ 5 ขอ 5 คะแนน  

องคประกอบที่ 6 ผลการดําเนนิงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี   
ตัวบงช้ี 6.1 

รอยละการไดงานทําในพ้ืนที่หรือ
ภูมิภาคของบัณฑิต 

รอยละ 80  190 x 100 =  รอยละ 33.22 1 คะแนน    

572 
ตัวบงช้ี 6.2 

การพัฒนาเชิงพื้นที่ 

รอยละ 100 2 x 100 = รอยละ 100 5 คะแนน  
2 

ตัวบงช้ี 6.3 
การมีสวนรวมของบุคคลหรือ
หนายงานในชุมชน พื้นที่ หรือ

ภูมิภาค  
 
 

รอยละ 90  2 x 100 = รอยละ 100 5 คะแนน  
3 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คะแนน 

ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
 บรรล ุ
 ไมบรรล ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ สัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ 6.4 
ความสอดคลองของ

หลักสูตร 

รอยละ 80 14 x 100= รอยละ 100 5 คะแนน  
14 

ตัวบงชี้ 6.5 
การวิจัยและบรกิารวิชาการ

เพื่อการพัฒนาในพื้นที่
ภูมิภาค 

รอยละ 10 0 x 100 = รอยละ 0 0 คะแนน  
53 

ตัวบงชี้ 6.6 
การมีสวนรวมของสังคม

และชุมชน 

รอยละ 40 12x 100 รอยละ 85.71 5 คะแนน  
14 

ตัวบงชี้ 6.7 
การบูรณาการงบประมาณจาก

ภาครัฐและเอกชนในการ
ดําเนินงานเพ่ือพัฒนาชุมชน

และสังคมในพ้ืนที่ 

รอยละ 100 24,767,450 x100 รอยละ 234.76 5 คะแนน  

10,550,200 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 
ผลรวมคะแนน 112.10  
คะแนนเฉลี่ย 4.48  

ผลการประเมิน ระดับด ี  
 

3.2 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

ผลผลิตและ
ผลลัพธ 

1. การผลิตบัณฑิต 4.01 5.00 4.04 4.44 ระดับดี 
2. การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
4. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
6. ผลการดําเนินงานการ
พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที ่

- - 3.71 3.71 ระดับดี 

รวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ 

4.34 5.00 4.16 4.48 
  

ผลการประเมิน 
ระดับดี 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี ระดับด ี
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รายการขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปการศึกษา 2564 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ชุดขอมูล ชื่อชุดขอมูล ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จํานวน 

1 จํานวนหลักสตูร จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนทั้งหมด 14 

--ระดับปริญญาตรี 12 

--ระดับ ป.บัณฑิต - 

--ระดับปริญญาโท 1 

--ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

--ระดับปริญญาเอก 1 

2 จํานวนหลักสตูร
นอกท่ีตั้ง 

จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 0 

--ระดับปริญญาตรี - 

--ระดับ ป.บัณฑิต - 

--ระดับปริญญาโท - 

--ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

--ระดับปริญญาเอก - 

3 จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 2,108 

--จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี 2,076 

--จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑติ - 

--จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 3 

--จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑติ    ขั้นสูง - 

--จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก  29 

4 จํานวนอาจารย 
จําแนกตาม
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
และคุณวุฒิ
การศึกษา 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 94 

--จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาตรหีรือเทียบเทา 

1 

--จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเทา 

65 

--จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

28 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 45.5 

--จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ)    ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเทา 

1 

--จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ)     ที่มีวุฒิปริญญาโท 
หรือเทียบเทา 

35.5 

--จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ)     ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
หรือเทียบเทา 

8 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 39.5 

--จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ที่มีวุฒิปริญญาตรี 
หรือเทยีบเทา 

0 
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ชุดขอมูล ชื่อชุดขอมูล ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จํานวน 

--จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ที่มีวุฒิปริญญาโท 
หรือเทยีบเทา 

25.5 

--จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
หรือเทยีบเทา 

14 

จํานวนอาจารยประจําทั้ งหมดที่ดํ ารงตํ าแหนง        รอง
ศาสตราจารย 

9 

--จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย    ที่มีวุฒิปริญญาตรี 
หรือเทยีบเทา 

- 

--จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย    ที่มีวุฒิปริญญาโท 
หรือเทยีบเทา 

3 

--จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย    ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
หรือเทยีบเทา 

6 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0 

--จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย      ที่มีวุฒิปริญญาตรี 
หรือเทยีบเทา 

- 

--จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย      ที่มีวุฒิปริญญาโท 
หรือเทยีบเทา 

- 

--จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย      ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
หรือเทยีบเทา 

- 

5 คุณวุฒิอาจารย 
ประจําหลักสูตร 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 64 

--ระดับปริญญาตรี - 

--ระดับ ป.บัณฑิต - 

--ระดับปริญญาโท 43 

--ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

--ระดับปริญญาเอก 21 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 41 

--จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ 23 

--จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 34 

--จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย 7 

--จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงศาสตราจารย 0 

6 ผลงานทาง
วิชาการของ

อาจารยประจํา
หลักสูตร 

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 53 

--บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

5 

--บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติท่ีไมอยู ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

2 
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ชุดขอมูล ชื่อชุดขอมูล ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จํานวน 

แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบ
เปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่
ออกประกาศ 

--ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 1 

--บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

26 

--บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรอืตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

8 

--บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

5 

--ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 0 

--ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว 

0 

--ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 0 

--ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 0 

--ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว 

0 

--ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการ 

0 

--จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งหรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 

