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คํานํา 
 
  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฉบับปการศึกษา 2556  จัดทําข้ึน เพ่ือใชเปนเครื่องมือการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ในระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  และเพ่ือใหไดขอมูลมาใชปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของคณะฯ  ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
  เน้ือหาในรายงานการประเมินตนเองมีระยะเวลาของการดําเนินกิจกรรม ต้ังแตวันที่ 1  สิงหาคม 
2557 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร เปนการสรุผลการประเมิน
ตนเองประจําปการศึกษา 2557  สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑการประเมิน เปนการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 5 องคประกอบ  และสวนที่ 3 สรุปผลการดําเนินงาน เปนการ
นําเสนอผลการคะแนน ส.1-ส.2 และรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 
  ทั้งนี้รายงานฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความรวมมืออยางดีจากคณะผูบริหาร   
คณะกรรมการประจําคณะฯ บุคลากรสายวิชาการ  บุคลากรสายสนับสนุนที่ใหขอมูลและความรวมมือจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี ้
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สวนที่ 1 
สวนนํา 

1.1 บทสรปุผูบริหาร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนสวนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เดิมเรียกชื่อวา คณะวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กอตั้งขึ้นหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีภาค วิชาในสังกัดคณะ
วิชา 11 ภาควิชา  ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ภาควิชาศิลปะ ภาควิชา
ดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาค วิชาปรชัญาและศาสนา ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิ ชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และ
ภาควิชารัฐ ศาสตร เปดสอนในระดับ ปกศ. สูงภาคปกติและภาคตอเนื่อง ป พ.ศ. 2522 เปดสอนถึงระดับปริญญาตร ีวิชาเอก
สังคมศึกษา และป พ.ศ. 2529 เปดสอนบุคลากรประจําการ(กศ.บป.) 

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
นามวิทยาลัยคร ูเปนสถาบันราชภัฏทําใหวิทยาลัยครูลําปางเปลี่ยนชื่อเปน "สถาบันราชภัฏลําปาง" คณะวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร จึงเปลี่ยนชื่อเปน "คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร" ในปพ.ศ. 2553 สถาบันราชภัฏลําปางกําหนดให
มีการบริหารงานวิชาการ โดยคณะบุคคล 3 ระดับ ไดแกคณะกรรมการบริหารวิชาการสถาบันคณะกรรมการบริหารคณะและ
คณะกรรมการบรหิารโปรแกรมวิชา  

 เมื่อพระราชบัญญัติ พ.ศ.2538 ประกาศใชทําใหสถาบันราชภัฏสามารถจัดการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีได 
ปพ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงเปดสอนระดับปริญญาโท โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษาปพ.ศ.2547 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปดสอนระดับปริญญาโทรุนแรกโปรแกรมยุทธศาสตรการพัฒนา และวันที่ 15 มิถุนายน 2547 
เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547มีผลบังคับใชทําใหสถาบันราชภัฏลําปางเปลี่ยนฐานะเปน "มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง" แบงสวนราชการเปน 10 สวน มี 6 คณะ 3 สํานัก ทุกคณะแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดีและแบงงาน
เปน 3 งานบริหารโดยมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและบริหารกิจการภายในคณะ 

 ปจจุบันปการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีจํานวน 11 สาขาวิชา แบงเปนระดับปริญญาตรี 10 
สาขาวิชาและระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 1 สาขาวิชา มีอาจารยดํารงตําแหนงเปนอาจารย จํานวน 85.5 คน ผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 11 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 10 คน และมีนักศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 2,973 คน 
ในการดําเนินงานในปการศึกษา 2557 คณะฯ ไดดําเนินการตามพันธกิจดังนี้ 

 ดานการวิจัย คณะมนุษยศาสตรสนับสนุนใหคณาจารยตีพิมพหรือเผยแพรบทความวิจัยและงาน สรางสรรคใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีทุนสนับสนุนการนําเสนอบทความวิจัยทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติและสงเสริม
โดยการมอบเงินรางวัลการตีพิมพหรือเผยแพรบทความวิจัยใหแก คณาจารยอยางตอเนื่อง 
  ดานการพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรเห็นความสําคัญของการพัฒนานักศึกษาใหครบทุกดานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติเพื่อผลิตบัณฑิตออกสูสังคมอยางมีคุณภาพ และ คุณธรรม  
  ดานการบรกิารวิชาการแกชุมชน คณะมนุษยศาสตรมุงเนนการพัฒนาและการสรางเสริมภูมิ ปญญาแกชุมชนอยาง
ตอเนื่องและย่ังยืน โดยมีความมุงมั่นในการพัฒนาเปนองคกรชั้น นําแหงการเรียนรู และวิจัยศาสตรสาขามนุษยศาสตรบนฐาน
การศึกษาและคุณธรรม มุงสรางสรรค นวัตกรรมสูสากล  
  ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมีความตระหนักและเห็นถึงคุณคาของ ศิลปวัฒนธรรมไทย จึงสงเสริมให
บุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนาธรรม ยางตอเนื่อง เพื่อการอนุรักษ และสืบ
สานประเพณีอันดีงามของสังคมไทยใหดํารงอยูตอไป อยางย่ังยืน 
  ดานการบริหารจัดการ คณะฯ ไดดําเนินงานดานการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมภิบาล และเนนมีสวนรวมทุก
ภาคสวน เพื่อใหการดําเนินงานของคณะฯ เกิดประสิทธภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด 

ในปการศกึษา 2557  คณะฯ ไดเนินการตามพันธกิจดังกลาว และสามารถสรุปผลการประเมินตนเอง ไดดังน้ี 
 

องคประกอบที่ 1  การผลติบัณฑิต 
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 เทากับ  2.48 (ระดับพอใช)    
จุดเดน 

1.   คณะมีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาและมีกิจกรรมหลากหลาย 
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2.  มีสถานที่บริการตางๆและสภาพแวดลอมที่เอือ้ตอการพัฒนานักศึกษามี สถานท่ีและบริการเอ้ือตอการ
เรียนรู ของนกัศกึษา เชน หองสมดุ หองคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางภาษา ภายในคณะ 
จุดที่ควรพฒันา 

1. สงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานประกันคุณภาพไปใช ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา และการสราง
เครือขายพัฒนาคุณภาพภายในและภายนอกคณะ 

   2.  สงเสริมกิจกรรมเพื่อตอยอดความรูและประสบการณ แกศิษยเกาใหมากขึ้น 
 

องคประกอบที่ 2  การวิจัย 
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2 เทากับ  4.75 (ระดับดีมาก)    
จุดเดน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการแสวงหาทุนภายในและภายนอกทีส่นับสนุนวิจยัจํานวนมาก  
        จุดที่ควรพฒันา 

1.   คณะฯ ควรแสวงหาแหลงตีพิมพและเผยแพรงานวิจัย หรืองานสรางสรรค  เพ่ือใชเปนเวทีนําเสนอ
ผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค หรือผลงานวิชาการ 

2.   สงเสรมิและสนับสนนุใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการ เพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ อาท ิจัดสรร
งบประมาณสนับสนนุเพิ่มเติมเปนตน 

 
องคประกอบที่ 3  การบริการวชิาการ 
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3 เทากับ  5.00 (ระดับดีมาก)    

     จุดเดน 
1. คณะมีโครงการบริการวิชาการแกสังคมและชมุชน จํานวนหลากหลาย และเปนไปตามความตองการของชุมชน 
2. คณะมีโครงการบริการวิชาการ KBO ที่เปนโครงการสรางคณุประโยชนแกชุมชนและสังคม ซึ่งสามารถแสดงถึงได

วาชุมชนสามารถพึงพาตนเองได 
     จุดที่ควรพฒันา 
  1. จํานวนโครงการท่ีหลากหลายทําใหยังไมชัดเจนในประเด็นเอกลักษณของคณะฯ ดังนั้น ควรจะตองจัดโครงการที่
บงบอกถึงความเปนเอกลักษณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  2. คณะฯ จะตองสรางความเขาใจกับอาจารยผูรบัผิดชอบโครงการถงึกระบวนการดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการ อาท ิกลุมเปาหมายที่เขารวม  
  3. ควรจัดโครงการบริการวิชาการที่เปนเชิงรุก ในการลงพ้ืนที่ชุมชนใหมากกวาเดิม เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมอยาง
แทจริง 
 
 

องคประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4 เทากับ  5.00 (ระดับดีมาก)    

จุดเดน 
คณะมีโครงการสานศิลปถิ่นมนุษย ที่เปนโครงการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการกิจกรรมที่

หลากหลายตามศาสตรของแตละสาขาวิชา ซึ่งเปนเอกลักษณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จุดที่ควรพฒันา 
1. คณะควรกําหนดหรอืสรางมาตรฐานคุณภาพดานศลิปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
2. ในการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชนควรจะเพ่ิมชองทางใน

การเผยแพร อาทิ เอกสารเผยแพร/แผนพับ  ผานหนังสือพิมพทองถิ่น ผานทางเว็บไซต หรือ ผานทางสถานวิทยุของ
มหาวิทยาลัยเปนตน เพ่ือใหกลุมคนทั่วไปไดรับรูขาวสารและขอมูลดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมที่เปนประโยชน 

 
องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
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 คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5 เทากับ  4.00 (ระดับดี)    
จุดเดน 

คณะฯใหความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาท้ังในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ที่ไดมีการ
สรางระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ที่ชัดเจนสอดคลองตามนโยบายไดอยางเปนรูปธรรม 
จุดที่ควรพฒันา 

   1. สรางความเขาใจและใหความสําคัญดานการบริหารหลักสูตรกับอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเ
 กณฑมาตรฐานของหลักสูตร เพ่ือนาํมาพัฒนาและปรับปรุงและสรางมาตรฐานของหลักสูตร 

2. คณะฯ จะตองกํากับ ติดตาม ดแูล การบริหารงานของหลักสูตรอยางตอเนื่องตามตัวชี้วัดของเกณฑการ
ประเมินคณุภาพระดับหลักสตูรและเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับการดําเนินงานของ
หลักสตูร 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

คะแนนการประเมินระดับคณะตามเกณฑ  สกอ.  อยูในระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ย 3.63 
 

1.2 ขอมูลทั่วไป 
1.2.1 ชื่อหนวยงาน  ที่ตั้ง ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงคและประวัติความเปนมา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนสวนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เดิมเรียกชื่อวา คณะวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร กอตั้งขึ้นหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีภาค วิชาในสังกัดคณะวิชา 11 ภาควิชา  
ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป 
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชารัฐศาสตร เปดสอนใน
ระดับ ปกศ. สูงภาคปกติ  และภาคตอเนื่อง ป พ.ศ. 2522   เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา และป พ.ศ. 2529เปด
สอนบุคลากรประจําการ(กศ.บป.) 

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
นามวิทยาลัยคร ูเปนสถาบันราชภัฏทําใหวิทยาลัยครูลําปางเปลี่ยนชื่อเปน "สถาบันราชภัฏลําปาง" คณะวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จึงเปลี่ยนชื่อเปน "คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร" ในปพ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏลําปางกําหนดใหมีการ
บริหารงานวิชาการ โดยคณะบุคคล 3 ระดับ ไดแกคณะกรรมการบริหารวิชาการสถาบันคณะกรรมการบริหารคณะและคณะ
กรรมการบริหารโปรแกรมวิชา  

เมื่อพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2538 ประกาศใช ทําใหสถาบันราชภัฏสามารถจัดการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีได 
ปพ.ศ. 2539มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงเปดสอนระดับปริญญาโท โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษาปพ.ศ.2547 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปดสอนระดับปริญญาโทรุนแรกโปรแกรมยุทธศาสตรการพัฒนา และวันที่15 มิถุนายน 2547 
เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547มีผลบังคับใชทําใหสถาบันราชภัฏลําปางเปลี่ยนฐานะเปน "มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง" แบงสวนราชการเปน 10 สวน มี 6 คณะ 3 สํานัก ทุกคณะแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดีและแบงงาน
เปน 3 งาน บริหารโดยมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและบริหารกิจการภายในคณะ  

ปจจุบัน ปการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีจาํนวน 11 สาขาวิชา แบงเปนระดับปรญิญาตร ี10 
สาขาวิชา และระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 1 สาขาวิชา 

 

          ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และเปาหมาย 
ปรัชญา  
สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาทองถิน่สูสากล  
 
วิสัยทัศน 

  เปนศูนยการเรียนรูและบูรณาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในระดับสากล  
คานิยมองคกร 
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H = Happiness (การเปนองคกรแหงความสุข)  
U = Unity (การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคกร)  
S = Sharing (การเปนองคกรแหงการแบงปนความรูและใชทรัพยากรรวมกัน)  
O = Outstanding Organization (การเปนองคกรแหงความเปนเลิศ)  
C = Cooperation (การทํางานรวมกันขององคกร) 
พันธกิจ 

  1. ผลิตบัณฑิตสาขาวชิามนุษยและสังคมศาสตรใหมีคณุลักษณะที่พึงประสงค ของสังคม  
  2. ศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรู บูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน บูรณาการวิจัยกับการบริการวิชาการแบบมีสวนรวม  
  3. ใหบริการวิชาการ เสริมสรางความเขมแข็งดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแบบมีสวนรวม  
  4. ทํานุบํารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
  5. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  
 

เปาประสงค  
  1. บัณฑิตสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตรมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคม  
  2. มอีงคความรูจากงานวิจัยเพื่อเปนฐานการพัฒนาการเรยีนการสอน การบริการวิชาการใหเปนไปตามความตองการของสังคม  
  3. มีงานบริการวิชาการมาเสริมสรางความเขมแข็งดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแบบมีสวนรวม  
  4.  มีการอนุรักษและสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ย่ังยืน  
  5. การบริหารจัดการองคกรเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  
             เปาหมายการพฒันา 
          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กําหนดเปาหมายการพัฒนาในอนาคต  

1) บุคลากรสายวิชาการ มีเปาหมาย ดังนี้  
1.1 มีวุฒิปรญิญาเอก รอยละ 20  ของอาจารยประจําคณะทั้งหมด 
1.2 มีตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 35  ของอาจารยประจําคณะทั้งหมด 
1.3 มีอาจารยทําวิจัยรอยละ 80 ของอาจารยประจําคณะทั้งหมด  
1.4 มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรจํานวน อยางนอยรอยละ 40 ของงานวิจัย/ตอป 
1.5 มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนแกชุมชนอยางนอย รอยละ 40 ของงานวิจัย/ป 
1.6 มีผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพอยางนอย รอยละ 20  ของอาจารยประจําคณะทั้งหมด 
1.7 งบประมาณภายในสนับสนุนการวิจัยเฉลี่ย 25,000 บาทตอคน 
1.8 มีหนวยบริการวิชาการระดับชาติ จํานวน 2 หนวยงาน 

  
2) มีบุคลากรสนับสนุน มีเปาหมายดังนี้ 

   มีบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหนงอยางนอยรอยละ 80 ของ
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 

 
                  นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
             เพื่อให การผลิตบ ัณฑ ิตม ีค ุณภาพเป ็นไปตามเกณฑ มาตรฐาน และตรงความต องการของสังคมคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาว ิทยาลัยราชภ ัฏลําปางจ ึงประกาศนโยบายในการประก ันค ุณภาพ การศึกษา เพ่ือให
สาขาวิชาไดปฏ ิบัติ ดังนี ้
 1. ดำเน ินการประก ันค ุณภาพการปฏิบ ัต ิงาน เพื่อยกระด ับค ุณภาพของการบริหารจ ัดการและ คุณภาพ
ของผลผล ิตอยางตอเน ือ่ง และใหถ ือเปนสวนหน ึ่งของการบริหารงานตามปกติ 

         2. จ ัดทํามาตรฐานและเกณฑ การประเม ิน เพื่อการดาเน ินการประเม ินค ุณภาพของงานในแต ละ ดานให
สอดคลองกบัมาตรฐานของหนวยงานตนสังก ัด และมาตรฐานสากล 
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      3. ให ม ีการดําเน ินการ ต ิดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผลการดำเน ินการของท ุกหน วยงาน ภายใต กรอบ
และมาตรฐานที่กําหนด เพื่อเป ็นข อม ูลให ผู บริหารของหน วยงาน และของมหาว ิทยาลัยนําไปใช ใน การพัฒนาระบบการ
ทํางานใหมีประส ิทธ ิภาพย ิ่งขึ้น 

      4. สน ับสน ุนให อาจารย บ ุคลากรและน ักศ ึกษาม ีสวนรวมในการสรางระบบการประก ันค ุณภาพการศึกษา

ตลอดจนตระหนักถ ึงบทบาทหนาที่ของแตละฝายที่ม ีส วนสรางคุณภาพใหเกิดขึ้น 
          5. ใหงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะเปนหนวยงานท่ีดูแล พัฒนาระบบ และกลไกการประกัน คุณภาพ ใหสอดคลองกับ
กระบวนการดําเนินงานภายในของคณะ ติดตาม สนับสนุน ใหมีการนําระบบการประกันคุณภาพไปใชตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงาน
ของหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดกลไกการปรับปรุงอยางตอเนื่องในทุกหนวยงาน และใหจัดทํารายงานผลการประเมิน
คุณภาพ การศกึษาภายในเผยแพรประชาสัมพันธและเพื่อการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 

        6. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาและคณะ ใหสอดคลองกับระบบการประก ัน ค ุณภาพการศ ึกษา
ของมหาว ิทยาลัย ต ิดตามด ูแลสาขาวิชาม ีการดาเน ินการตามเป าหมาย และว ัตถุประสงค ที่กําหนดไว ตลอดจน
ประสานงานก ับงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยและจ ัดการค ุณภาพ ในการจัดทําแผนประกันคุณภาพประจําป 

 
         7. ผูบริหารตองนําขอมูลที่ไดจากรายงานสรุปผลการประเมนคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการผูตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพภายในของคณะไปใชในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
          8. สนับสนนุและสงเสรมิใหนักศึกษาของคณะไดดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาตามหลักการคุณภาพ PDCA 

 

1.3 รายชื่อผูบริหารของหนวยงาน 
(1) คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
1.1 ผูชวยศาตราจารย ดร.ธนวิทย  บุตรอุดม   ประธานกรรมการ 
1.2  อาจารยอํานาจ  สงวนกลาง  กรรมการจากรองคณบดี 
1.3  อาจารยพงศธร   คาํใจหนัก   กรรมการจากรองคณบด ี 
1.4  รองศาสตราจารย ดร.ปพฤกษบารมี  อุตสาหะวาณชิกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
1.5  นางนิภา    เชาวกิตติโสภณ  กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 
1.6  ดร.พจนี    พรหมจิตต  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
1.7  ผูชวยศาตราจารยพรสวรรค มณีทอง   กรรมการจากตัวแทนคณาจารย 
1.8 อาจารยอัครจร  แมะบาน   กรรมการจากตัวแทนคณาจารย 
1.9  อาจารย ดร.ชยันันธรณ ขาวงาม   กรรมการจากตัวแทนคณาจารย 
1.10 นางสาวนติยา  เตวา   กรรมการและเลขานุการ 
1.11 นางรัตติยา  ทวีกุล   ผูชวยเลขานุการ 
1.12 นางสาวจุฑามา  สุวิมลเจริญ  ผูชวยเลขานุการ 

 
หมายเหตุ   

1) ลําดับที่ 1.8 อาจารย ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ ลาออกจากตําแหนง เนื่องจากไปชวยราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 แตงตั้งทดแทนเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 โดยสภามหาวิทยาลัย 
 2) ลําดับที่ 1.9 อาจารย ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล ลาออกจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 
มกราคม 2558 แตงตั้งทดแทน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 โดยสภามหาวิทยาลัย 
 3) ลําดับที่ 1.12 แตงต้ัง นางสาวจุฑามา สุวิมลเจริญ เปนผูชวยเลขานุการ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โดยคณบดี 

 
หนาที่ 
 ทําหนาที่ ตามขอ 10 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง วาดวย คณะกรรมการประจําคณะหรือเทียบเทา 
พ.ศ.2547 ดังนี ้ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  หนา 6 
 

1) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนพัฒนาของคณะหรือวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการวิชาการ 
แกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม
และทรพัยากรธรรมชาติใหสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2) พิจารณาเสนอการจัดระบบบริหารงานของคณะ  
3) พิจารณาเสนอการปรับปรุงหลักสตูร การเสนอหลักสูตร การเรียนการสอนและวัดประเมินผลการศึกษาให

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4) พิจารณาเสนองบประมาณและเงินรายไดประจําปรวมถึงการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

ที่อยูในความดแูลของคณะ 
5) พิจารณาเสนอการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑติ อนุปริญญาและ

ประกาศนียบัตร 
6) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย 

เสนอตอสภาวิชาการ 
7) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคณุ รอง

ศาสตราจารยพิเศษ และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ เสนอตอสภาวิชาการ 
8) ดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอน การประกันคณุภาพการศกึษา การจัดการเรียน

การสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา 
9) ดําเนินการออกระเบียบ ประกาศ และขอบังคบัตาง ๆ ของคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
10) ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นเก่ียวกับกิจการของคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรอือธิการบดีมอบหมาย 
11) เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการดานตาง ๆ ของคณะตออธิการบดี 
12) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของ

คณะกรรมการประจําคณะ  
(2) ผูบริหารคณะ 

2.1  ผูชวยศาตราจารย ดร.ธนวิทย บุตรอุดม     
   (คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 
2.2  อาจารยอํานาจ  สงวนกลาง    
 (รองคณบดฝีายวิชาการและวิจัย) 
2.3  อาจารยพงศธร   คาํใจหนัก     
 (รองคณบดฝีายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา) 
2.4  อาจารยภาณุวฒัน  สกุลสืบ 
 (รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ) 
2.5 นางสาวนิตยา  เตวา 
 (หัวหนาสํานักงานคณบดี) 
 

1.4 หลักสูตรและสาขาที่เปดสอน   
หลักสตูรและสาขาวิชาที่เปดสอนในปการศกึษา 2557 จํานวน 11 หลักสูตร แบงเปนหลักสูตรแบงเปนระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 10 หลักสูตรและระดับปริญญาโท 1หลักสูตร มรีายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

หลักสูตร 2549-2550 
ดําเนินการตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร  

พ.ศ. 2548 
(สกอ. รับรอง) 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554-2555 
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (TQF) 
สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ 
สกอ. รับทราบ 

1 ครุศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาสังคมศึกษา 25 ธันวคม 2550 สาขาวิชาสังคมศึกษา 12 มถิุนายน 

2555 
26 กรกฎาคม 2556 
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ที ่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

หลักสูตร 2549-2550 
ดําเนินการตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร  

พ.ศ. 2548 
(สกอ. รับรอง) 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554-2555 
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (TQF) 
สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ 
สกอ. รับทราบ 

2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ศลิปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 มีนาคม 2550 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 28 สิงหาคม 2556 28 สิงหาคม 2556 
 สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร 7 มถิุนายน 2550 สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร 
17 กรกฎาคม 

2556 
17 กรกฎาคม 2556 

 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 21 มถิุนายน 2550 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 17 กรกฎาคม 
2556 

17 กรกฎาคม 2556 

 สาขาวิชาภาษาจีน 23 กรกฎาคม 2550 สาขาวิชาภาษาจีน 8 กันยายน 2555 26 กรกฎาคม 2556 
 สาขาวิชาดนตร ี 23 กรกฎาคม 2550 สาขาวิชาดนตร ี 10 พฤศจิกายน 

2555 
4 กุมภาพันธ 2557 

 สาขาวิชาภาษาไทยและการ
สื่อสารทางธุรกิจ 

7 พฤศจิกายน 2550 สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารสําหรบัชาว
ตางประเทศ 

14 กรกฎาคม 
2556 

14 ตุลาคม 2556 

 สาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลป 25 ธันวาคม 2550 สาขาวิชาศิลปะและการ 
ออกแบบ 

8 กรกฎาคม 2555 7 สิงหาคม 2556 

 สาขาวิชาภาษาไทย 14 มกราคม 2551 สาขาวิชาภาษาไทย 17 กรกฎาคม 
2556 

17 กรกฎาคม 2556 

3 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชานิติศาสตร 21 สิงหาคม 2550 สาขาวิชานิติศาสตร 10 กันยายน 2555 19 พฤศจิกายน 2555 
4 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการบริหารและ

พัฒนาประชาคมเมืองและ
ชนบท   

2548 สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาประชาคมเมืองและ
ชนบท   

23 ตุลาคม 2554 17 กรกฎาคม 2556 

 
1.5 จํานวนนักศกึษา   
1.5.1 จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี   

ประเภทนักศึกษา ปริญญาตรี รวม 
2 ป 4 ป 5 ป 

ภาคปกต ิ - 2,394 545 2,939 
รวม - 2,394 545 2,939 

ขอมลู ณ วันที่ 18 สิงหาคม  2557 

 
 
 
 
 
 
 

1.5.2 จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2557 ระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทนักศึกษา ปริญญาโท รวม 
รหสั 54 รหสั 55 รหสั 56 รหสั 57 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมอืงและชนบท
รวม 

ขอมลู ณ 15 มิถุนายน 2558 
 

1.6 จํานวนอาจารยและบคุลากร 
1.6.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย
 ปการศึกษา 2557 มีจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ตามวุฒิการศึกษาไดดังตอไปนี้ 
1)  แสดงรายชื่ออาจารยประจําที่มีวฒิุการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 

1 อาจารย Mr. Pete Stopps 

2 อาจารย Mr. Oliver Leonard Dilley 

3 อาจารย Mr. Richard Lawrence Mann

4 อาจารย Mr. Kristopher Stephen Kincaid

5 อาจารย Miss.Ni Qi 

 รวม 
 

2) แสดงรายชื่ออาจารยประจําท่ีมีวฒิุการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

1 อาจารยภาณุวฒัน สกุลสืบ 

2 อาจารยตลุาภรณ แสนปรน 

3 อาจารยทัตพิชา สกลุสืบ 

4 
อาจารยณัฐนรินทร เมธีวุฒินันทน ภาณุ
ภัทรธนวัฒน 

5 อาจารยสุภาวด ียาดี 

6 อาจารยอรทัย ใจซ่ือ 

7 อาจารยสุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข 

8 อาจารยนติยา มูลปนใจ 

9 อาจารยปฏญิญา บญุมาเลิศ 

10 อาจารยชัยเนตร ชนกคุณ 

11 อาจารยจติรกร แตมคลอง 

12 อาจารยปยดา ชชัวาลยปรีชา 

13 อาจารยปราการ ใจดี 

14 อาจารยทยากร สุวรรณภูม ิ

15 อาจารยชลาพันธ อุปกิจ 

16 อาจารยวราภรณ ภูมล ี

17 อาจารยนนัทิยา สมสรวย 

18 อาจารยวิธธวชั ปนทะสาย 

Self Assessment Report) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท 4 8 8 14
4 8 8 14

อาจารย) จาํแนกตามวุฒิการศกึษาและระดับการศึกษา   
มีจํานวนบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย) ทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา 

แสดงรายชื่ออาจารยประจําที่มีวฒุกิารศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน ดังนี ้

วันที่เริ่มงาน 
ตําแหนงทางวชิาการ 

อ. ผศ. รศ. ศ. 
1 ตุลาคม 2550  - - - 

 1 พฤษภาคม 2553  - - - 
Mr. Richard Lawrence Mann 1 ตุลาคม 2554  - - - 
Mr. Kristopher Stephen Kincaid 1 พฤษภาคม 2555  - - - 

1 ตลุาคม 2557  - - - 
5 - - - 

แสดงรายชื่ออาจารยประจําที่มีวฒิุการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 77.5  คน ดังน้ี 

วันที่เริ่มปฏิบตัิงาน 
ตําแหนงทางวชิาการ 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

1 มิถุนายน 2551 
 

- - - 

2 มกราคม 2551 
 

- - - 

2 มิถุนายน 2551 
 

- - - 

อาจารยณัฐนรินทร เมธีวุฒินันทน ภาณุ
1 ธันวาคม 2554 

 

- - - 

2 พฤษภาคม 2556 
 

- - - 

20 มถิุนายน 2556 
 

- - - 

 1 พฤษภาคม 2552 
 

- - - 

7 มิถุนายน 2553 
 

- - - 

30 กรกฎาคม 2555 
 

- - - 

30 กรกฎาคม 2555 
 

- - - 

22 พฤษภาคม 2532 
 

- - - 

1 ตุลาคม 2524 
 

- - - 

1 กันยายน 2553 
 

- - - 

20 มถิุนายน 2556 
 

- - - 

1 ธันวาคม 2553 
 

- - - 

2 พฤษภาคม 2556 
 

- - - 

9 มิถุนายน 2549 
 

- - - 

30 ตุลาคม 2549 
 

- - - 

ปการศึกษา 2557 

 หนา 8 

14 34 
14 34 

ทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา 94 คน จําแนก

หมายเหตุ 
 

นับได 1 
นับได 1 
นับได 1 
นับได 1 
นับได 1 

5 

หมายเหต ุ

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

19 อาจารยเกวลิน จันทะเดช 

20 อาจารยจติรลดา มลูมา 

21 อาจารยนริศรา ภาษติวไิลธรรม 

22 อาจารยพชรวลี กนิษฐเสน 

23 อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน 

24 อาจารยวรญา รอดวินิจ 

25 อาจารยเอือ้มพร ฟูเต็มวงค 

26 อาจารย พีรยาพร กาละ 

27 อาจารยอัจฉรา กวงไหม 

28 อาจารยศจีรัตน วุฒิสิงหชัย 

29 อาจารยจิรภัทร จอมพล 

30 อาจารยสิริรัตน วาวแวว 

31 อาจารยพรอมบญุ สายชางทอง 

32 อาจารยทัตทยา บุญดิเรก 

33 อาจารยเหนือขวัญ บัวเผือ่น 

34 อาจารยยอดยิ่ง รักสัตย 

35 อาจารยภานุวัฒน ชัยชนะ 

36 อาจารยเสาวรีย บุญสา 

37 อาจารยอัญธิชา มั่นคง 

38 อาจารยนศิาชล พรมด ี

39 อาจารยอัมฤตา สารธิวงค 

40 อาจารยเทวฤทธิ์ วญิญา 

41 อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ 

42 อาจารยสมฤทธิ์ จันขันธ 

43 อาจารยจาตุรนต วรรณนวล 

44 อาจารยอัคจร แมะบาน 

45 อาจารยอาระดา พุมไพศาลชัย 

46 อาจารยมณีรัตน จันทรหนิ้ว 

47 อาจารยปวณีา งามประภาสม 

48 อาจารยขัตติยา ขัติยวรา 

49 อาจารยกิ่งแกว ทิศตึง 

50 อาจารยปยรัตน วงศจุมมะลิ 

51 อาจารยธนุพงษ ลมออน 

52 อาจารยอํานาจ สงวนกลาง 

Self Assessment Report) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

วันที่เริ่มปฏิบตัิงาน 
ตําแหนงทางวชิาการ 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

1 มิถุนายน 2547 
 

- - - 

1 มิถุนายน 2550 
 

- - - 

9 มิถุนายน 2549 
 

- - - 

2 มิถุนายน 2546 
 

- - - 

2 พฤศจกิายน 2552 
 

- - - 

1 มิถุนายน 2553 
 

- - - 

1 พฤศจกิายน 2554 
 

- - - 

1 ตุลาคม 2555 
 

- - - 

2 พฤษภาคม 2556 
 

- - - 

2 พฤษภาคม 2556 
 

- - - 

5 พฤศจกิายน 2545 
 

- - - 

14 มถิุนายน 2547 
 

- - - 

26 มถิุนายน 2555 
 

- - - 

1 ธันวาคม 2554 
 

- - - 

19 มถิุนายน 2555 
 

- - - 

1 ธันวาคม 2537 
 

- - - 

3 มิถุนายน 2544 
 

- - - 

1 กรกฎาคม 2548 
 

- - - 

1 มิถุนายน 2553 
 

- - - 

1 ธันวาคม 2554 
 

- - - 

1 มิถุนายน 2554 
 

- - - 

1 มิถุนายน 2554 
 

- - - 

2 พฤษภาคม 2556 
 

- - - 

23 พฤษภาคม 2527 
 

- - - 

24 ตุลาคม 2541 
 

- - - 

1 มิถุนายน 2554 
 

- - - 

1 มิถุนายน 2555 
 

- - - 

16 พฤษภาคม 2556 
 

- - - 

16 มถิุนายน 2551 
 

- - - 

1 พฤศจกิายน 2551 
 

- - - 

6 มิถุนายน 2554 
 

- - - 

1 มิถุนายน 2554 
 

- - - 

1 ตุลาคม 2555 
 

- - - 

1 กรกฎาคม 2548 
 

- - - 

ปการศึกษา 2557 

 หนา 9 

หมายเหต ุ

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 
ลาออก 15 มิ.ย.58 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

53 อาจารยสุภาพ ตะใจ 

54 อาจารยพงศธร คําใจหนัก 

55 อาจารยรัชฎาภรณ ทองแปน 

56 อาจารยวรญา จตุพฒันรังสี 

57 อาจารยพฤกษา เครือแสง 

58 อาจารยอิศรากร พัลวัลย 

59 อาจารยเจษฎา ทองสุข 

60 อาจารยนริมล ทะจะกัน 

61 อาจารยกิตติญา ตุยคาํ 

62 อาจารยSong Yanjun 

63 อาจารยเอกวิทย เมธาชยานันท 

64 อาจารยเพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท 

65 อาจารยวารินทร วงษวรรณ 

66 อาจารยเกียรติสดุา โสดามรรค 

67 ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คาํบุญช ู

68 ผูชวยศาสตราจารยประหยัด ชวยงาน

69 ผูชวยศาสตราจารยชาตรี มวงงาม 

70 ผูชวยศาสตราจารยศรชัย เต็งรัตนลอม

71 ผูชวยศาสตราจารยพรสวรรค มณีทอง

72 ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย

73 ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน

74 ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ 

75 ผูชวยศาสตราจารยวิเชิด ทวีกุล 

76 ผูชวยศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย

77* อาจารยฤทัย พานิช 

78* อาจารยบัณศิกาญจ ต้ังภากรณ 

79* อาจารยวิศท เศรษฐกร 

80* อาจารยพัชรสฤษด์ิ กนิษฐเสน 

81* อาจารยประภาพร แสงบุญเรือง 

82* อาจารยธนพร หมคูํา 

83 อาจารยเหมอืนฝน  วันอุดมเดชาชยั 

84 อาจารยปรารถนา   ตะผัด 

85 อาจารยธีวรา  จันทรสุรีย 

  

Self Assessment Report) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

วันที่เริ่มปฏิบตัิงาน 
ตําแหนงทางวชิาการ 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

1 พฤศจกิายน 2548 
 

- - - 

1 มิถุนายน 2550 
 

- - - 

1 มิถุนายน 2548 
 

- - - 

1 พฤศจกิายน 2556 
 

- - - 

25 พฤศจกิายน 2556 
 

- - - 

25 พฤศจกิายน 2556 
 

- - - 

25 พฤศจกิายน 2556 
 

- - - 

8 กันยายน 2557 
 

- - - 

1 ตุลาคม 2557 
 

- - - 

1 ตุลาคม 2557 
 

- - - 

2 กุมภาพันธ 2558 
 

- - - 

2 กุมภาพันธ 2558 
 

- - - 

2 กุมภาพันธ 2558 
 

- - - 

2 กุมภาพันธ 2558 
 

- - - 

17 ตุลาคม 2520 - 
 

- - 

ผูชวยศาสตราจารยประหยัด ชวยงาน 6 กรกฎาคม 2541 - 
 

- - 

1 กันยายน 2553 - 
 

- - 

ผูชวยศาสตราจารยศรชัย เต็งรัตนลอม 29 มถิุนายน 2536 - 
 

- - 

ผูชวยศาสตราจารยพรสวรรค มณทีอง 15 ตุลาคม 2537 - 
 

- - 

ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เย่ียงพฤกษาวัลย 16 พฤษภาคม 2526 - 
 

- - 

ผูชวยศาสตราจารยวิไลลกัษณ พรมเสน 9 มิถุนายน 2549 - 
 

- - 

 16 กรกฎาคม 2533 - 
 

- - 

1 มิถุนายน 2548 - 
 

- - 

ผูชวยศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 1 พฤศจกิายน 2554 - 
 

- - 

1 กรกฎาคม 2548 
 

- - - 

1 มิถุนายน 2553 
 

- - - 

1 มิถุนายน 2553 
 

- - - 

1 มิถุนายน 2554 
 

- - - 

16 พฤษภาคม 2551 
 

- - - 

1 มิถุนายน 2548 
 

- - - 

 13 กรกฎาคม 2558 
 

   
13 กรกฎาคม 2558 

 

   
22 กรกฎาคม 2558 

 

   
 

    

ปการศึกษา 2557 

 หนา 10 

หมายเหต ุ

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  0.5 
ลาออก 15 มิ.ย.58 

นับได  0 

นับได  0 

นับได  0 

นับได  0 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได  1 

นับได 0 

นับได 0 

นับได 0 

รวม  77.5  คน 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 

หมายเหตุ : * ลําดับ 77-82 คืออาจารยที่ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก
3)  แสดงรายชื่ออาจารยประจําสาขาวชิาที่มวีฒุิการศกึษาระดับปริญญาเอก จํานวน 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 

1 อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ 

2 อาจารย ดร.ชยันันทธรณ ขาวงาม 
3 อาจารย Dr.Trong Thi Hang 
4 อาจารย ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง 
5 อาจารย ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ 
6 อาจารย ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร
7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวิทย บุตรอุดม

8 ผูชวยศาสตราจารย วาท่ี ร.ต. ดร.นิรันดร ภกัดี

9 ผูชวยศาสตราจารยศิริกร อ่ินคํา 

10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รักธรรม

11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปองปรารถน สุนทรเภสชั 

12 ศาสตราจารย ดร.สมพงศ  วิทยศักด์ิพันธุ 

13 ผศ.ดร.บุญเหลือ   ใจมโน 

14 อาจารย ดร.ขนิษฐา  ใจมนโน 

รวม 
หมายเหตุ  การนับจํานวนอาจารยประจํา 

ระยะเวลาการทํางาน

9 – 12  เดือน 

6 เดือนขึ้นไป แตไมถึง 9 เดือน 

นอยกวา 6 เดือน 

4) แสดงจํานวนบคุลากรสายสนับสนุน จํานวน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

1 นางสาวนิตยา   เตวา หัวหนาสํานักงาน

2 นางเจนจิรา     เชิงด ี นักวิชาการศึกษา

3 นายอุเทน       หินออน นักวิชาการศึกษา

4 นางรัตติยา     ทวีกุล นักวิชาการศึกษา

5 นางจันทรฟอง  มงคล เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป

6 นางสาวพัชราวรรณ  กันทะวงศ ผูปฏบิัติงานดานบริหาร

7 นางสาวจุฑามาศ  สุวมิลเจิรญ เจาหนาท่ีชวยปฏิบัติงาน

8 นางสาวปยะนันท จะเฮิง เจาหนาท่ีชวยปฏิบัติงาน

9 นางสาวนฤทัย  นภาสกุลค ู เจาหนาท่ีชวยปฏิบัติงาน

10 นางสาวระวีวรรณ  แสนปง เจาหนาท่ีชวยปฏิบัติงาน

11 นางสาวเยาวภา  แปงเสน เจาหนาท่ีชวยปฏิบัติงาน

 

Self Assessment Report) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

คืออาจารยที่ลาศกึษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน 6 คน 

แสดงรายชื่ออาจารยประจําสาขาวชิาท่ีมีวฒุิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 11.5 คน ดงัน้ี 
วันที่เริ่มงาน ตําแหนงทางวชิาการ 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