0 

--จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 

--จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 2 

--จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

0 

--จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 

--จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  4 

-จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจํา

5 
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ชุดขอมูล ชื่อชุดขอมูล ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จํานวน 

หลักสูตร 

7 การมีงานทําของ
บัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา
ภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 

370 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับ
รวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

317 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 44 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา
อยูแลว 

10 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศกึษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 8 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 2 

เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 

15,000 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มี     ตอผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.41 

8 ผลงานทาง
วิชาการ 

ของผูสําเร็จ
การศึกษา 

ระดับปริญญาโท 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

0 

--จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีมีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง  

0 

--จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0 

--จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบท่ัวไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ 

0 

--ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0 

--จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 2 

0 

--จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยู
ในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

0 
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ชุดขอมูล ชื่อชุดขอมูล ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จํานวน 

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบท่ัวไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรือตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

--จํานวนบทความที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
อยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

0 

--ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 0 

--จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 

0 

--จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 

--จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0 

--จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

0 

--จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 

--จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  0 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่
เปนวงรอบประเมิน) 

 

9 ผลงานทาง
วิชาการ 

ของผูสําเร็จ
การศึกษา 

ระดับปริญญาเอก 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

9 

--จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  

0 

--จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบท่ัวไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ 

0 

--ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0 

--จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 2 

8 

--จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยู
ในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑ   การพิจารณาวารสารทางวิชาการวา
ดวยหลักเกณฑ   การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

2 
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ชุดขอมูล ชื่อชุดขอมูล ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จํานวน 

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและ แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรือ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

--จํานวนบทความที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
อยูในฐานขอมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

0 

--ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 0 

--จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 

0 

--จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 

--จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0 

--จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

0 

--จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 

--จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ 0 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด       (ปการศึกษาที่เปน
วงรอบประเมิน) 

0 

10 นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 967.99 

--ระดับอนุปริญญา - 

--ระดับปริญญาตรี 945.36 

--ระดับ ป.บัณฑิต - 

--ระดับปริญญาโท - 

--ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

--ระดับปริญญาเอก 22.63 

11 จํานวนเงิน
สนับสนุน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 21,000 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 21,000 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 6,367,450 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6,367,450 

จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 94 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
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ชุดขอมูล ชื่อชุดขอมูล ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จํานวน 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 94 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวม ผูลาศึกษาตอ) - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

12 ผลงานทาง
วิชาการของ

อาจารยประจํา
และนักวิจัย 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีผูทรงคุณวุฒิที่อยูใน
วงการสาขาวิชาสาขานั้นหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของจากหลากหลาย
สถาบันทําหนาท่ีคัดสรรกลั่นกรอง 

8 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 8 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีผูทรงคุณวุฒิที่อยูใน
วงการสาขาวิชาสาขานั้นหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของจากหลากหลาย
สถาบันทําหนาท่ีคัดสรรกลั่นกรอง 

2 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 1 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

26 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 26 
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ชุดขอมูล ชื่อชุดขอมูล ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จํานวน 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

8 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 8 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

0 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 0 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว 

0 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมิน
ตําแหนงตําแหนงทางวิชาการ 

0 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว 

0 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

0 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
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ชุดขอมูล ชื่อชุดขอมูล ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จํานวน 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการแลว 

0 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะ       ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

2 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 2 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 

งานสรางสรรคที่ ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

0 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

งานสรางสรรคที่ ได รับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาต ิ

2 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

---กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

---กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 
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กําหนดการประเมิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา 2564  
ระหวาง วันท่ี 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ หองประชุมเมธาทัพ อาคาร 52  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

วัน/ เวลา กิจกรรม ผูเขารวม 
วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

08.00-08.30 น. คณะกรรมการประเมินประชุมวางแผนการตรวจเยี่ยม และกําหนด
ประเด็น และรายการขอมูลที่ตองทําการตรวจสอบ 

ผูบริหาร ประธาน
สาขาวิชา หรอืตัวแทน
สาขาวิชาและเจาหนาที่  08.30- 08.45 น. - คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง กลาวตอนรบัคณะกรรมการผูประเมิน   
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงกระบวนการและวัตถุประสงค
ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในการรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

08.45-09.45 น. บรรยายสรุปการดําเนินงานของคณะในรอบปการศึกษา 2563 โดยรอง
คณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

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

10.20-10.50 น. สัมภาษณผูใชบณัฑิต (2 คน)  / ศษิยเกา ( 2 คน) ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา  
10.50-11.30 น. สัมภาษณผูแทนนักศึกษา (คละชัน้ป) (สาขาละ 1 คน) ผูแทนนักศึกษา 
11.30-12.00 น. สัมภาษณผูแทนคณาจารย (สาขาละ 1 คน)  ผูแทนคณาจารย 
12.00-12.30 น. สัมภาษณผูแทนสายสายสนบัสนุน ( จํานวน 2 คน) ผูแทนสายสนับสนุน 
12.30–13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30-16.30 น. คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
ผูบริหาร 
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
คณะฯ และเจาหนาที่
สายสนับสนุน 

วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
08.30-12.00 น. - คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ) 
ผูบริหาร  
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
คณะฯ และเจาหนาที่
สายสนับสนุน 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.30 น. - คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ) 
15.30 -16.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ตอผูบ ริหาร ประธานสาขาวิชา อาจารย  และเจาหนา ท่ี  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
- คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหขอมูลยอนกลับแก
คณะกรรมการประเมินฯ 

 

หมายเหตุ อาหารวางรับประทานระหวางดําเนินการ 

 