17 พฤษภาคม 2549  - - - 

 1 กรกฎาคม 2554  - - - 
1 ตุลาคม 2557  - - - 

18 มถิุนายน 2542  - - - 
19 กันยายน 2537  - - - 

สมเกียรติ เบญจศาสตร 15 กรกฎาคม 2548  - - - 
ธนวิทย บุตรอดุม 1 กุมภาพันธ 2549 -  - - 

ภกัดี 1 กันยายน 2553 -  - - 

19 มกราคม 2541 -  - - 

ชุติกานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541 -  - - 
 3 มีนาคม 2556 -  - - 

15 ธนัวาคม 2557 - - -  
8 มถิุนายน 2558 -  - - 
8 มถิุนายน 2558  - - - 

6 5 - 0.5 
หมายเหตุ  การนับจํานวนอาจารยประจํา  

ระยะเวลาการทํางาน การนับจาํนวนอาจารย 

คิดเปน 1 คน 

คิดเปน 0.5 คน 

ไมสามารถนับได 

แสดงจํานวนบุคลากรสายสนบัสนุน จํานวน 11 คน  

ตําแหนง ประเภทของบุคลากร วันท่ีเร่ิมงาน

หัวหนาสํานักงานคณบดี ขาราชการ 1 กันยายน  

นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 18 

นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตุลาคม 

นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 17 

เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย 23 มถิุนายน 

ผูปฏิบัติงานดานบริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย 2 พฤษภาคม 

เจาหนาท่ีชวยปฏิบัติงาน ลูกจางชั่วคราว 1 ตุลาคม 2557

เจาหนาท่ีชวยปฏิบัติงาน ลูกจางชั่วคราว 1 ตุลาคม 2557

เจาหนาท่ีชวยปฏิบัติงาน ลูกจางชั่วคราว 1 ตุลาคม 2557

เจาหนาท่ีชวยปฏิบัติงาน ลูกจางชั่วคราว 1 ตุลาคม 2557

เจาหนาท่ีชวยปฏิบัติงาน ลูกจางชั่วคราว 1 ตุลาคม 2557

ปการศึกษา 2557 

 หนา 11 

หมายเหตุ 
 

นับได 1 

นับได 1 
นับได 1 
นับได 1 
นับได 1 
นับได 1 
นับได 1 
นับได 1 

นับได 1 
วุฒเิทียบเทา 
นับได 1 
นับได 1 

 นับได 0.5 
นับได 0 
นับได 0 

 11.5 

วันท่ีเริ่มงาน 

กันยายน  2547 

 ตุลาคม 2553 

ตุลาคม 2548 

17 มีนาคม 2557 

มถิุนายน 2547 

พฤษภาคม 2554 

2557-กันยายน 2558 

2557-กันยายน 2558 

2557-กันยายน 2558 

2557-กันยายน 2558 

2557-กันยายน 2558 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  หนา 12 
 

หนวยงานที่จัดการเรียนการสอนใหกําหนดระดับคุณภาพของอาจารย ดังนี้ 

วุฒกิารศึกษา 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อาจารย 5 5.32    67.5   71.80     6    6.38     78.5   83.51 

ผูชวยศาสตราจารย - - 10 10.64 5 5.32 15   15.96 

รองศาสตราจารย - - - - - - - - 

ศาสตราจารย - - - - 0.5 - 0.5 - 

รวม 5    5.32 77.5   82.44 11.40    11.70 94   100 

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2558 
 

1.7 งบประมาณและอาคารสถานที่ 
ประเภทงบประมาณ ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 เพิ่ม/ลด 

งบดําเนินงาน 12,405,400 13,311,500 +906,100 
งบลงทนุ 879,300 6,535,000 +5,655,700 
งบอุดหนุน 2,570,600 5,197,300 +2,626,700 

รวมทั้งหมด 15,855,300 25,043,800 +9,188,500 
 

1.8 เอกลักษณวัฒนธรรมของคณะ   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะหลักสูตรที่เปดหลากหลาย และเนนการผลิตผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ที่สอดคลองกับพ้ืนท่ี 

1.9 ขอมูลบัณฑิต    
  ในป2556-2557 คณะมีผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 576 คน จําแนกเปนบัณฑิตระดับปริญญาตรีจํานวน 554 และ
ระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 22 คน แยกตามหลักสูตรดังตอไปนี้ 
ตารางที่ 16 ขอมูลบัณฑติ  (13 มีนาคม 2557-18 ธันวาคม 2557) 
ลําดับที ่ ชื่อหลักสตูร/สาขาวชิา จํานวน (คน) 

1 ครุศาสตรบัณฑิต 1. สาขาวิชาสังคมศึกษา 44 
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 27 
  3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 303 
  4. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 72 
  5. สาขาวิชาภาษาจีน 34 
  6. สาขาวิชาดนตรี 24 
  7. สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ 11 
  8. สาขาวิชาออกแบบประยุกตศลิป 4 
  9. สาขาวิชาภาษาไทย 21 
3 นิติศาสตรบัณฑิต 10.สาขาวชิานิตศิาสตร 14 
  ระดับปริญญาตรี จบการศกึษาทัง้สิ้น  554 
4 รัฐประศาสน

มหาบัณฑิต 
11.สาขาวชิาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมอืงและ
ชนบท   

22 

  ระดับปริญญาโท จบการศึกษาทั้งสิ้น  22 

รวมทั้งสิ้น 576 

1.10  อาคารสถานที่ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  หนา 13 
 

อาคาร  จํานวนช้ัน  พ้ืนที่ใชสอย  

อาคาร 9 อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรติ (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปจจุบัน)  6  3968  

อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  3  1620  

อาคาร 4 คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  4  3360  

อาคาร 21 อาคารศลิปะ  3  1200  

อาคาร 22 อาคารดนตรแีละนาฏศิลป  3  1200  
 

1.11 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินปที่ผานมา (ปการศึกษา 2556)  
ตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพตามองคประกอบ พ.ศ.2553-2556 

ระยะเวลา 
ผูรับผิดชอบ/
หนวยงาน 

 
ผูกํากับและดูแล 

 
ตัวบงชี้ ขอเสนอแนะ 

แนวทางการดาํเนนิการเพื่อการ
พัฒนา/แกไข/ปรบัปรุง  

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ    
ตัวบงช้ีที่ 1.1 
กระบวนการพฒัน
าแผน 

- ควรพิจารณาลดจํานวนตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธใหเหลือนอยลงโดยดูเฉพาะตัวที่
สะทอนผลการดําเนินงานที่สําคัญ 
แนวทางเสริม 
ควรมีการทบทวนการวิเคราะห SWOT 
ใหม เนื่องจากบางประเดน็ยังไมคอย
ถูกตอง (เชน คาเลาเรียนถูกควรเปน S 
ไมใช O การแขงขันจากถาบนัการศึกษา
อ่ืนควรเปน T ไมใช W  หรือผูบรหิารมี
วิสัยทัศนควรเปน S ไมใช O 

1.1) ทบทวนแผนกลยุทธการ
พัฒนา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร พ.ศ.2555-
2559  (ฉบับทบทวน พ.ศ.
2557)  
 

สิงหาคม 2557-
กรกฎาคม 2558 

นางเจนจิรา  
เชิงด ี

นายอุเทน  
หินออน 

 

รองคณบดีฝาย
วางแผนและการ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 -เมื่อรายงานผลการติดตามการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ควรมีการ
สรุ ปผลการประเมิ นด วยว าบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไมบรรลุอยางไร ไมใช
เพียงการรายงานตัวเลข 

1.2) จัดทําสรุปผลการรายงาน
ตามวัตถุประสงคของแผนให
ชัดเจน โดยเพิ่มรายละเอียด
การรายงานผล เปนรายไตร
มาส 

ตุลาคม 2557-
กันยายน 2558 

นายอุเทน  
หินออน 

 

รองคณบดีฝาย
วางแผนและการ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ตัวบงช้ีที่  1.2: 
ระบบและกลไก
การพัฒนา
สถาบันตามอตั
ลักษณ (ตัวบงชี้
เพิ่ม) 

- ไมม ี 1.3) จั ดโครงการเพื่ อ
พั ฒนาอัตลั กษณ  “จิ ต
อาสา”อาจารย เจาหนาที่ 
และนักศึกษา 

มกราคม-มีนาคม 
2558 

นางเจนจิรา  
เชิงด ี

 

รองคณบดีฝาย
วางแผนและการ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 1.3 ผล
การบรหิารให
เกิดอตัลกัษณ 
(สมศ.16.1)  

- ไมม ี โครงการเดียวกับ ขอ 1.2   มกราคม-มีนาคม 
2558 

นายอุเทน  
หินออน 

 

รองคณบดีฝาย
วางแผนและการ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 
ตัวบงช้ีที่ 1.4 :  ผล
การพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลกัษณ (สม
ศ. 16.2) 

 - ไมมี 1.4) สํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตตามคุณลักษณะ
บั ณฑิ ตที่ พึ งประสงค 
ประจําปการศึกษา 2557 

มีนาคม-
กรกฎาคม 2558 

นางเจนจิรา  
เชิงด ี

 

รองคณบดีฝาย
วางแผนและการ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 
ตัวบงช้ีที่ 1.5 ผล
การพัฒนาตาม
จุดเนนและจดุเดน
ที่สงผลสะทอน

-ในการประเมินผลกระทบที่เปนประโยชน
หรือสรางคุณคาตอสังคม ควรมีหลักฐาน
เชิงประจักษ  มีการแสดงขอมูลหรือ
ตัวเลข หรือควรมีการสอบถามหรือทํา

1.5) ประเมินผลกระทบที่เปน
ประโยชนหรือสรางคุณคา
ตอสังคม โดยการจัดทําวิจัย
ประเมินผล เพื่อแสดงใหเห็น

กุมภาพนัธ-
กรกฎาคม 2558 

สาขาวิชา
ศิลปะและ

การออกแบบ 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  หนา 14 
 

ตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพตามองคประกอบ พ.ศ.2553-2556 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ/
หนวยงาน 

 
ผูกํากับและดูแล 

 
ตัวบงชี้ ขอเสนอแนะ 

แนวทางการดาํเนนิการเพื่อการ
พัฒนา/แกไข/ปรบัปรุง  

เปนเอกลกัษณของ
สถาบัน (สมศ.17)  

วิจัยอยางเปนลายลักษณ อักษรวา
โครงการที่ดําเนินการนั้นกอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยางไรหลังการ
ดําเนินโครงการ มิใชเปนแตเพียงความ
คิดเห็นของผูเขารวมโครงการเก่ียวกับ
ประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 

ผลหลังการดําเนินโครงการ     

องคประกอบที่ 2 การผลติบณัฑิต     
ตัวบงชี้ที่  2.1 : 
ระบบและกลไก
การพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

-ในการปรับปรุงหลักสูตรควรใชขอมูล
จากนักศึกษาเกาและผูใชหลักสูตรเปน
ฐานที่ควรการปรับปรุง 

2.1) ทุกสาขาวิชามีการสํารวจ
ความพึงพอใจตอหลักสูตร
จากผูมีสวนไดสวนเสีย   

มกราคม-
พฤษภาคม2558 

สาขาวิชา รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

 -ในการรับนักศึกษา ควรคํานึงถึงสัดสวน
ระหวางจํานวนอาจารยและนักศึกษาดวย 
(ตามเกณฑ สกอ. สาขาวิชาศิลปกรรมและ
ดนตรี 1:8 และสาขาสังคมศาสตร 1:25) 
เพื่อที่จะสามารถดูแลนักศึกษาไดอยาง
ใกลชิดและมีคุณภาพ   

2.2) ทุกหลักสูตรกําหนดรับ
นักศึกษาเขาใหเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนดในหลักสูตร 

มกราคม-
พฤษภาคม2558 

ทุกสาขาวิชา รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ตัวบงช้ีที่ 2.2  
อาจารยประจําที่
มีวุฒิปรญิญา
เอก 

-ควรมีนโยบายกระตุนสงเสริมใหอาจารย
ที่ศึกษาตอระดับปริญญาเอกจบตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

2.3)  กําหนดใหอาจารยที่ลา
ศึกษาตอระดับปริญญาเอก
รายงานผลเปนประจําทุกภาค
การศึกษา   

ตลอดป
การศึกษา 

ทุกสาขาวิชา รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ตัวบงช้ีที่ 2.3  
อาจารยประจําที่
มีตําแหนงทางวิ 
ชาการ 

-ควรจะมีการใชระบบพี่ เลี้ยง คลายๆ
แบบเดิม แตอาจจะใชพี่เล้ียงที่มาจากตาง
มหาวิทยาลัย เพิ่มเขามา เนื่องจากเดิมใช
จํานวนพี่เลี้ยง 4 คน ตอ100 คน  

2.4) แตงตั้งผูทรงคุณวุฒเิพื่อ
พิจารณาผลงานวิ จัยและ
ผลงานวิชาการของอาจารย 
2.5) กําหนดใหอาจารยที่
ผลิตผลงานวิจัยมีพี่เลี้ยงใน
การดูแล 

ตลอดป
การศึกษา 

น.ส.ปยนนัท 
จะเฮิง 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ตัวบงช้ีที่ 2.4 : 
ระบบการพัฒนา
คณาจารยและ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

-ควรมีระบบติดตาม ประเมินการนาํผลการ
พัฒนาความรูทางดานเทคนิคการสอน 
การวัดผล วาไดถูกนําไปใชในชั้นเรียน ได
ตรงกับหลักการหรือปรัชญา ของการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางหรือไม  

2.6) จัดทําระบบติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา เพื่อ
ติดตามการนําความรูไปใช 

ตลอดป
การศึกษา 

หัวหนา
สาํนักงาน
คณบด ี

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

-ควรมีการประเมินผล/วิจัย การพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อ
นําไปเปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการ 
เพื่อพัฒนาบุคคลเหลานั้นตอไป 

2.7) สํารวจความตองการดาน
การพัฒนาศั กยภาพของ
อาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

มกราคม-
เมษายน2558 

1) นางเจนจิรา 
เชิงดี

(รับผิดชอบ
สายวิชาการ) 
2) นางนติยา 

เตวา 
(รับผิดชอบ

สาย
สนบัสนนุ) 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ตัวบงชี้ที่  2.6 : - ควรมีการกําหนดนโยบายใหผูสอนสอน 2.8) จัดทําคูมือเนนผูเรียน กันยายน 2557 นางเจนจิรา  รองคณบดีฝาย
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ตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพตามองคประกอบ พ.ศ.2553-2556 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ/
หนวยงาน 

 
ผูกํากับและดูแล 

 
ตัวบงชี้ ขอเสนอแนะ 

แนวทางการดาํเนนิการเพื่อการ
พัฒนา/แกไข/ปรบัปรุง  

ระบบและกลไก
การจัดการเรียน
การสอน 
 

โดยการเนนการเรียนรูภายนอกชั้นเรียน
ทุกกระบวนรายวิ ชาและควรมีการ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรวาไดนํา
ความรูไปพัฒนาและจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางหรือไม 
- ควรมีการกําหนดการนําเสนอชิ้นงานโดย
ใชคอมพิวเตอรและเนนใหใชแหลงเรียนรู
ในทองถิ่นเพื่อแสวงหาคําตอบของงานชิ้น
นั้นๆ   
- ควรมีการใชทรัพยากรมนุษยในศาสตรที่
เก่ียวของมาใหความรูแกผูเรียนมากกวา
การเรียนในเชิงทฤษฎีเพียงอยางเดียวใน
ทุกวิชา 

เปนสําคัญ เพื่อใชเปน
แนวทางในการจัดการเรียน
การสอนของแตละหลักสูตร 
  
2.9)จัดทําระบบติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา เพื่อ
ติดตามการนําความรูไปใช 

 
 
 

ตลอดป
การศึกษา 

 
 

เชิงด ี
 
 
 

วิชาการและวิจัย 

 

 - ควรมีการ KM ในบางสาขาวิชา ของ
คณาจารยไปสูอีกสาขา 

2.10) กําหนดประเด็นการ
จัดการความรูดานการผลิต
บัณฑิตหรือกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อคนหา
แนวปฏิบัติที่ดี 

มกราคม-
พฤษภาคม 2558 

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

 - ในการดําเนินงานในโครงการตาง ๆ  ควร
นํ าคุณลักษณะที่ พึ งประสงค และ
วัตถุประสงคของหลักสูตรมาวิเคราะห
เปนแนวทางพื้นฐานในการทําโครงการ 

2.11)  จัดโครงการพัฒนา
นักศึกษาตามคุณลักษณะที่
พึงประสงคและวัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

ตลอดป
การศึกษา 

ทุกสาขาวิชา รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

 - ควรมี การพั ฒนาทั กษะการใช
ภาษาอังกฤษที่จําเปนในการทํางานให
นักศึกษามากกวาเดิม 

2.12) จัดโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษแกนักศึกษาทุก
ชั้นป 

ตลอดป
การศึกษา 

ทุกสาขาวิชา รองคณบดีฝาย
กิจกรรมนักศึกษาและ

กิจกรรมพิเศษ 
ตัวบงช้ีที่ 2.7 : 
ระบบและกลไก
การพัฒนา
สัมฤทธิผลการ
เรียนตาม
คุณลกัษณะของ
บัณฑิต 

- ควรจะมีการทําความเขาใจกับอาจารยที่
เขามาใหม ในการที่จะผลิตนักศึกษา
รวมกัน เพื่อตอบคุณลักษณของบัณฑิต 
ตามภารกิจขางตน 

2.13) ปฐมนิเทศอาจารยใหม ตลอดป
การศึกษา 

นางรตัติยา 
ทวีกุล 

และสาขาวิชา 

รองคณบดีฝาย
กิจกรรมนักศึกษาและ

กิจกรรมพิเศษ 

ตัวบงช้ีที่ 2.8 
ระดับความสําเรจ็
ของการเสรมิสราง
คุณธรรม
จริยธรรมที่จดั
ใหกบันกัศึกษา 

- ในการดําเนินงาน ตามโครงการตางๆ  ควร
มีการนําเอาคุณลักษณะ ที่พึงประสงคให
ตรงตาม มคอ.  รวมทั้งวัตถุประสงคของ
หลักสูตรมาทําการวิเคราะหเปนแนวทาง
พื้นฐานในการทําโครงการ 

ใชแนวทางเดียวกับ ขอ 2.11 ตลอดป
การศึกษา 

ทุกสาขาวิชา รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ตัวบงชี้ที่ 2.9
บัณฑติปริญญา
ตรทีี่ไดงานทํา
หรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 

- ควรมีการแนะแนวทางใหนักศึกษาเห็น
ว า คุ ณค าในการทํ างานและให
ความสําคัญกับทุกตําแหนงงานที่มีการ
แขงขันภาวการณปจจุบัน และใน
ตลาดแรงงานสูง  

2.14) จัดโครงการอบรมและ
แนะแนวนักศึกษากอนจบ 

ตลอดป
การศึกษา 

งานกิจกรรม
นักศึกษา 

รองคณบดีฝาย
กิจกรรมนักศึกษาและ

กิจกรรมพิเศษ 
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ตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพตามองคประกอบ พ.ศ.2553-2556 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ/
หนวยงาน 

 
ผูกํากับและดูแล 

 
ตัวบงชี้ ขอเสนอแนะ 

แนวทางการดาํเนนิการเพื่อการ
พัฒนา/แกไข/ปรบัปรุง  

1 ป 
ตัวบงช้ีที่ 2.10 
คุณภาพบัณฑิต
ปริญญาตรี โท 
และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดศกึษา
แหงชาติ (สมศ.2) 

- ควรจะมีการใหงานนักศึกษาที่นําการคิด
ขั้นสูงทั้งในเชิงภาษา ตัวเลข สถานการณ
จริง โดยผานกิจกรรมการเรียนการสอน  

ใชแนวทางปรับปรุงเดียวกับ 
ขอ 2.8 

กันยายน 2557 
 
 

นางเจนจิรา  
เชิงด ี

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

- มีการใชภาษาอังกฤษที่จําเปนในการ
ทํางานใหมากกวาเดิม 

ใชแนวทางปรับปรุงเดียวกับ 
ขอ 2.12 

ตลอดป
การศึกษา 

ทุกสาขาวิชา รองคณบดีฝาย
กิจกรรมนักศึกษาและ

กิจกรรมพิเศษ 
- ควรมีการใชเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ  
ในการนําเสนอช้ินงาน ในการจัดทําการ
เรียนการสอนทุกวิชา 

2.15) จัดโครงการอบรมการใช
เทคโนโลยี ใหกับนักศึกษา
ทุกชั้นป 

ตลอดป
การศึกษา 

งานกิจกรรม
นักศึกษา 

รองคณบดีฝาย
กิจกรรมนักศึกษาและ

กิจกรรมพิเศษ 

ตัวบงช้ีที่ 2.11
ผลงานผูของผู 
สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่
ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 
(สมศ.3) 

- เนื่องจากหลักสูตรปริญญาโท เปนแผน ข 
เพียงแผนเดียว ดังนั้นจึงไมมีเงื่อนไขของ
การจบการศึกษา วาจะตองตีพิมพใน
วารสารวิ ชาการในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ ดังนั้นจึงควรมีการผลักดันให
หลักสูตรนําไปสูแผน ก เพื่อใหมีการนํา
ผลงานวิจัยไปลงวารสาร 

2.16) คณะกรรมการหลักสูตร
ควรกําหนดใหนักศึกษาใน
ระดับปริญญาโทมีผลงาน
ตีพิมพเผยแพรในรายวิชาที่
เก่ียวของ 

ตลอดป
การศึกษา 

สาขาวิชา  
รปม. 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ตัวบงช้ีที่ 2.12 
การพัฒนา
อาจารย (สมศ.14)  

-ควรใชระบบพี่เลี้ยง คลายๆ แบบเดิม แต
อาจจะใช พี่ เลี้ ยงที่ ม าจากต าง
มหาวิทยาลัย เพิ่มเขามา เนื่องจากเดิมใช
จํานวนพี่เลี้ยง 4 คน ตอ 100 คน  

ใชแนวทางปรับปรุงเดียวกับ 
ขอ 2.4 และ ขอ 2.5  

ตลอดป
การศึกษา 

คณะกรรมการ
บรหิารงาน

ดานการวิจัย 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานกัศกึษา    
ตัวบงช้ีที่ 3.1 : 
ระบบและกลไก
การใหคําปรกึษา
และบรกิารดาน
ขอมลูขาวสาร 

-ควรมีงานวิจัย เพื่อประเมินการให
คําปรึกษาของอาจารย วาสามารถให
คําปรึกษาแกนักศึกษาไดอยางเหมาะสม
หรือไมอยางไร  

3.1) จัดสัมมนาอาจารยที่
ปรึกษา เพื่อการใหคําปรึกษา
ที่เหมาะสม 

มกราคม-
สงิหาคม 2558 

นางรตัติยา  
ทวีกุล 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ตัวบงช้ีที่ 3.2: 
ระบบและกลไก
การสงเสรมิ
กิจกรรมนกัศกึษา 

-ควรจะมีการประเมินผล การดําเนินการ
เรื่องนี้อยางเปนรูปธรรมวา นักศึกษาได
ใชการวิเคราะหอยางเปนระบบ ในการ
เขียนโครงการหรือไม มีการประเมินผล
โครงการถูกตองตามหลักวิชาหรือไม 

3.2) กําหนดใหทุกโครงการ มี
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ
เพื่อใหคําปรึกษาและแนะนํา
การดําเนินโครงการ 

ตลอดป
การศึกษา 

ทุกสาขาวิชา รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและกิจการ

พิเศษ 

องคประกอบที่ 4 การวจิัย     
ตัวบงช้ีที่ 4.1 
ระบบและกลไก
การพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

-อาจพิจารณาสนบัสนนุใหคณาจารยที่ยัง
อยูระหวางการรอไปศึกษาตอ ไดทําการ
วิจัยในหัวขอทีต่นเองถนดั(อาจเปนการ
วิจัยตอเนื่องจากหัวขอวิทยานิพนธทีไ่ด
ศึกษามาในระดบัปรญิญาโท) เพื่อใหเกิด

4.1) จัดสรรทนุวิจัยใหกับ
อาจารย เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ดานการวิจัย อาทิ วิจัยองค
ความรู  วิจัยในชัน้เรียน และ
วิจัยทางการศึกษา เปนตน 

ตลอดป
การศึกษา 

คณะกรรมการ
บรหิารงาน

ดานการวิจัย 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปการศึกษา 2557 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  หนา 17 
 

ตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพตามองคประกอบ พ.ศ.2553-2556 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ/
หนวยงาน 

 
ผูกํากับและดูแล 

 
ตัวบงชี้ ขอเสนอแนะ 

แนวทางการดาํเนนิการเพื่อการ
พัฒนา/แกไข/ปรบัปรุง  

การฝกฝนการทําวิจัยที่ตอเนื่อง และเพื่อ
เปนประโยชนในการขอตําแหนงวิชาการ
ตอไป (หากมีการนําเอางานวิจัยเหลานัน้
ไปตีพมิพหรือเผยแพร) นอกจากนั้นยัง
เปนเสรมิบรรยากาศในการวิจัยภายใน
คณะฯดวยเชนกัน 

4.2) สงอาจารยเขารวม
โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
การวิจัย ที่จัดโดย
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน
ภายนอก 

 -พิจารณาหาแนวทางในการกระตุนหรือ
สนบัสนนุใหโครงการวิจัยตางๆ ที่ไดรบั
ทุนมา สามารถเผยแพรในการประชมุ
วิชาการหรือตพีมิพในวารสารวิชาการให
มากข้ึน อาจสนบัสนุนโดย การให
ความสําคัญเพิม่ขึน้เกี่ยวกับการนําเอา
งานวิจัยที่มีการตีพิมพเผยแพรมาใชใน
การคํานวณภาระงานของคณาจารย หรือ
การพิจารณาใหสนบัสนนุทางการเงนิใน
การตีพมิพเผยแพร หรือการยกยองชมเชย
ผูที่มีผลงานในการตีพมิพเผยแพร
ผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคที่โดดเดน
ของคณะฯ 

4.3) คณะสงเสรมิและ
สนบัสนนุใหอาจารยผลิตผล
งานวิจัย เพื่อตพีมิพและ
เผยแพร โดยมหาวทิยาลัยได
จัดทําประกาศเกณฑการให
รางวัลแกอาจารยที่มี
ผลงานวิจัยที่ไดรบัการ
ตีพมิพและเผยแพร  

ตลอดป
การศึกษา 

คณะกรรมการ
บรหิารงาน

ดานการวิจัย 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

 -พิจารณาเพิ่มบทบาทหนาที่ของกรรมการ
ที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยของ
คณะฯ ใหครอบคลุมการดําเนินการตางๆ
ที่เก่ียวของ รวมทั้งพิจารณาการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการฯอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหขอมูลขาวสารและหัวขอตางๆ
เก่ียวกับการวิจัยที่เก่ียวของไดรับการแจง
และพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ เพื่อให
การบริหารงานวิจัยของคณะฯมีความ
เขมแข็งมากข้ึน 

4.4) จัดทําคําสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการรบรหิารงาน
ดานการวิจัย โดยกําหนด
หนาทีไ่วอยางชัดเจน 

พฤศจิกายน 
2557 

นางเจนจิรา  
เชิงด ี

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

 - พิจารณาจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ  ที่
ชวยเสริมศักยภาพทางการวิจัยของ
คณาจารยในคณะฯ ใหมากขึ้น เพื่อใหเกิด
บรรยากาศในการทาํวิจัยในคณะฯ โดยอาจ
มีการสํารวจความตองการของคณาจารย
กอนเพื่อใหคณาจารยมีสวนรวม และเพื่อ
ใชเปนขอมูลในการตดัสินใจในการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสมตอไป 

4.5) จัดโครงการและหรือสง
อาจารยเขารวมโครงการ
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย 
ที่จัดโดยมหาวทิยาลัยและ
หนวยงานภายนอก 

ตลอดป
การศึกษา 

คณะกรรมการ
บรหิารงาน

ดานการวิจัย 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 
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ตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพตามองคประกอบ พ.ศ.2553-2556 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ/
หนวยงาน 

 
ผูกํากับและดูแล 

 
ตัวบงชี้ ขอเสนอแนะ 

แนวทางการดาํเนนิการเพื่อการ
พัฒนา/แกไข/ปรบัปรุง  

ตัวบงช้ีที่ 4.2 
ระบบและกลไก
การจดัการความรู
จากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

-พิจารณาจัดทําฐานขอมูลที่เก่ียวของกับ
การประชุมวิชาการ หรือวารสารวิชาการที่
เก่ียวของกับศาสตรหรือความเช่ียวชาญ
ของคณาจารยแตละสาขาวิชา เพื่อเปน
ข อมู ลเบื้ องต นใหคณาจารยที่ ทํ า
โครงการวิจัยไดใชในการพิจารณานํา
งานวิจัยไปตีพิมพ 

4.5) จัดประชมุคณะกรรมการ
บรหิารดานการวิจัย เพื่อ
พิจารณาฐานขอมูลวิจัย  
4.6) พัฒนาและปรบัปรงุ
ระบบฐานขอมูลวิจัยให
สามารถใชประโยชนได 

ตลอดป
การศึกษา  

น.ส.ปยนนัท 
จะเฮิง 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

- พิจารณาเพิ่มหนังสือหรือวารสาร ทั้ง
ฉบับที่มีการตีพิมพเปนเลม และแบบ
ออนไลน เพื่อใหคณาจารย  (รวมทั้ ง
นักศึกษา) สามารถใชเปนแหลงขอมูลใน
การคนควาวิจัย 

4.7) จัดซ้ือหนงัสือหรือ
วารสารเพื่อใหอาจารยและ
นักศึกษา สามารถคนควาได
ในหองสมดุของคณะ 

ตลอดป
การศึกษา  

น.ส.ปยนนัท 
จะเฮิง 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ตัวบงช้ีที4่.3เงิน
สนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอ
จํานวนอาจารย
ประจําและ
นักวจิัย 

-ไมมี 4.8) คณะไดจัดงบประมาณ
วิจัยดานการผลิตผลงานวิจัย
ใหแกอาจารยประจํา  

ตลอดป
การศึกษา  

คณะกรรมการ
บรหิารคณะ 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ตัวบงช้ีที่ 4.4 
งานวิจัยหรืองาน
สราง สรรคที่
ไดรับการตีพมิพ
หรือเผยแพร  
(สมศ.5) 

-ไมมี ใชแนวทางเดียวกับ ขอ  4.3 
แล ขอ4.9 

ตลอดป
การศึกษา  

คณะกรรมการ
บรหิารคณะ 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ตัวบงช้ีที่ 4.5 
งานวิจัยหรืองาน
สรางที่นําไปใช
ประโยชน 

-ไมมี 4.9) กําหนดใหสาขาวิชา
รายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ เปนรายไตรมาส  

ตลอดป
การศึกษา  

นางเจนจิรา  
เชิงด ี

รองคณบดีฝาย
วางแผนและประกัน

คุณภาพ 

ตัวบงช้ีที่  4.6 :
ผลงานวิชาการที่
ไดรับการรับรอง
คุณภาพ (สมศ. 7) 

-ไมม ี  ใชแนวทางเดียวกับ ขอ 4.9  ตลอดป
การศึกษา  

คณะกรรมการ
บรหิารคณะ 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

องคประกอบที่ 5 การบรกิารทางวิชาการแกสังคม    
ตัวบ งชี้ ที่   5.1 
ระบบและกลไก
การบริการทาง
วิชาการแกสังคม 
 

-พิจารณากลุมของผูตอบแบบ สอบถามใน
การสํารวจความตองการของสังคม/ชุมชน 
ใหมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อใหผล
ของการสํารวจสามารถเจาะกลุมเปาหมาย
ที่ทางคณะฯ สามารถใหบริการไดเพิ่มขึ้น 

5.1) สํารวจความตองการของ
สังคมและชุมชน 

สิงหาคม -
ธันวาคม 2557 

นางเจนจิรา  
เชิงด ี

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

-พิจารณาปรับเพิ่ มการประชุมของ
คณะกรรมการที่เก่ียวของกับการบริการ
วิชาการของคณะฯ ให เกิดข้ึนอยาง

5.2) จัดทําปฏิทินประชุม
และจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานดานการบริการ

ตลอดป
การศึกษา 

คณะกรรมการ
บรหิารงาน
ดานการ

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 
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ตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพตามองคประกอบ พ.ศ.2553-2556 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ/
หนวยงาน 

 
ผูกํากับและดูแล 

 
ตัวบงชี้ ขอเสนอแนะ 

แนวทางการดาํเนนิการเพื่อการ
พัฒนา/แกไข/ปรบัปรุง  

สม่ํ าเสมอ เพื่อใหการบริหารงานที่
เก่ียวกับการบริการวิชาการของคณะฯ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วิชาการแกสังคมและชุมชน
อยางตอเนื่อง  
 

บริการ
วิชาการแก
สงัคมและ
ชุมชน 

ตัวบงช้ีที่  5.2  :  
กระบวนการ
บริการทาง
วิชาการใหเกิด
ประโยชนตอ
สังคม 

-ไมม ี 5.3) จั ดทํ าแผนบริการ
วิชาการแกสังคมและชุมชน 
ประจําปการศึกษา 2557 

ตลอดป
การศึกษา 

คณะกรรมการ
บรหิารงาน
ดานการ
บริการ

วิชาการแก
สงัคมและ
ชุมชน 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 
การนําความรูและ
ประสบการณจาก
การใหบรกิาร
วิชาการมาใชใน 
การพัฒนาการ
เรียนการสอนและ
การวิจัย (สมศ. 8) 
 

-ไมม ี ใชแนวทางเดียวกับ ขอ 5.3  ตลอดป
การศึกษา 

คณะกรรมการ
บรหิารงาน
ดานการ
บริการ

วิชาการแก
สงัคมและ
ชุมชน 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผล
การเรียนรู และ
เสริม สรางความ
เข มแ ข็ งของ
ชุมชนหรือองคกร
ภายนอก(สมศ.9)  

-พิจารณาสนับสนุนใหชุมชนที่รับบริการ 
สามารถดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมของ
ชมุชนไดดวยตนเอง เพื่อใหชุมชนมีความ
เขมแข็งอยางย่ังยืน 
 

5.4) โครงการ KBO  
 

พฤศจิกายน 
2557-มิถนุายน 

2558 

สาขาวิชา
ศิลปะและ

การออกแบบ 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ตัวบงช้ีที่ 5.5 ผล
การช้ีนํา ปองกนั 
หรือแกไขปญหา
สังคมในประเดน็
ดานการบํารุง
ศาสนาและ
เทิดทนู
พระมหากษตัริย 
ภายในสถาบัน 

-ไมม ี 5.4)  สนับสนุนและสงเสริม
ใหบุคลากรเขารวมโครงการ
หรือกิจกรรมทํ านุบํ ารุ ง
ศาสนา 
5.5) สนับสนุนและสงเสริม
เข ากิจกรรมโครงการที่
เทิดทูนพระมหากษัตริย 

ตลอดป
การศึกษา 

ฝายกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและกิจการ

พิเศษ 

ตัวบงช้ีที่ 5.6 ผล
การช้ีนํา ปองกนั 
หรือแกไขปญหา
สังคมในประเดน็
ดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 
ภายนอกสถาบัน 

-ไมม ี 5.5) จัดโครงการบริการ
วิชาการ การจัดการขยะ 
เกษตรอินทรีย และการสราง
พลังงาน 

พฤศจิกายน 
2557-กรกฎาคม

2558 

ผูชวยคณบดี
ฝายวิชาการ 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
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ตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพตามองคประกอบ พ.ศ.2553-2556 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ/
หนวยงาน 

 
ผูกํากับและดูแล 

 
ตัวบงชี้ ขอเสนอแนะ 

แนวทางการดาํเนนิการเพื่อการ
พัฒนา/แกไข/ปรบัปรุง  

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม    
ตัวบงช้ีที่ 6.1  :  
ระบบและกลไก
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

-ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคของการบรู
ณาการ รวมทั้งจะตองกําหนดตัวชี้ วัด
ความสําเร็จของการบูรณาการและคา
เปาหมายไวใหชัดเจนกอนดําเนินการ
บูรณาการ มิฉะนั้นจะไมสามารถประเมิน
ไดวาการบูรณาการนั้นสําเร็จหรือไม 

6.1) จัดทําแผนทํานุบํารุง
ศิ ลปะและวั ฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 2557 

ตลอดป
การศึกษา  

งานกิจกรรม
นักศึกษา 

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและกิจการ

พิเศษ 

-กรณีบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนควรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
การบูรณาการและคาเปาหมายไวใน มคอ.
3 และรายงานการประเมินใน มคอ.5 กรณี
บูรณาการกิจกรรมนักศึกษาควรระบุไวใน
โครงการ และรายงานผลการประเมินใน
สรุปโครงการ  

6.2) จัดทําแบบฟอรมการ
สรุปผลโครงการ เพื่อใชเปน
แนวทางปฏิบัติในการสรุปผล
โครงการ 

ตลอดป
การศึกษา  

นางเจนจิรา  
เชิงด ี

รองคณบดีฝาย
วางแผนและการ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 6.2 
การสงเสรมิและ
สนับสนุนดาน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม  

-ไมมี ใชแนวทางเดียวกับ ขอ 
5.4/5.5  /6.1 

ตลอดป
การศึกษา 

งานกิจกรรม
นักศึกษา 

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและกิจการ

พิเศษ 

ตัวบงช้ีที่ 6.3การ
พัฒนาสุนทรีย 
ภาพในมิติทาง
วัฒนธรรม  

-ไมมี 6.3) สํารวจความตองการของ
บุคลากรและนักศึกษาตอ
การพัฒนาสนุทรียภาพใน
มิตทิางศิลปะและวัฒนธรรม 

ตลอดป
การศึกษา  

นางเจนจิรา  
เชิงด ี

รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและกิจการ

พิเศษ 

องคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ    
ตัวบงช้ีที่ 7.1  : 
ภาวะผูนําของ
สภาสถาบันและ
ผูบรหิารทกุ
ระดับของ 
สถาบัน 

-ควรมีการประชุมคณะบอยครั้งข้ึนเพือ่ให
กรรมการไดมีสวนรวมในการพัฒนาคณะ
มากย่ิงขึ้น และไดมีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอนมากขึ้นควรพิจารณานํา
ข อคิ ด เห็ น /ข อ เสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิไปปฏิบัติใหเกิดประโยชน
มากข้ึน 

7.1) จัดทําปฏทินิการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ  

ตลอดป
การศึกษา  

นางเจนจิรา  
เชิงด ี

รองคณบดีฝาย
วางแผนและการ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 - ควรมีการติดตามการนําความรูจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูไปใชประโยชนอยาง
เปนระบบ เชน หลังกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูระยะหนึ่งควรมีการติดตามจาก
ผูเขารวมโครงการวามีผูใดนําความรูที่ได
ไปใชประโยชนบาง  สวนผูที่นําความรูไป
ใชควรแสดงความเช่ือมโยงใหชัดเจน เชน 
หากนําไปใชในการวิจัยควรมีการกลาวถึง
หรืออางถึงในหลักการและเหตุผล  หรือ

ใชแนวทางเดียวกับ ขอ 2.6 ตลอดป
การศึกษา 

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 
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ตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพตามองคประกอบ พ.ศ.2553-2556 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ/
หนวยงาน 

 
ผูกํากับและดูแล 

 
ตัวบงชี้ ขอเสนอแนะ 

แนวทางการดาํเนนิการเพื่อการ
พัฒนา/แกไข/ปรบัปรุง  

หากมีการนําไปใชในการเรียนการสอนก็
ควรระบุไวใน มคอ. 3 หรือแผนการสอน 

ตัวบงช้ีที่  7.2  :   
การพัฒนา
สถาบันสูสถาบัน
เรียนรู 

-ไมมี 7..2) จัดโครงการการจัดการ
ความรูครอบคลุมทั้งประเด็น
ดานการวิจัยและการผลิต
บัณฑิต 
 

ตลอดป
การศึกษา  

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย 

ตัวบงช้ีที่  7.3  :   
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบรหิาร
และการตัดสนิใจ  

-เมื่อมีการประเมินความพึงพอใจของระบบ
สารสนเทศแลว ควรนําผลการประเมินนั้น
ไปปรับปรุงระบบสารสนเทศโดยแสดง
ความเชื่อมโยงใหชัดเจนระหวางผลการ
ประเมินกับการพัฒนาปรับปรุง 

 7.3) นําผลการประเมินความ
พึงพอใจของระบบสารสนเทศ 
เสนอตอคณะกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณาพัฒนาและ
ปรับปรุง 

กรกฎาคม 2558 นายอุเทน  
หินออน 

รองคณบดีฝาย
วางแผนและการ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ตัวบงช้ีที่  7.4  :   
ระบบบริหารความ 
เสี่ยง 

-ควรทบทวนการวิเคราะหความเสี่ยงใหม 
เน่ืองจาก “ความเส่ียง” ที่กําหนดไวเปนเพียง
ปญหา ซึ่งแตกตางจากนิยามของ “ความเส่ียง”  
ความเสี่ยงบางขอไมไดเขียนระดับความรนุแรง
ของผลกระทบและโอกาสเกิดของความเสี่ยง  
นอกจากนี้ อาจตองวิเคราะหปจจัยเสี่ยงบาง
ขอเสียใหม เชน ความเสี่ยง “งานวิจัยที่มี
คุณภาพมีจํานวนนอย”  ปจจัยเสี่ยง คือ 
“งานวิ จั ยส วนใหญยั งไม มี คุณภาพ”  
มาตรการจัดการความเส่ียงบางขอดูเหมือนจะ
ยังไมตอบโจทย ไมสอดคลองกับความเสี่ยง 
หรือไมชวยลดระดับความเสี่ยง 

7.4) แตงต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความเส่ียงระดับคณะ 
7.5) จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดการความเสี่ยงเพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินงานและทบทวน
ความเส่ียงปที่ ผานมา เปน
แนวทางในการจัดทําแผนความ
เสี่ยงในปการศึกษา 2557 
 

ตลอดปการศึกษา คณะกรรมการ
จัดการความ

เสี่ยง 

คณบดี 

 -เมื่อมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และมี
การกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตาม
มาตรการจัดการความเสี่ยงแลว ควรมีการ
ติดตามวาไดมีการดําเนินการมาตรการน้ัน
แลวเสร็จหรือไมอยางไร แลวรายงานตอ
มหาวิทยาลัยอยางเปนลายลักษณอักษร  
นอกจากน้ี ในการประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเส่ียง ควรพิจารณาจาก
ตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในแผนบรหิารความเสี่ยง 

7.6) จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดการความเสี่ยงเพื่อติดผลการ
ดําเนินงานตามแผน 

ตลอดปการศึกษา คณะกรรมการ
จัดการความ

เสี่ยง 

คณบดี 

ตัวบงช้ีที่  7.5  -ไมม ี 7.7) มหาวิทยาลัยดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
บทบาทหนาที่ของคณบดี ใน
ฐานะผูบริหาร 

กรกฎาคม 2558 เจนจิรา เชิงดี รองคณบดีฝายวางแผน
และการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ     
ตัวบงช้ีที่  8.1 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

-ไมมี 8.1) จัดทําแผนกลยุทธทาง
การเงิน พ.ศ.2555-2559 
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2557) 

พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2557 

เจนจิรา เชิงดี รองคณบดีฝาย
วางแผนและการ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ    
ตัวบงช้ีที่  9.1  :  
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

ควรพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ
เพ่ิมเติมใหมีความสมบูรณย่ิงขึ้น 

9.1) พัฒนาฐานขอมูลเพื่อการ
ปร ะ กั นคุ ณภาพ  อ าทิ 
ฐานขอมูลดานการวิจัย การ

ตลอดปการศึกษา เจนจิรา เชิงด ี รองคณบดีฝายวางแผน
และการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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ตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพตามองคประกอบ พ.ศ.2553-2556 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ/
หนวยงาน 

 
ผูกํากับและดูแล 

 
ตัวบงชี้ ขอเสนอแนะ 

แนวทางการดาํเนนิการเพื่อการ
พัฒนา/แกไข/ปรบัปรุง  

การศึกษาภายใน บริการวิชาการ  และการบริหาร
จัดการ เปนตน 
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สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ตัวบงชี ้
ประจําปการศึกษา 2557   

 

องคประกอบที ่1  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบงช้ีที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ผูกํากับดูแลตวับงชี ้:  
อาจารยอํานาจ  สงวนกลาง 
รองคณบดฝีายวชิาการและวิจัย 

ผูจดัเก็บรวบรวมขอมลู/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางเจนจิรา  เชงิด ี

โทรศัพท : 0890508912 โทรศัพท : 0817650828 
E-mail : amnat.sng@lpru.ac.th E-mail : jenjiranan@hotmail.com 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ในรอบปการศึกษา 2557 คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดสอนท้ังหมด จํานวน 11 หลักสูตร และไดประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุป
ได ดังนี้  

ชื่อหลักสตูร 
ผลการประเมิน 

องคประกอบ
ที่ 1 

ผลรวมของคาคะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที ่2 - 6 

ผลการประเมิน 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ 

[ผาน] 2.91 คะแนน ระดับปานกลาง 

2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย [ผาน] 2.62 คะแนน ระดับปานกลาง 
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ 

[ไมผาน] 0 คะแนน 
 

- 

4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ [ผาน] 2.40 คะแนน ระดับปานกลาง 
5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน [ผาน] 2.06 คะแนน ระดับปานกลาง 
6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรี [ผาน] 2.32 คะแนน ระดับปานกลาง 
7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน [ผาน] 2.36 คะแนน ระดับนอย 
8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร [ผาน] 2.22 คะแนน ระดับนอย 
9) หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศกึษา [ผาน] 2.09 คะแนน ระดับปานกลาง 
10) หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร [ผาน] 2.68 คะแนน ระดับปานกลาง 
11) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท 

[ไมผาน] 0 คะแนน 
 

- 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  21.66 คะแนน  
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 11 หลักสูตร  

คะแนนที่ได 1.97 คะแนน ระดับนอย 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมายป 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

4.00 คะแนน 
21.66 

คาเฉลี่ย 1.97 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
11 หลักสูตร 
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 รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร จํานวน 11 หลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีที่ 1.2  อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
อาจารยอํานาจ  สงวนกลาง 
รองคณบดฝีายวิชาการและวิจัย 

ผูจดัเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางเจนจิรา  เชิงด ี

โทรศัพท : 0890508912 โทรศัพท : 0817650828 
E-mail : amnat.sng@lpru.ac.th E-mail : jenjiranan@hotmail.com 

 
ผลการดําเนนิงาน 
   ในปการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 88 คน อาจารย
ประจําที่ลาศึกษาตอ จํานวน 6 คน รวมอาจารยประจํานวนทั้งหมด 94 คน มีคุณวุฒิปรญิญาเอกจํานวน 11.5 คน เมื่อคํานวณตาม
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สูตร พบวาคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เทากับรอยละ 12.23 คะแนนที่ไดเทากับ 1.53 คะแนนดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ วันที่เริ่มงาน ตําแหนงทางวชิาการ หมายเหตุ 
 อ. ผศ. รศ. ศ. 

1 อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ 17 พฤษภาคม 2549  - - - นับได 1 

2 อาจารย ดร.ชยันันทธรณ ขาวงาม 1 กรกฎาคม 2554  - - - นับได 1 
3 อาจารย Dr.Trong Thi Hang 1 ตุลาคม 2557  - - - นับได 1 
4 อาจารย ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง 18 มถิุนายน 2542  - - - นับได 1 
5 อาจารย ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ 19 กันยายน 2537  - - - นับได 1 
6 อาจารย ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร 15 กรกฎาคม 2548  - - - นับได 1 
7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวิทย บุตรอุดม 1 กุมภาพันธ 2549 -  - - นับได 1 
8 ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ต. ดร.นิรันดร ภักดี 1 กันยายน 2553 -  - - นับได 1 

9 ผูชวยศาสตราจารยศิริกร อิ่นคํา 19 มกราคม 2541 -  - - นับได 1 
วุฒิเทยีบเทา 

10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541 -  - - นับได 1 
11 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปองปรารถน สุนทรเภสัช 3 มีนาคม 2556 -  - - นับได 1 
12 ศาสตราจารย ดร.สมพงศ  วิทยศักดิ์พันธุ 15 ธันวาคม 2557 - - -  นับได 0.5 
13 ผศ.ดร.บุญเหลือ   ใจมโน 8 มถิุนายน 2558 -  - - นับได 0 
14 อาจารย ดร.ขนิษฐา  ใจมนโน 8 มถิุนายน 2558  - - - นับได 0 

รวม 6 5 - 0.5 11.5 
  
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน (คน) 

1. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 94 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) ที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 11.50 

แสดงวิธีการคํานวณ  
1.คาํนวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 11.5 
x 100 =  รอยละ 12.23 

 94 

 
2.แปลงคารอยละที่คาํนวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 12.23 
x 5 =  1.53 คะแนน 

 40 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

เปาหมายป 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 20 
12.23X 5 

1.53 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
40 
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รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.2.2-1 รายชื่ออาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศกึษา 2557 
1.2.2-2 ทะเบียนประวัติบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีที่ 1.3  อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
อาจารยอํานาจ  สงวนกลาง 
รองคณบดฝีายวิชาการและวิจัย 

ผูจดัเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางเจนจิรา  เชิงด ี

โทรศัพท : 0890508912 โทรศัพท : 0817650828 
E-mail : amnat.sng@lpru.ac.th E-mail : jenjiranan@hotmail.com 

 
ผลการดําเนนิงาน 
   ในปการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 88  คนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 
จํานวน 6 คน รวมอาจารยประจํานวนทั้งหมด 94  คน มีบุคลากรตําแหนงทางวิชาการ  15.5  คน  เมื่อคํานวณตามสูตรพบวาคารอยละของ
อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ เทากับ รอยละ 16.49 คะแนนที่ไดเทากับ 1.37 คะแนน ดังตารางแสดงรายชื่ออาจารย
ตําแหนงทางวิชาการ ตอไปนี ้

ชื่อ – สกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ วันเริ่ม 

ทํางาน ผศ. รศ. ศ. 

ผูชวยศาสตราจารยศิรกิร        อิน่คํา    19 มกราคม 2541 

ผูชวยศาสตราจารยประหยัด  ชวยงาน    2 พฤษภาคม2531 

ผูชวยศาสตราจารยสมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย    16 พฤษภาคม 2526 

ผูชวยศาสตราจารยจําลอง      คาํบุญช ู    9 มิถุนายน 2520 

ผูชวยศาสตราจารยพรสวรรค  มณีทอง    25 สิงหาคม 2537 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวิทย  บุตรอุดม    1 มีนาคม 2549 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปองปรารถน  สุนทรเภสัช    วันที่ 1 มถิุนายน 2554 
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ชื่อ – สกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ วันเริ่ม 

ทํางาน ผศ. รศ. ศ. 

ผูชวยศาสตราจารยศรชัย  เต็งรัตนลอม    29 มถิุนายน 2536 

ผูชวยศาสตราจารยชาตรี  มวงงาม    1 มกราคม 2553 

ผูชวยศาสตราจารย วาที ่ร.ต. ดร.นิรันดร ภักดี    3 พฤศจิกายน 2553 

ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน  หมั่นการ    16 กรกฎาคม 2533 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต  รักธรรม    อนุมติัตําแหนง เมื่อวันที ่

28 พฤษภาคม 2555 
ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน    อนุมติัตําแหนงเมื่อวันที ่

28 พฤษภาคม 2555 
ผูชวยศาสตราจารยภิญญพันธุ พจนะลาวัณย    อนุมติัตําแหนง เมื่อวันที ่

18 กมุภาพันธ 2558 
ผูชวยศาสตราจารยวิเชิด ทวีกุล    อนุมติัตําแหนง เมื่อวันที ่

21 เมษายน 2558 
ศาสตราจารย ดร.สมพงศ  วิทยศกัดิ์พันธุ    15 ธันวาคม 2557 

รวม 15 0 0.5  
 
 
 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอมูลพืน้ฐาน 
จํานวนยืนยนัของ

สถาบัน (คน) 
1) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 94 
2) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงอาจารย 78.5 
3) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 15 
4) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ตําแหนงรองศาสตราจารย 0 
5) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย 0.5 
6) รวมจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 15.5 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ 16.49 

 
แสดงวิธีการคํานวณ  
1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร 

 15.5 
x 100 =  รอยละ 16.49 

 94 
 
2.แปลงคารอยละที่คํานวณได ในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 16.49 
x 5 =  1.37 คะแนน 

 60 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมายป 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 20 รอยละ16.47 X 5 1.37 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
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60 

 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.3-1 รายชื่ออาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําปการศึกษา 2557ทะเบียนประวัติ 
1.3-2 บุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 
 

 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
อาจารยอํานาจ  สงวนกลาง 
รองคณบดฝีายวิชาการและวิจัย 

ผูจดัเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางเจนจิรา  เชิงด ี

โทรศัพท : 0890508912 โทรศัพท : 0817650828 
E-mail : amnat.sng@lpru.ac.th E-mail : jenjiranan@hotmail.com 

 
 ผลการดําเนนิงาน 

  ในปการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 90.5 คน สามารถหา
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  1:25 คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานเทากับ รอยละ 25.04 
สรุปไดวาคารอยละเกินรอยละ 20 คิดเปนคะแนน เทากับ 0 คะแนน 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
ขอมูลพืน้ฐาน จํานวน 

1. จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 2,973 
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ระดับปรญิญาตร ี 2,707.97 
3. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ระดับบัณฑิตศึกษา 23.67 
4. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ทั้งหมด [2707.97+(23.67*1.8)] 2,750.58 
5. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมลาศึกษาตอ) 88 
6. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่เปนจรงิ (ขอ 4 ÷ ขอ 5)  31.26 
7. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 1:25 
8. ผลตางระหวางสัดสวนจํานวนนักศึกษาตออาจารยเต็มเวลาที่เปนจริง / สัดสวน
จํานวนนักศึกษาตออาจารยประจําเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน (ขอ 6 – 7) 

31.26-25 = 6.26 

9. คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน (ขอ 8 ÷ ขอ 7) x 100 25.04 

 
แสดงวิธีการคํานวณ  
1.คาํนวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

31.26 – 25 
x 100 =  รอยละ 25.04 

25 
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2.นาํคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนน ดังน้ี 
 2.1) คารอยละไมเกินรอยละ 10 คิดเปน  5 คะแนน 
 2.2) คารอยละเกินรอยละ 20  คิดเปน 0 คะแนน 
 2.3) คารอยละตั้งแต 10.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี้ 
สรุปผล คอื คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานเทากับ รอยละ 25.04 สรุปไดวาคารอยละเกินรอยละ 20 คดิเปนคะแนน 
เทากับ 0 คะแนน 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมายป 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 25 คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน

เทากับ รอยละ 25.04 สรุปไดวาคารอย
ละเกินรอยละ 20 คิดเปนคะแนน 

เทากับ 0 คะแนน 

0 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.4-1 รายการคํานวณนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ท้ังหมดเมื่อปรับคามาเปนปริญญาตรี พรอม

ทั้งขอมูลพื้นฐาน 
1.4-2 print - out การรายงานผล (report) แสดงจํานวนอาจารยทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริง ประจําป

การศึกษา 2557 
1.4-3 รายการคํานวณเกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจํา 
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ตัวบงชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
อาจารยภาณุวัฒน สกุลสืบ  
รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ผูจดัเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
นางสาวนฤทัย ภาสกุลค ู

โทรศัพท : 0897087811 โทรศพัท :0884041839 
E-mail : sakulsueb_9@hotmail.com E-mail : naruthainid@gmail.com 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ

การใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ โดยมอบหมายใหรอง
คณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษทําหนาที่ในการควบคุม
และดูแล (1.5-1-1)และมีเจาหนาที่ดูแลการและใหคําปรึกษาดานตางๆ 
ไดแก แนะแนวการศึกษา  การพัฒนาทักษะและประสบการณนักศึกษา  
(1.5-1-2) ในระดับหลักสูตรคณะฯ ไดจัดระบบใหคําปรึกษาตามโดยจัดทํา
คูมืออาจารยท่ีปรึกษาของคณะมนุษยฯ (1.5-1-3) เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาใช
เปนแนวทางในการใหคําปรึกษา และมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาประจํากลุม
เรียนของนักศึกษา (1.5-1-4)  และมีการจัดเก็บขอมูลนักศึกษาปนแฟมประวัติ
ของนักศกึษา (1.5-1-5) พรอมจัดทําตารางโฮมรูม (1.5-1-6) ใหอาจารยที่ปรึกษา
ไดพบกับนักศึกษาเพ่ือรับฟงปญหาและใหคําแนะนําในการเรียนและการใชชีวิต 
และจัดรวบรวมตารางสอนของอาจารยผานระบบที่ปรึกษา Online (1.5-1-7) 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการใหขอมูลของหนวยงาน ที่ใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแกนักศึกษา 
ดังนี ้

1) เผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้ง
เต็มเวลา และนอกเวลาแกนักศึกษา ผานทางเว็ปไซตของคณะและ
เว็บไซตสาขาวิชา (1.5-2-1)  

2) เผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้ง
เต็มเวลา และนอกเวลาแกนักศึกษาผานทาง เครือขาย Social 
Network Face book ของคณะและของสาขาวิชา (1.5-2-2)  

3) เผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้ง
เต็มเวลา และนอกเวลาแกนักศึกษา โดยการติดบอรดประชาสัมพันธ
คณะและสาขาวิชา (1.5-2-3) 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อ
การทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา ไดแก โครงการปจฉิมนิเทศ
และพบผูประกอบการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 กลุมเปาหมาย
คือนักศึกษาชั้นปที่ 4และชั้นปที่ 5 จํานวน 425 คน โดยมีผูเขารวม
ทั้งสิ้น 341 คน คิดเปนรอยละ 80.23 ผลประเมินความพึงพอใจใน
การจัดโครงการในภาพรวมอยูระดับดี (1.5-3-1) 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

ปการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการในขอ 1–3 โดยผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
ภาพรวมอยูในระดับมาก คาคะแนนเทากับ 4.02 (1.5-4-1) โดยแยกตามคุณภาพ
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
การใหบรกิาร ดังนี้  
         ดานที่ 1 การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศกึษา มีความพึงพอใจมาก คาคะแนนเทากับ  4.08 
         ดานท่ี 2 การจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา  มี
ความพึงพอใจมาก  คาคะแนนเทากับ 4.00 
         ดานท่ี 3 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศกึษา มีความพึงพอใจมาก คาคะแนนเทากับ 3.97 

5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือ
สงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา 

คณะมีการนําผลการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการ 3 ดาน แกนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป
การศึกษา 2557 โดยนําประเด็นขอเสนอแนะมาพิจาณาในการดําเนินงานดาน
การจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยกําหนดไวในแผนพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 
2558 (1.5-5-2)   

6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการ
ประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

6.1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการใหขอมูลแกศษิยเกาดังนี้ 
1) เผยแพรขอมูลขาวสารที่ทันสมัย ดานการเรียน แหลงเรียนรูเพ่ิมเติม 

เพื่อใหศิษยเกาสามารถเขามาชมผานทาง เวปไซตของสมาคมศิษย
เกา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ผานเว็ปไซตของคณะ (1.5-6-1) 

2) เผยแพรขอมูลขาวสารที่ทันสมัย ดานการเรียน แหลงเรียนรูเพ่ิมเติม 
เพื่อใหศิษยเกาสามารถเขามาชมผานทาง เว็ปไซตของสมาคมศิษย
เกาของสาขาวิชาและ Social Network  Face book   

6.2  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการใหความรูที่เปนประโยชนใน
การประกอบอาชีพแกศิษยเกา ไดแก  
         1) โครงการปจฉิมนิเทศและพบผูประกอบการ จัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 
พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดย
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน (1.5-6-2) 
         2) โครงการเสริมความรู ทักษะ และเทคนิคการสอบแขงขันเขาทํางานใน
ระบบราชการ วันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมโอฬารรมย อาคาร
โอฬาร โรจนหิรัญ เพื่อใหความรูเก่ียวกับการสอนแขงขันเขาทํางานในระบบ
ราชการแกศิษยเกา (1.5-6-2) โดยสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร  

 
 
 
  การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมายป 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

คือเกณฑมาตรฐานขอ 1-6 
5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.5-1-1 คําสั่งแตงตั้ง มอบหมายงานรองคณบด ี
1.5-1-2 แบบฟอรมการใหคําปรึกษา 
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1.5-1-3 คูมืออาจารยที่ปรึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1.5-1-4 คําสั่งแตงตั้ง อาจารยท่ีปรกึษา 

1.5-1-5 แฟมประวัตินักศกึษา 
1.5-1-6 ตาราง Home Room 

1.5-1-7 ระบบที่ปรึกษา Online  

1.5-2-1 Prin Out เว็บไซตคณะ 
1.5-3-1 รายงานสรุปผลโครงการปจฉิมนิเทศและพบผูประกอบการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2558  
1.5-4-1 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการ 3 ดาน แกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา 2557 
1.5-5-1 แผนพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางปการศึกษา 2558 
1.5-6-1 Prin Out เวปไซตของสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง/ Prin Out เว็ปไซตของคณะ 
1.5-6-2 รายงานสรุปผลโครงการปจฉิมนิเทศและพบผูประกอบการ จัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 

2558 ณ หองประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
1.5-6-3 รายงานสรุปผลโครงการเสริมความรู ทักษะ และเทคนิคการสอบแขงขันเขาทํางานในระบบราชการ วันที่ 20-

21 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมโอฬารรมย อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
อาจารยภาณุวัฒน สกุลสืบ  
รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ผูจดัเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
นางสาวนฤทัย ภาสกุลค ู

โทรศัพท : 0897087811 โทรศพัท :0884041839 
E-mail : sakulsueb_9@hotmail.com E-mail : naruthainid@gmail.com 

 

ผลการดําเนนิงาน 
ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวน
รวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

คณะฯ โดยรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ได
ดําเนินการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2557 (1.6-1-1) โดยเกิดจาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2557และตัวแทนสาขาวิชา ผานโครงการ
จัดทําแผนกิจกรรมนักศึกษาและแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อ
วันเสารที่ 26 กรกฎาคม.2557 ณ หอง 0935 อาคาร 9 (1.6-1-2) ซึ่งได
กําหนดโครงการและกิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด และผูรับผิดชอบ
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
โครงการไวอยางชัดเจน  และแผนดังกลาวไดนําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะในคราวประชุมครั้งที่  3/2557 เมื่อวันที่  12 ธันวาคม 
2557(1.6-1-3) เพื่อพิจารณาและมีมติเห็นขอบ ในการดําเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรมผูรับผิดชอบจะดําเนินการโดยนักศึกษา 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให
ดําเนินกิจกรรมที่สง เสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตาม
กรอบ มาต รฐ านคุณ วุฒิ แห ง ช าติ  5 
ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย  
(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู  
(3) ทักษะทางปญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเนนการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติ 5 ดังนี้ 
           (1) ดานคณุธรรม จริยธรรม ไดแก โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
แกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ ในวันเสารที่ 7 มีนาคม 2558 ณ วัดหนอง
หัวหงอก วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ณ. วัดหนองหา วันพุธท่ี 18 มีนาคม 
2558 ณ วัดบานกลวยหัวฝาย มีผูเขารวมโครงการจํานวน 313 คน (16-2-
1)  
           (2) ดานความรู ไดแก โครงการปจฉิมนิเทศและพบผูประกอบการ ใน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมจันทนผา มีผูเขารวมโครงการจํานวน 
341 คน (16-2-2) 
           (3) ดานทกัษะทางปญญา ไดแก 3.1) โครงการอบรมประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา ในวันที่ 31 มกราคม 2558 ณ อุทยานแหงชาติแจ
ซอน มีผูเขารวมโครงการจํานวน 85 คน (1.6-2-3) 3.2) โครงการอบรม
คอมพิวเตอร ในชวงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2557 ที่อาคารศูนย
คอมพิวเตอร (1.6-2-4) 3.3) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ในชวงเดือน
พฤษภาคม –  มิถุนายน 2558 ที่อาคาร 4 (1.6-2-5) 
           (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
ไดแก 4.1)โครงการอบรมผูนํานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร 
วันที่ 31 มกราคม- 1 กุมภาพันธ 2558 ณ อุทยานแหงชาติแจซอน มี
ผูเขารวมโครงการจํานวน 85 คน (1.6-2-6) 4.2) โครงการแขงขันกีฬา “ลีลา
วดีเกมส” วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง มีผูเขารวมโครงการจํานวน 670 คน (1.6-2-7) 
          (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแก 5.1) โครงการอบรมคอมพิวเตอร ในชวงเดือน
พฤษภาคม-กันยายน 2557 ที่อาคารศูนยคอมพิวเตอร (1.6-2-8) 5.2) 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ในชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558 ท่ี
อาคาร 4 (1.6-2-9) 

3. จัด กิจกรรมใหความ รู และทักษะการ
ประกันคณุภาพแกนักศึกษา 

คณะฯ มีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแก
นักศึกษาใหแกนักศึกษา  ในวันที่ 31 มกราคม 2558 ณ อุทยานแหงชาติ
แจซอน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง มีผูเขารวมโครงการจํานวน 85 คน (1.6-3-1) 
และสงเสริม ใหนักศึกษาที่ผานการอบรมไดดํ าเนินโครงการตาม
กระบวนการ PDCA  

4. ทุ ก กิ จ ก ร ร ม ที่ ดํ า เ นิ น ก า ร   มี ก า ร
ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของกิจกรรมและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ โดย
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการจัดทําเปนรายงานสรุปผลโครงการ ตาม
แผนพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 (1.6-4-1) 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนพัฒนา
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 (1.6-5-1) โดยมีจํานวนกิจกรรมเสริม

หลักสูตรท้ังหมด 12 โครงการ  จัดโครงการไดตามแผน  10 โครงการ คิด
เปนรอยละ 83.33  และมีความสําเร็จเปนไปตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
        1) มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครอบคลุมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ อยางนอย 5 ดาน ดําเนินการไดครบทั้ง 
5 ดาน  
 1.1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
          1.2) ดานความรู 
  1.3) ดานทักษะทางปญญา 
           1.4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ตองพฒันา 
 1.5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        2) มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครอบคลุม 5 ประเภท ดําเนินการ
ครบทั้ง 5 ประเภท 
  2.1) กิจกรรมวิชาการและสงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิต 
  2.2) กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสขุภาพ 
  2.3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
  2.4) กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจิรยธรรม  
  2.5) กิจรรมสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
 3) มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัด
กิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรมตามแผนสงเสริมการจัด
กิจกรรมนักศึกษา ผลการดําเนินงาน มีโครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ 
ดําเนินงานไดจํานวน 10 โครงการ มีผลการประเมินกิจกรรมรอยละ 
83.33 บรรล ุ
 4) ผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัด
กิจกรรมทุกกิจกรรมที่มีการประเมินตองมีกิจกรรมท่ีมีผลบรรลุเปาหมาย 
ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
30 ตัวชี้วัด บรรลุ 28 ตัวชี้วัด ไมบรรลุ 2 ตัวชี้วัด มีผลการประเมิน
กิจกรรมรอยละ 93.33 บรรลุ 
  5) มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่พัฒนาใหเกิดทักษะการเรียนรู
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาเครือขายนักศึกษาผลการ
ดําเนินงาน มีการจัดโครงการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และมีการดําเนินกิจกรรม
ความรวมมือ (MOU) การประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุ งการจัด กิจกรรมเ พ่ือ พัฒนา
นักศึกษา 

มีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2557  
เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ คราวประชุมครั้งที่ 7/2558  เมื่อวันท่ี  19 
สิงหาคม 2558 (1.6-6-1)  โดยมีขอเสนอใหนําปญหา อุปสรรค ในการดําเนิน
โครงการและขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
กิจกรรม ในแผนพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2558 (1.6-6-2)  ตอไป 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
เปาหมายป 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

คือเกณฑมาตรฐานขอ 1-6  
5 คะแนน บรรลเุปาหมาย 

 
 
 
 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.6-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557  

1.6-1-2 รายงานสรุปโครงการจัดทําแผนกิจกรรมนักศึกษาและแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวัน
เสารที่ 26 กรกฎาคม.2557 ณ หอง 0935 อาคาร 9 

1.6-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุม3/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2557 

1.6-2-1 รายงานสรุปผลโครงการตามแผนกิจกรรมนักศกึษา ปการศกึษา 2557 จํานวน 10 โครงการ 
1.6-3-1 รายงานสรุปผลโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ในวันที่ 31 มกราคม 

2558 ณ อุทยานแหงชาติแจซอน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 
1.6-4-1 รายงานสรุปผลโครงการตามแผนกิจกรรมนกัศึกษา ปการศกึษา 2557 จํานวน 10 โครงการ 
1.6-5-1 รายงานประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2557 
1.6-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุมคร้ังที่  7/2558 เมื่อวันที่ 14 เดือน

สิงหาคม 2558 
1.6-6-2 แผนพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2558 

 
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเดน 
1.   คณะมีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาและมีกิจกรรมหลากหลาย 
2.  มีสถานที่บรกิารตางๆและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนานักศึกษามี สถานท่ีและบริการเอ้ือตอการเรียนรู ของนักศึกษา 
เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางภาษา ภายในคณะ 
จุดที่ควรพฒันา 
1. สงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานประกันคุณภาพไปใช ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา และการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ภายในและภายนอกคณะ 
2.  สงเสรมิกิจกรรมเพ่ือตอยอดความรูและประสบการณ แกศิษยเกาใหมากขึ้น 
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องคประกอบที ่2 การวิจัย 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
อาจารยอํานาจ  สงวนกลาง  
รองคณบดฝีายวิชาการและวิจัย 

ผูจดัเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
1) นายอุเทน  หินออน 
2) นางสาวปยะนันท  จะเฮิง 

โทรศัพท : 0890508912 โทรศพัท : 1) 0869240300 
              2) 0848055898 

E-mail : amnat.sng@lpru.ac.th E-mail : 1) uthen24@hotmail.com 
            2) kairo_jung@hotmail.com 

 

ผลการดําเนนิงาน 
ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถ

นําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร  มี ระบบสารสนเทศ
http://www.human.lpru.ac.th/HUSOCWEB/research.php (2.1-1-1) 
เพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร
งานวิจัยและงานสรางสรรค โดยแบงประเภทการใชเปน 3 ระดับดังนี้ 
1) สําหรบัผูบริหาร  
        1.1 จํานวนงานวิจัยจําแนกตามโครงการ 
        1.2 จํานวนงานวิจัยจําแนกตามแหลงงบประมาณ 
        1.3 จํานวนงานวิจัยจําแนกตามแหลงทนุ 
        1.4 จํานวนงานวิจัยจําแนกตามหนวยงานใหทุน 
        1.5 จํานวนงานวิจัยจําแนกตามสาขาวิชา 
        1.6 สถานะการดําเนินการโครงการวิจัย 
        1.7 สถานะการเบิกจายงบประมาณจําแนกตามแหลงงบประมาณ 
        1.8 จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 
2) สําหรบัอาจารย หรือ นักวิจัย 
3) สําหรบัเจาหนาท่ี ผูรับผิดชอบงานดานากรวิจัยและงานสรางสรรค 

2. สนับสนนุพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ประเด็นตอไปนี้                                                                                                          
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบติังานสรางสรรค หรือ
หนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมอืหรือศูนยใหคําปรึกษา
และสนับสนนุการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
 - สิ่ งอํ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน ส ร า งส รรค 

คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ประเด็น ดังนี้        
1) คณะมีหนวยวิจัยและมีการจัดเจาหนาที่ เพ่ือใหบริการและสนับสนุน
การทําวิจัยแกอาจารย (2.1-2-1)  
2)  คณะมีหองสมุดของคณะท่ีเปนแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสรางสรรค และมหีองสมุดสาขาวิชา (2.1-2-2) 
3)  คณะฯ มีระบบสารสนเทศซึ่งเปนสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูใชงาน
ไดแก ผูบริหาร  อาจารย และเจาหนาที่ เกี่ยวกับการวิจัย   ตลอดจนมี
ระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับการใชระบบสารสนเทศ โดยการกรอก
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ     
 - กิจรรม วิชาการ ท่ีส ง เส ริมง านวิจั ยห รืองาน
สรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะ
หรือศาสตราจารยรับเชิญ(visiting professor) 

รหัสเขาใชงาน (2.1-2-3) 
4) คณะมีการจัดโครงการวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของอาจารยไดแก  โครงการคลินิกวิจัย โดยเชิญศาสตราจารย ดร.
มนัส สุวรรณ มาเปนวิทยากรใหความรู เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 
2558 ณ หอง 0925  (2.1-2-4) ซึ่งเปนโครงการท่ีจัดขึ้นเพ่ือพัฒนา
ผลงานวิชาการและความสามารถในการนําเสนอผลงานวิจัยในเวที
นานาชาติ และโครงการลําปางศึกษา(2.1-2-5)  โครงการอาศรมวิทยา  
เปนตน (2.1-2-6) เปนตน 

3. จัดส รรงบประมาณ เพื่ อ เปนทุนวิ จั ยห รืองาน
สรางสรรค 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการจัดสรรงบประมาณดานการ
วิจัยของคณะ  เพื่อเปนทุนวิจัยหรอืงานสรางสรรค ตามแผนปฏิบัติการ
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2558 (2.1-3-1) โดยมีการประกาศทุนวิจัย
ใหแกอาจารยที่ไดรบัการพิจารณาใหผลิตผลงานวิจัย (2.1-3-1) และทํา
สัญญารับทุนวิจัย เพื่อเปนขอตกลงในการดําเนินการวิจัย(2.1-3-1) 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสมุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุม วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติตามประเด็นกลยุทธที่ 4 ตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 (2.1-4-1) และมีอาจารยขอใช
งบประมาณดังกลาวเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ (2.1-4-2) 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการ
สรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคดีเดน 

คณะมีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาจารยไดแก โครงการ
ลําปางศึกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (2.1-5-1) โครงการ
คลินิควิจัย  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ หอง 0925  (2.1-5-2) 
ซึ่งเปนโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาผลงานวิชาการและความสามารถ
ในการนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีนานาชาติ โดยมีอาจารยที่เขารวม
โครงการไดนําผลงานที่ไดรับการพัฒนาไปนําเสนอตอในเวที
นานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหวางวันที่ 3-4 
กันยายน 2558 ตามคําสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เลขท่ี 
3190/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558  (2.1-5-3) ทั้งนี้คณะยังมี
การสรางขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยที่มีผลงานตีพิมพเผยแพร
ประจําป พ.ศ.2557 โดยการประกาศยกยองและมอบเกียรติบัตร
แสดงความยินแกอาจารย (2.1-5-3) และติดบอรดประชาสัมพันธ 

6. ระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบและกลไกการคุมครอง
สิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดงันี้ 
      1. คณะมีการจัดระบบโดยจัดทําเปนขั้นตอน การคุมครองสิทธิ
ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ซึ่งไดจัดทําเปน
ประกาศของคณะไวอยางชัดเจน (2.1-6-1)   
      2.คณะฯ มีตัวแทนรวมเปนคณะทํางานประสานงานดานทรัพยสิน
ทางปญญาของมหาวิทยาลัย เพ่ือทําหนาที่ประสานงานการคุมครอง
สิทธิงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (2.1-6-2) ตามระบบและขั้นตอนที่
กําหนด  
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  การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมายป 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

คือเกณฑมาตรฐานขอ 1-6  
5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1-1 ระบบสารสนเทศhttp://www.human.lpru.ac.th/HUSOCWEB/research.php   
2.1-2-1 ภาพถายหองวิจัยและหองสมุดคณะ 
2.1-2-2 ภาพถายหองสมุดของคณะ และภาพถายหองสมุดสาขาวิชานิติศาสตร 
2.1-2-3 Prin Out ระบบสารสนเทศ http://www.human.lpru.ac.th/HUSOCWEB/research.php   
2.1-2-4 รายงานสรุปผลโครงการคลินคิวิจัย  เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2558 ณ หอง 0925/หอง 0935 
2.1-2-5 รายงานสรุปผลโครงการลําปางศึกษา  โดยสาขาวิชาสังคมศกึษา 
2.1-2-6 รายงานสรุปผลโครงการอาศรมวิทยา โดยสาขาวิชาภาษาไทย 

2.1-3-1  แผนปฏิบัติการประจํางบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  พ.ศ.2558 
2.1-3-2 ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การใหทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
2.1-3-3 สัญญารบัทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558   
2.1-4-1 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558     
2.1-4-2 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ
2.1-5-1 รายงานสรุปผลโครงการคลินิควิจัย  เมื่อวันที ่23 กรกฎาคม 2558 ณ หอง 0925/หอง 0935 
2.1-5-2 คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง เรื่อง ใหขาราชการไปราชการ  เลขที ่3190/2558  
2.1-5-3 สําเนาเกียรติบัตรแสดงความยินแกอาจารยที่มผีลงานตีพิมพเผยแพรในป พ.ศ.2557 
2.1-6-1 ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรื่อง ขั้นตอนการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชน 
2.1-6-2 คําสั่งแตงตั้ง คณะทํางานประสานงานดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
อาจารยอํานาจ  สงวนกลาง  
รองคณบดฝีายวิชาการและวิจัย 

ผูจดัเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
นางสาวปยะนันท  จะเฮิง 

โทรศัพท : 0890508912 โทรศพัท : 0848055898 
E-mail : amnat.sng@lpru.ac.th E-mail : kairo_jung@hotmail.com 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายใน จํานวน 3,736,818  บาท เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก จํานวน 2,986,012.50  
บาท รวมทั้งหมด จํานวน 6,722,830.50 บาท มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 88 คน คิดเปน 
76,395.80  บาทตอคน บาทตอคน คิดเปน 5 คะแนน(15.28 คะแนน) 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
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ขอมูลพืน้ฐาน (กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) จํานวน 

1. จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 3,736,818 

2. จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 2,986,012.50   

3. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัตงิานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 88 

 
วิธีการคาํนวณ  
1.คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

6,722,830.50 
= 76,395.80  บาท/คน 

88 
 

2. แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
76,395.80   

x 5 = 15.28 คะแนน 
25,000 

 

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน 

ที่ งานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย งบประมาณ แหลงทุน 
วัน เดือน ป ที่ทํา

สัญญา 

1 เทคนคิการสรางแรงจูงใจในการเรียนรูการออก
เสียงภาษาจีนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 โรงเรียนทาวังผา จังหวัดนาน 

อาจารยพรอมบุญ สายชางทอง  19,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
 1/2558 

28 ม.ค.2558 

2 การพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศกดานการ
ใชภาษาจีนในศนูยอนุรักษชางไทย จังหวัด
ลําปาง 

อาจารยสิรรัิตน วาวแวว  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
2/2558 

28 ม.ค.2558 

3 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนในโรงเรียนเขตเทศบาลนครลําปาง 

อาจารยเหนือขวัญ บัวเผื่อน  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
3/2558 

28 ม.ค.2558 

4 ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนระดับ
ประถมศึกษาในจังหวัดลาํปาง 

อาจารยกิตติญา ตุยคํา  49,618.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
4/2558 

28 ม.ค.2558 

5 การสงขอความหรือภาพเรื่องเพศ : ผลกระทบ
ตอวัยรุนลําปางและนัยทางกฎหมาย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปองปรารถน 
สุนทรเภสัช  

42,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
5/2558 

28 ม.ค.2558 

6 การศึกษาเชิงปฏิบัติการดานการฝกซอมวงโยธ
วาทิตโดยกระบวนการมีสวนรวมวงโยธวาทิตใน
เขตเทศบาลนครลําปาง 

ผูชวยศาสตราจารยพรสวรรค มณีทอง  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
6/2558 

28 ม.ค.2558 

7 การบริหารจัดการที่มีผลตอการดําเนินงานของ
สถาบันดนตรีเอกชนในจังหวัดลําปาง 

อาจารยอิศรากร พัลวัลย  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
7/2558 

28 ม.ค.2558 

8 การสรางวงดนตรีแจส : กรณีศึกษานักศึกษา
สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

อาจารยทยากร สุวรรณภูมิ  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
8/2558 

28 ม.ค.2558 

9 ตํานานวัดพระธาตุลําปางหลวงผานการเรียนรู
ศิลปกรรม 

อาจารยวราภรณ ภูมลี  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

9/2558 
28 ม.ค.2558 

10 การสรางสรรคผลงานประติมากรรม อาจารยเจษฎา ทองสุข  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร สัญญาเลขที่
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ที่ งานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย งบประมาณ แหลงทุน 
วัน เดือน ป ที่ทํา

สัญญา 

เครื่องปนดินเผาดวยดินพื้นบาน บานมอนเขา
แกว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เรื่องปมแหง
แสง 

และสังคมศาสตร 10/2558 
28 ม.ค.2558 

11 กระบวนการเพิ่มมูลคาจากวัตถุดิบเหลือใชใหเกิด
ประโยชนเพื่อตอยอดกลุมผลิตภัณฑกะลามะพราวตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอหางฉัตร จงัหวัดลําปาง 

อาจารยขัตติยา ขัติยวรา  48,400.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
11/2558 

28 ม.ค.2558 

12 การศึกษาความพรอมในการจัดตั้งโรงเรียน
ผูสูงอายุของชมรมผูสูงอายุ อําเภอแจหม 
จังหวัดลาํปาง 

ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ พรมเสน  50,000.00 คณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
12/2558 

28 ม.ค.2558 

13 แนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาตันนาครวั 

อาจารยปยรัตน วงศจุมมะลิ  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
13/2558 

28 ม.ค.2558 

14 สภาพและปญหาทางดานกฎหมายที่เก่ียวของกับ
ชวีิตประจําวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 : 
กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

อาจารยนิศาชล พรมดี  40,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
14/2558 

28 ม.ค.2558 

15 ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานคลงัของ
เทศบาลตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัด
ลาํปาง 

อาจารยวรญา จตุพัฒนรังสี  35,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
15/2558 

28 ม.ค.2558 

16 การวิเคราะหวัฒนธรรมทางการเมืองที่สงผลตอ
การมีสวนรวมทางการเมืองของนายกเทศมนตร ี

อาจารยอัญธิชา มั่นคง  44,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
16/2558 

28 ม.ค.2558 

17 การพัฒนาความตระหนักรูหนวยเสียง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (บาน
แสนเมืองมูล) 

อาจารยนิรมล ทะจะกัน  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
17/2558 

28 ม.ค.2558 

18 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 ทั้งจาก
โรงเรียนในเขตตัวเมือง และโรงเรียนในเขต
ทองถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

อาจารยศจีรัตน วุฒิสิงหชัย  45,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
18/2558 

28 ม.ค.2558 

19 แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบ
ประชาชนมีสวนรวมของเทศบาลตําบลปาตนันา
ครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

อาจารย ดร.ชัยนันทธรณ ขาวงาม  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
19/2558 

28 ม.ค.2558 

20 รปูแบบการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพื่อ
สขุภาพของสมัชชาสุขภาพ จังหวัดลําปาง 

อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
20/2558 

28 ม.ค.2558 

21 การวิเคราะหคุณคาของนิทานพื้นบานเพื่อ
บูรณาการการเรียนการสอน : กรณีศึกษา
เปรียบเทียบ "นางเติม๊ - นางกาม" กับ "นาง
อุทธรา" 

อาจารย Dr.Trong Thi Hang  30,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
21/2558 

28 ม.ค.2558 

22 เพลงพืน้เมืองที่เก่ียวของกับจังหวัดลาํปาง : 
การวิเคราะหภาษาถิ่นลานนาและภาพพจน 

อาจารยอรทัย ใจซื่อ  40,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
22/2558 

28 ม.ค.2558 

23 การวิเคราะหความเช่ือเหนือธรรมชาติและการ อาจารยสุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข  40,000.00 คณะมนุษยศาสตร สญัญาเลขที่
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ที่ งานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย งบประมาณ แหลงทุน 
วัน เดือน ป ที่ทํา

สัญญา 

สรางภาวะเหนือธรรมชาติในนวนิยายชีรียผา
ของพงศกร 

และสังคมศาสตร 23/2558 
28 ม.ค.2558 

24 วัจนกรรมการนําเสนอขาวการเมืองจาก
หนังสือพิมพมติชน : ตามแนววัจนปฏิบัติ
ศาสตร 

อาจารยนิตยา มูลปนใจ  40,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
24/2558 

28 ม.ค.2558 

25 ขอผิดพลาดการออกเสียงพยัญชนะทายพยางค
คําตายในภาษาไทยของนักศึกษาจีน ชั้นปที่ 1 
สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจระหวาง
ประเทศ มหาวิทยาลัยยูนนาน นอรมอล นคร
คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

อาจารยปฏิญญา บุญมาเลิศ  36,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
25/2558 

28 ม.ค.2558 

26 วาทกรรมอุดมการณทุนนิยมในนวนยิายของ
โสภี พรรณราย Capitalist Ideology 
Discourse in Sopee Pannarai's Novels 

อาจารยสุภาวดี ยาดี  40,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

26/2558 
28 ม.ค.2558 

27 การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของ "ผงั
เมืองลําปาง" สมัยใหม (พ.ศ. 2442 - 2557) 
กรณีเขตผังเมืองรวม จังหวัดลาํปาง 

ผูชวยศาสตราจารยภิญญพันธุ  
พจนะลาวัณย  

42,800.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
27/2558 

28 ม.ค.2558 

28 การพัฒนาวิธีการสอนการฟง - พูดภาษาจีนเพื่อ
การสื่อสาร โดยใชละครจีนสําหรับเดก็เรื่อง 
"Home with Kids" สําหรับนักเรยีนในระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

อาจารยจิรภัทร จอมพล  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
28/2558 

28 ม.ค.2558 

29 รูปแบบการบรหิารความเสี่ยงเพื่อปองกัน
คอรัปชั่นในองคกร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวิทย  
บุตรอุดม  

50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
29/2558 

28 ม.ค. 58 

30 กระบวนการออกแบบหนงัสือรวบรวมขอมูล
กลุมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
จังหวัดลําปาง 

อาจารยชลาพันธ อุปกิจ  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
1/2558 

6 ม.ค.2558-6 
มี.ค.59 

31 แนวทางและความเหมาะสมในการเพิ่มโทษ
ความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา 

อาจารยสมฤทธ์ิ จันขันธ  42,800.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
2/2558 

6 ม.ค.2558-6 
มี.ค.59 

32 ความพึงพอใจของผูใชหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2550 และ พ.ศ. 2555 

อาจารยอิศรากร พัลวัลย  29,800.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
3/2558 

6 ม.ค.2558-6 
มี.ค.59 

33 การวิเคราะหคัมภีรใบลานวัดในเขตอําเภอแม
ทะ จังหวัดลําปาง 

อาจารยตุลาภรณ แสนปรน  27,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
4/2558 

6 ม.ค.2558-6 
มี.ค.59 

34 ชุมชนทองถิ่นจัดการตนเองดานการจัดการภัย
พิบตัิ : กรณีศึกษาบานไรศิลาทอง ตําบลพิชัย 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

อาจารยวารินทร วงษวรรณ  42,800.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
5/2558 

6 ม.ค.2558-6 
มี.ค.59 

35 การศึกษาวิเคราะหความเชื่อเรื่องกฎแหงกรรม อาจารยอํานาจ สงวนกลาง  45,000.00 คณะมนุษยศาสตร สัญญาเลขที่
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ที่ งานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย งบประมาณ แหลงทุน 
วัน เดือน ป ที่ทํา

สัญญา 

ในพระพุทธศาสนาของนักศึกษาสาขาวิชาสังคม
ศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

และสังคมศาสตร 6/2558 
6 ม.ค.2558-6 

ม.ีค.59 

36 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามทฤษฎีพหุ
ปญญาเพื่อพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล
ปาตนันาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

อาจารยเอ้ือมพร ฟูเต็มวงค  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
7/2558 

6 ม.ค.2558-6 
ม.ีค.59 

37 รปูแบบการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาํหรับควาญชางในศนูยอนุรกัษชางไทย 
จังหวัดลาํปาง 

อาจารยวิธธวัช ปนทะสาย  45,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
8/2558 

6 ม.ค.2558-6 
ม.ีค.59 

38 การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 โรงเรียนเทศบาลปาตันนาครัว อําเภอแมทะ 
จังหวัดลาํปาง 

อาจารยเอ้ือมพร ฟูเต็มวงค  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
1/2558 

6 เม.ย.58-10 
เม.ย.59 

39 พระมหาชนก : การดัดแปลงวรรณกรรมชาดก
ในพระพุทธศาสนาสูวรรณกรรมรปูแบบอ่ืน 

อาจารยณัฐนรินทร เมธีวุฒินันทน 
ภาณุภัทรธนวัฒน  

40,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
2/2558 

6 เม.ย.58-10 
เม.ย.59 

40 กระบวนการทัศนการพัฒนาที่นําไปสูชุมชน
เขมแข็งกรณีศึกษา : บานนาบอน ตาํบลเสริม
งาม จังหวัดลําปาง 

อาจารยปยรัตน วงศจุมมะลิ  20,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
3/2558 

6 เม.ย.58-10 
เม.ย.59 

41 ผลกระทบจากการบังคับใชพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 : กรณีค้ํา
ประกัน 

อาจารยมณีรัตน จันทรหน้ิว  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
4/2558 

6 เม.ย.58-10 
เม.ย.59 

42 การสํารวจทัศนคติของนักกฎหมายตอการนํา
แนวคิดในความยุติธรรมเชิงพทุธศาสนามาปรับ
ใชกับความยุติธรรมตามกฎหมาย 

อาจารยอัคจร แมะบาน  43,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
5/2558 

6 เม.ย.58-10 
เม.ย.59 

43 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ของเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมือง
ลาํปาง จังหวัดลําปาง 

อาจารยยอดย่ิง รักสัตย  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
6/2558 

6 เม.ย.58-10 
เม.ย.59 

44 การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาตันนา
ครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

อาจารยวรญา จตุพัฒนรังสี  30,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
7/2557 

6 เม.ย.58-10 
เม.ย.59 

45 การประเมินความจําเปนใชทักษะการสื่อสาร
ฟง-พดูภาษาอังกฤษของเจาหนาที่ตํารวจสาย
ตรวจและตํารวจจราจร จังหวัดลําปาง 

อาจารยนริศรา ภาษิตวิไลธรรม  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
8/2558 

6 เม.ย.58-10 
เม.ย.59 

46 การสรางชุมชนแหงการเรียนรูผานกระบวนการ อาจารยธนุพงษ ลมออน  60,000.00 คณะมนุษยศาสตร 9/2558 
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ที่ งานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย งบประมาณ แหลงทุน 
วัน เดือน ป ที่ทํา

สัญญา 

ผลิตขาวนาโยนของเกษตรกรในเขตเทศบาลปา
ตันนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

และสังคมศาสตร 6 เม.ย.58-10 
เม.ย.59 

47 การจัดการบริการสาธารณะดานการศึกษาแบบ
มีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
จังหวัดลําปาง 

อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
10/2558 

6 เม.ย.58-10 
เม.ย.59 

48 แนวทางการมีสวนรวมสอบสวนคดีอาญาของ
นักกฎหมาย 

อาจารยพฤกษา เครือแสง  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
11/2558 

6 เม.ย.58-10 
เม.ย.59 

49 การศึกษาประเพณีแกมื้อนาจากวัดพระธาตุ
ลําปาง 

อาจารยภาณวุัฒน สกุลสืบ  48,400.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
12/2558 

6 เม.ย.58-10 
เม.ย.59 

50 ภาพแทนแนวคิดรวมสมัยในสารคดีแนะวิธีการ อาจารยทัตพิชา สกุลสบื  30,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
13/2558 

6 เม.ย.58-10 
เม.ย.59 

51 ความรูความเขาใจในบทบาทหนาทีพ่ลเมืองของ
เยาวชนในจังหวัดลําปาง 

อาจารยอัมฤตา สารธิวงค  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
14/2558 

6 เม.ย.58-10 
เม.ย.59 

52 ความพรอมและความตองการในการยกฐานะ
เปนเทศบาลเมืองของเทศบาลตําบลแมเมาะ 
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

อาจารยเสาวรีย บุญสา  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
15/2558 

6 เม.ย.58-10 
เม.ย.59 

53 งานสรางสรรคทัศนศิลปชุดแรงบัลดาลใจจาก
ศิลปกรรม วัดไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง 

ผูชวยศาสตราจารยศิรกิร อ่ินคํา  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
16/2558 

6 เม.ย.58-10 
เม.ย.59 

54 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการทํางานตามทฤษฎีหลักสูตรอิงมาตรฐาน 

อาจารยพชรวลี กนิษฐเสน  45,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
17/2558 

6 เม.ย.58-10 
เม.ย.59 

55 การติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
เครือขายองคความรู (Knowledge-Based 
OTOP : KBO) จังหวัดลําปาง 

อาจารยชลาพันธ อุปกิจ  30,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
18/2558 

6 เม.ย.58-10 
เม.ย.59 

56 ความเหมาะสมของมาตรการฟนฟูลูกหนี้บุคคล
ธรรมดาในคดีลมละลาย 

อาจารยอาระดา พุมไพศาลชัย  25,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
1/2558 

6 เม.ย.58-10 
เม.ย.59 

57 การพัฒนาระบบอุทธรณรองทุกขใน
สถาบันอุดมศึกษากรณีศึกษา : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

อาจารยเกียรตสิุดา โสดามรรค  25,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สัญญาเลขที่
2/2558 

6 เม.ย.58-10 
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ที่ งานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย งบประมาณ แหลงทุน 
วัน เดือน ป ที่ทํา

สัญญา 

เม.ย.59 

1 แบบจําลองปจจัยความสําเร็จในการบริหารงาน
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : 
กรณีศึกษาเทศบาลในจังหวัดลําปาง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวิทย บุตร
อุดม  

50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
1/2558 

28 ม.ค.58-28 
ม.ค.59 

2 การพัฒนาทักษะการอานแบบ PISA ในการ
วิจารณวรรณกรรม 

อาจารยชัยเนตร ชนกคุณ  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
2/2558 

28 ม.ค.58-28 
ม.ค.59 

3 ชวีประวัติประธานาธิบดีโฮจิมินหตั้งแต ค.ศ. 
1890 - 1945 : การสังเคราะหเชิงคติชนวิทยา 

อาจารย Dr.Trong Thi Hang  50,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
3/2558 

6 เม.ย.58-10 
เม.ย.59 

4 การพัฒนาองคความรูอยางมีสวนรวมสูการ
บริหารจัดการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลอม
แรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

อาจารยพฤกษา เครือแสง  96,800.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
1/2558  

16 เม.ย.58-16 
เม.ย.59 

5 กระบวนการบรหิารจัดการขอมูลขาวสารในเขต
เทศบาลเมืองลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัด
ลาํปาง 

อาจารยนิตยา มูลปนใจ  90,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
1.1/2558  

16 เม.ย.58-16 
เม.ย.59 

6 แนวทางการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของ
ประชาชนตอการบริหารจัดการชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัด
ลาํปาง 

อาจารยรชัดาพร หวลอารมณ  90,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
1.2/2558  

16 เม.ย.58-16 
เม.ย.59 

7 ปญหาการบังคบัใชกฎหมายเก่ียวกับการบุกรุก
ที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองลอมแรด 
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

อาจารยมณีรัตน จันทรหน้ิว  90,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
1.3/2558  

16 เม.ย.58-16 
เม.ย.59 

8 การพัฒนาศักยภาพกลุมวิสาหกิจชุมชนสูการ
รบัรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน 

อาจารยเทวฤทธ์ิ วิญญา  250,000.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
1/2558  

16 เม.ย.58-16 
เม.ย.59 

9 การประยุกตระบบสารสนเทศภูมศิาสตรในการ
ใหบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
จังหวัดลาํปาง 

ผูชวยศาสตราจารยวิพัฒน หมั่นการ  499,400.00 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

สญัญาเลขที่
2/2558  

16 เม.ย.58-16 
เม.ย.59 

 
2. เงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก 

ที ่ งานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย งบประมาณ แหลงทุน 
วัน เดือน ป ที่ทํา

สัญญา 

1 การศึกษากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑจาก
เศษวัสดใุนการผลิตเซรามิกแบบมีสวนรวม 
ชมุชนบานหมอสม ตําบลปงแสนทอง จังหวัด

-ผูชวยศาสตราจารยศิริกร อ่ินคํา  
-ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เย่ียง
พฤกษาวัลย  

400,000.00  สาํนักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาต ิ

สญัญาเลขที่
1/2558 

4 พ.ย.2557-4 
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ที ่ งานวิจัย หัวหนาโครงการวจิัย งบประมาณ แหลงทุน 
วัน เดือน ป ที่ทํา

สัญญา 

ลําปาง พ.ย.2558 

2 วัดพระธาตุลําปางหลวง : จิตรกรรมสีน้ําและ
ขอมูล 

อาจารยวราภรณ  ภูมล ี 380,000.00  สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

สัญญาเลขที่
3/2558 

4 พ.ย.2557-4 
พ.ย.2558 

3 การออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑ
ทองถ่ินรถมาจําลองบานนากวม จังหวัดลําปาง 

อาจารยนันทิยา สมสรวย  348,000.00  สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

สัญญาเลขที่
4/2558 

4 พ.ย.2557-4 
พ.ย.2558 

4 บทบาทของทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนในตําบล
บานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
 

อาจารยอัญธิชา มั่นคง  80,000.00  สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

สัญญาเลขที่
2/2558 

4 พ.ย.2557-4 
พ.ย.2558 

5 การสรางพ้ืนที่ทางสังคมของรางทรงกระเทย
ผานการชวงชิงพ้ืนที่ศักดิสิ์ทธิ์ 
(สัญญาทุน 2 ป 6 เดือน 611,000 บาท) 
ปงบ 58= 244,400  
ปงบ 57=244,400 

ปงบ 56=122,220 

 อาจารยก่ิงแกว   ทิศตึง 244,400 สํานักกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

(สกว) 

สัญญาทุน 
 

6 การสรางชุมชนแหงการเรียนรู ผานกระบวนการ
ผลิตขาวนาโยน ของชุมชนเขตเทศบาลปาตันนา
ครัว อ.แมทะ จ.ลําปาง  

 อาจารยธนุพงษ  ลมออน 140,000 สํานักกองทุน
สนับสนุนการวิจัย

(สกว) 

สัญญาทุน 
 

7 พัฒนาเครอืขายและกลไกการศึกษา 
สภาวการณและขับเคลือ่นการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนระดับภาคเหนือ
(จํานวนนักวิจัยและนักวิจัยรวมทั้งสิ้น 8 คน) 
ไดรับทุนทั้งสิ้น 5,026,500 สัญญา3 ป  ดังน้ี 
งบ 56= 1,040,000 บาท 
งบ 57= 1,238,000 บาท 
งบ 58=1,460,500 /8 คน = 182,562.50 
อาจารยที่สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน 5 คน รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 912,812.50 

 ผศ. จําลอง  คําบุญชู 
 ผศ.ดร.ธนวิทย  บุตรอุดม 
 อ. ภาณุวัฒน  สกุลสืบ 
 อ.ชัยเนตร ชนกคุณ 
 อ.ดร.ดวงใจ ปเย 

912,812.50 สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริม
สุขภาพ 
(สสส) 

สัญญาทุน 
เลขที่ 

RDG55A0001
 

8 
 

ดนตรีและพิธีกรรมฟอนผีในสังคมวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม 

 ผศ. ดร.นิรันดร  ภักดี 280,000 กรมสงเสริม
วัฒนธรรม 
(กระทรวง
วัฒนธรรม) 

สัญญาทุน 
 

9 โครงการสรางเครือขายการสํารวจ รวบรวม
คัมภีรใบลานลานนาในรปูแบบการจัดเก็บ
ดวยระบบดิจิทอลโดยการมสีวนรวมของ
ชุมชนในเขตอําเภอแมทะจังหวัดลาํปาง 

อ.ตุลาภรณ  แสนปรน 200,000 กรมสงเสริม
วัฒนธรรม 
(กระทรวง
วัฒนธรรม) 

สัญญาทุน 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 
เปาหมายป 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

25,000บาทตอคน 
เงนิสนับงานวิจัยฯ 

76,395.80    บาท/คน 
5 คะแนน 
(15.28) 

บรรลเุปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2.1 ประกาศการใหทุนอุดหนุนวิจัยภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
2.2.2 สัญญาการใหทุนอุดหนุนวิจัยภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558   

2.2.3 ประกาศการใหทุนอุดหนุนวิจัย ภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

2.2.4 สัญญาการใหทุนอุดหนุนวิจัย ภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558   

 
ตัวบงชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
อาจารยอํานาจ  สงวนกลาง 
รองคณบดฝีายวิชาการและวิจัย 

ผูจดัเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางเจนจิรา  เชิงด ี

โทรศัพท : 0890508912 โทรศัพท : 0817650828 
E-mail : amnat.sng@lpru.ac.th E-mail : jenjiranan@hotmail.com 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปปฏิทิน 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีผลงานวิชาการและผลงานสรางสรรคดังนี้ 

1) ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา จํานวน 37 เรื่อง โดยเปนผลงาน ดังน้ี (1) คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน จํานวน 23  
เรื่อง (2) คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 5 เร่ือง  (3) คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 9 เรื่อง  และ (4) คาน้ําหนัก 1.00 
จํานวน 0 เรื่อง  

2) ผลงานสรางสรรค จํานวน 6 ผลงาน โดยเปนผลงาน ดังนี้ (1)คาน้ําหนัก 0.20 จํานวน จํานวน 0 ผลงาน (2) คา
น้ําหนัก 0.40 จํานวน 0 ผลงาน  (3) คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน 4 ผลงาน และ (4) คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน  2 
ผลงาน  

สรุปผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการและผลงานสรางสรรค ของอาจารยประจําเทากับ 16.00 และคณะมี
อาจารยประจําทั้งหมดทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละของผลรวม 17.02 คิดเปน 4.26 
คะแนน 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. ผลงานทางวิชาการ 
 

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  (คาน้ําหนัก 
0.20) จํานวน..............23..............ผลงาน 
 

 
ที ่ ช่ือเจาของบทความ ช่ือบทความวิจัย/งานสรางสรรค ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสาร หมายเลขเอกสารหลักฐาน 
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ที ่ ช่ือเจาของบทความ ช่ือบทความวิจัย/งานสรางสรรค ปที่ตีพิมพ ช่ือวารสาร หมายเลขเอกสารหลักฐาน 

1 อาจารยพฤกษา  เครือแสง  บทความวิ จัยเรื่ อง แนวทางการ
ปรับปรุงแบบการเรียนและความ
มุ งหวั งในชี วิ ตเพื่ อการประสบ
ความสําเร็จทางวิชาการของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ที่
ศึกษาในรายวิชากฎหมายปกครอง ป
การศึกษา 2556 

5 สิงหาคม 
2557 

ประชุมทางวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ ม.ราชภัฏกําแพงเพชร  

2.3-1 

2 อาจารยวราภรณ ภูมล ี การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนโดยใชภูมิปญญา
ทองถิ่น เรื่อง สืบสานภูมิ
ปญญาลานนา กลุมสาระ
ทัศนศลิปชวงช้ันที่2 หอง ป.
6/1 โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ 
อ.เกาะคา จ.ลําปาง 

5 ส.ค.57 ประชุมทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาต ิ
ม.ราชภัฏกาํแพงเพชร  

2.3-34 

3 อาจารยพฤกษา เครือแสง บทความวิจัยเร่ือง ความตองการมี
สวนรวมของนักกฎหมายในการ
สอบสวนคดีอาญา : เขตเทศบาลเมือง
เขลางคนคร จังหวัดลําปาง  

วันที่ 3- 4   
ธันวาคม พ.ศ. 

2557 

ประชุมทางวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุตรดิตถ  

2.3-3 

4 ผูชวยศาสจารยวิไลลักษณ พรม
เสนอ  

บทความวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนา
บทบาทองคกรปกครองทิ้งถ่ินดาน
การจัดสวัสดิการแกประชาชนกลุม
เกษตรกรรม 

5 สิงหาคม 
2557 

ประชุมทางวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ  
ม.ราชภัฏกําแพงเพชร  

2.3-4 

5 อาจารยปยรัตน  วงศจุมมะลิ บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบ
การผลิตพืชสมุนไพรของศูนยพัฒนา
วัตถุดิบและสมุนไพร โรงพยาบาลแจ
หมทีน่ําไปสูกลไกทางดานการตลาด 

5 สิงหาคม 
2557 

ประชุมทางวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ  
ม.ราชภัฏกําแพงเพชร  

2.3-5 

6 อาจารยมณีรัตน  จันทรหนิ้ว บทความวิจัยเรื่อง การศึกษากฎหมาย
ผานกระบวนการสอนโดยใชชุด
แบบฝกหัดทางกฎหมาย 

5 สิงหาคม 
2557 

ประชุมทางวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ  
ม.ราชภัฏกําแพงเพชร  

2.3-6 

7 อาจารยอัครจร  แมะบาน บทความวิจัยเร่ือง การศึกษา
กฎหมายผานกระบวนการคลิดนิค
กฎหมายโดยนักศึกษา 

5 สิงหาคม 
2557 

ประชุมทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ  
ม.ราชภัฏกําแพงเพชร  

2.3-7 

8 อาจารยอาระดา  พุมไพศาลชัย บทความวิจัยเร่ือง มาตรการพิเศษ
แทนการดําเนินคดีอาญาตอเด็ก
และเยาวชนตามพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

5 สิงหาคม 
2557 

ประชุมทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ  
ม.ราชภัฏกําแพงเพชร  

2.3-8 
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ที ่ ช่ือเจาของบทความ ช่ือบทความวิจัย/งานสรางสรรค ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสาร หมายเลขเอกสารหลักฐาน 

พ.ศ.2553 

9 ผูชวยศาสตราจารยปรองปรา
รถน สุนทรเภสัช 

บทความวิจัยเร่ือง มาตรฐานทาง
เหตุผลในบริบทของสตรีในการ
พิจารณาความผิดเก่ียวกับเพศ : 
กรณีการเฝาตามหลังการถูกตัด
ความสัมพันธ 

5 สิงหาคม 
2557 

ประชุมทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ  
ม.ราชภัฏกําแพงเพชร  

2.3-9 

10 อาจารยรัชฏาภรณ ทองแปน บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีสวนรวม
บานแมแจม ต.แจซอน อ.เมืองปาน 
จ.ลําปาง 

5 สิงหาคม 
2557 

ประชุมทางวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ  
ม.ราชภัฏกําแพงเพชร  

2.3-10 

11 อาจารยอํานาจ สงวนกลาง บทความวิจัยเรื่อง การศึกษา
วิเคราะหกระบวนการเรียนรูในพุทธ
ศาสนาเพื่อการพัฒนาคน 

5 สิงหาคม 
2557 

ประชุมทางวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ  
ม.ราชภัฏกําแพงเพชร  

2.3-11 

12 อาจารยภาณุวัฒน สกุลสืบ บทความวิ จัยเรื่ อง คุณค าด าน
วรรณศิลปของเพลงรําวงจากตําบล
ลอมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง 

5 สิงหาคม 
2557 

ประชุมทางวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ  
ม.ราชภัฏกําแพงเพชร  

2.3-12 

13 อาจารยสุภาวดี  ยาดี บทความวิจัยเรื่องวาทกรรมความ
รุนแรงในหนังสือการตูนเรื่อง
ครอบครัวตึ๋งหนืด 

5 สิงหาคม 
2557 

ประชุมทางวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ  
ม.ราชภัฏกําแพงเพชร  

2.3-13 

14 อาจารยชัยเนตร ชนกคุณ บทความวิจัยเรื่องพัฒนา
กระบวนการสอนเรยีงความ ดวย
ผังความคิดแบบยอยกลับ เพื่อ
พัฒนาครูผูสอนวิชาภาษาไทย 
โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล)   

5 สิงหาคม 
2557 

ประชุมทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ ม.
ราชภัฏกําแพงเพชร  

2.3-14 

15 อาจารยสุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข บทความวิจัยเรื่ องการวิ เคราะห
ปญหาการเขียนเรียง ความของ
นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มห
วิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

5 สิงหาคม 
2557 

ประชุมทางวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ ม.ราชภัฏกําแพงเพชร  

2.3-15 

16 อาจารยทัตพิชา  สกุลสืบ บทความวิจัยเรื่องรปูแบบโครง
เรื่อง ของนวนิยายไทยแนวสลับ
ราง ระหวาง 2550 -2554 

5 ส.ค.57 ประชุมทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ ม.
ราชภัฏกําแพงเพชร  

2.3-16 

17 อาจารยเสาวรยี บุญสา บทความวิจั ย เรื่ อง การจั ด
กิจกรรมสัมพันธ เพื่ อพัฒนา

วันที่ 3 - 4 
ธันวาคม 

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

2.3-17 
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ที ่ ช่ือเจาของบทความ ช่ือบทความวิจัย/งานสรางสรรค ปที่ตีพิมพ ช่ือวารสาร หมายเลขเอกสารหลักฐาน 

กระบวนการเรียนรูตามสภาพจริง
ของนักศึกษาในรายวิชามนุษย
สัมพันธในองคกรภาครัฐ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ 

18 อาจารยเหนือขวัญ บัวเผื่อน การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยใช
การสอนแบบ CBL (Creative 
Based Learing) ในรายวิชา
ภาษาจีนเพื่ อการสื่ อสารของ
นักศึกษาที่ไมใชวิชาเอกภาษาจีน 

วันท่ี 3 - 4 
ธันวาคม 
2557 

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 

2.3-17 

19 อาจารยมณีรตัน จันทรหนิ้ว ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
กันผูเขารวมกระทําความผิดไว
เปนพยาน 

วันท่ี 3 - 4 
ธันวาคม 
2557 

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 

2.3-17 

20 อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ การใชทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสงเสริม
การพั ฒนาอาชี พในท องถ่ิ น : 
กรณีศึกษาตําบลปาตัน อ.แมทะ จ.
ลําปาง 

วันที่ 3 - 4 
ธันวาคม 2557 

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

2.3-17 

21 อาจารยชลาพันธ อุปกิจ ความต องการมี ส วนร วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการทองเที่ยว: 
ศึกษากรณีผูทีพ่ักอาศัยตามแนวถนน
ประสานไมตรี ต.สบตุย อ.เมือง จ.
ลําปาง 

วันที่ 3 - 4 
ธันวาคม 2557 

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

2.3-17 

22 อาจารยเหนือขวัญ บัวเผื่อน การสรางหลักสูตรฝกอบรม
ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก
นอยในโรงเรียนชุมชนวัดพระ
ธาตุลําปางหลวง อ.เกาะคา 
จ.ลําปาง 

6 มถิุนายน 
57 

ประชุมวิชาการจีนศกึษา
ระดับนานาชาติคร้ังท่ี 2 
เร่ือง ไขมุกหลนบนจาน

หยกจีนศึกษาภาษา
วรรณกรรมและ

วัฒนธรรม  

2.3-18 

23 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย พลวัตของความเปนญี่ปุนใน
ฐานะ "พื้นที่ทางวัฒนธรรม
ญี่ปุน" ที่ดํารงอยูในสังคมไทย 
ตั้งแต ทศวรรษ 2510 - พ.ศ.
2257 

2557 การประชุมวิชาการญี่ปุน
ศึกษาในประเทศไทย 

ครั้งท่ี 8 ประจําป พ.ศ.
2557 ณ  

คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

2.3-23 

 

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
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สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศ (คาน้ําหนัก 0.40) จํานวน 5 ผลงาน 

ที ่
ชื่อเจาของบทความ ชื่อบทความวิจัย/งานสรางสรรค ปที่ตีพมิพ 

ชื่อวารสาร หมายเลขเอกสาร
หลักฐาน   

1 อาจารยสุภาพ ตะใจ Megalithic Culture with 
Water Management 
Systems of Ancient 
Urban in  Waterfront 
Asian Cultural  
Landscape, 2014, p 71 – 
76   

2557 Waterfront Asian 
Cultural  Landscape, 

2014, p 71 – 76 

2.3-19 

2 ผศ.ดร.ชุติกานต รักธรรม ChutigarnRaktham. (2014) 
“The Friendship Networks of 
International Students. 

“Proceedings of 
International Symposium 
on Conducting Cross-
Cultural, Cross-National 
Research in International 
Settings,  

January 
2014  

“Proceedings of International 
Symposium on Conducting 
Cross-Cultural, Cross-National 

Research in International 
Settings, 

Faculty of Education, 
Chulalongkorn University,  

194-213. 

2.3-20 

3 อาจารยอัจฉรยิา ครธุาโรจน Autchariya Krautharot. (2015) 
“Using Role-Play and 
Cartoon Maker Program to 
Motivate Non-English 
Language Major Students to 
Practice English Speaking.” 
Proceedings of the 2nd 
International Conference 
on Innovation in 
Education,  

2014 Proceedings of the 2nd 
International Conference on 

Innovation in Education, 
Mahidol University. 

2.3-21 

4 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย สาํนึกของพื้นที่และเวลาแบบ
ใหม กับ พลวัตวรรณกรรม
ลานนา บนรอยตอของพุทธ
ศตวรรษที่ 24”  

พฤศจิกายน 
2557 

เวทีวิจัยมนุษยศาสตรไทย
ครั้งที่ 8 และเนื่องในโอกาส

ครบรอบ 50 ปคณะ
มนษุยศาสตร  

ม.เชียงใหม  ณ โรง
แรมอิมพิเรยีล แมปง  
อ.เมือง จ.เชียงใหม 

2.3-22 

5 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย Constructing a Buddhist 
mega-church and the 
development of Buddhist 
fantasy art – the case of 
Wat Phra Dhammakaya". 
Paper presented at the 
12th International 

22-24 April 
2014 

University of Sydney, 
Australia 

2.3-33 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปการศึกษา 2557 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หนา 54 
 

ที ่
ชื่อเจาของบทความ ชื่อบทความวิจัย/งานสรางสรรค ปที่ตีพิมพ 

ชื่อวารสาร หมายเลขเอกสาร
หลักฐาน   

Conference on Thai 
Studies  

 
  บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

(คาน้ําหนัก 0.60) จํานวน 9 ผลงาน 

ที ่
ชื่อเจาของบทความ ชื่อบทความวิจัย/งานสรางสรรค ปที่ตีพมิพ 

ชื่อวารสาร หมายเลขเอกสาร
หลักฐาน   

1 อาจารยปวีณา  งามประภาสม แนวทางการฟนฟูประเพณี
ตานตอด 

ม.ค.-มิ.ย.
57 

วารสารศรีนครินทร 
วิโรฒ  

2.3-24 

2 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย พื้นท่ีความทรงจําเดือนตุลาใน
ภาคเหนือ ประวัติศาสตร
การเมืองแบบลักปดลักเปด 

มกราคม-
มิถุนายน 

2557 

มนุษยศาสตรสาร,5: 1  
[คณะมนุษยศาสตร ม.

เชียงใหม] 

2.3-26 

3 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย ศิลปาณานิคมในนามของศลิป 
พีระศรีวาดวยอํานาจนํา
วงการศิลปะไทย 

มกราคม-
เมษายน 
2557  

รัฐศาสตรสาร, 35 : 1   
หนา 178-243 

2.3-27 

4 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย ความเปลี่ยนแปลงของนักขาว
พลเมืองที่สัมพันธกับระบอบ
ประชาธิปไตย กรณีศึกษา
ภาคเหนือประเทศไทย 

มกราคม-
เมษายน 
2557 

วารสารสถาบัน
พระปกเกลา, 12 : 1 หนา 
91-112 

2.3-28 

5 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย การสรางพ้ืนที่เมกกะชาวพุทธ 
และแฟนตาซีของพุทธศิลป
ของวัดพระธรรมกาย"  

2557 วารสารหนาจั่ว, 11 
(2557) [คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ม.
ศิลปากร] 

2.3-29 

6 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย คนจีน” กับบทบาทการสราง 
“พื้นที่เมือง” ในสังคมไทย
ทศวรรษ 2490 

2557 วารสารวิจัยและสาระ
สถาปตยกรรม/การผัง
เมือง [คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและ
การผังเมือง ม.
ธรรมศาสตร]-JARS- 

2.3-30 

7 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย "ส.ธรรมยศ กับทศันะ
กาวหนาในยุคสมยัแหงความ
ลาหลัง" .  

สิงหาคม 
2557 

ศิลปวฒันธรรม, 35 : 10  2.3-31 

8 อาจารยปยดา ชัชวาลยปรีชา การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
การสรางสรรคศิลปการแสดง
ฟอนสะไบ สําหรับนักเรยีน
มัธยมศกึษาตอนปลาย จ.

ม.ค.-มิ.ย.
57 

ปที่ 6 ฉบับ
ที่ 1 

วารศลิปากร 
ศึกษาศาสตรวิจัย  

ม.ศิลปากร 

2.3-32 
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ที ่
ชื่อเจาของบทความ ชื่อบทความวิจัย/งานสรางสรรค ปที่ตีพิมพ 

ชื่อวารสาร หมายเลขเอกสาร
หลักฐาน   

ลําปาง 

9 อาจารยพฤกษา เครือแสง บทความวิจัยเรื่อง บทความทาง
วิชาการตีพิมพเผยแพรใน “แนว
ทางการปฏิรูปประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยไทยสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” 

ปที่ 7 ฉบับที่ 
1 มกราคม – 

มิถุนายน 2557 

วารสาร “ผูตรวจการแผนดิน”  2.3-2 

 
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (คาน้ําหนัก 0.80) จํานวน.........0...................ผลงาน 
 

ท่ี 
ชื่อเจาของบทความ ชื่อบทความวิจัย/งานสรางสรรค ปที่ตีพมิพ ชื่อวารสาร 

 

- - - - - 

     

 
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

 ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
 ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
 ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
 ตําราหรอืหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  
 ตําราหรอืหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมิน

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

ที ่ ชื่อเจาของบทความ ชื่อบทความวจิัย/งาน
สรางสรรค 

ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสาร หมายเลขเอกสาร
หลักฐาน 

 -     

 
2. งานสรางสรรค 
  งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Online 

(คาน้ําหนัก 0.20) จํานวน..........0..................ผลงาน 

ท่ี ชื่อเจาของบทความ ชื่อบทความวิจัย/งานสรางสรรค ปที่ตีพมิพ ชื่อวารสาร 
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 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
 (คาน้ําหนัก 0.40) จํานวน...............0.............ผลงาน 

ที ่
ชื่อเจาของบทความ ชื่อบทความวิจัย/งานสรางสรรค ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสาร 

 

     

 
 

 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
 (คาน้ําหนัก 0.60) จํานวน...............4.............ผลงาน 

ที ่
ชื่อเจาของบทความ 

ชื่อบทความวิจัย/งาน
สรางสรรค 

ปท่ีตีพิมพ 
ชื่อวารสาร/การแสดง หมายเลขเอกสาร

หลักฐาน   

1 อาจารยเจษฎา  ทองสุข สามสหาย 
(งานสรางสรรค) 

30 พ.ค.2557 การประกวดผลิตภัณฑ
เซรามิกสําหรับแตง
เมืองลําปาง หัวขอ 

“นครลําปาง เมืองแหง
เซรามิก” ณ ศูนย
แสดงและจําหนาย

สินคาเซรามิกและหัตถ
อุตสาหกรรมจังหวัด

ลําปาง 
 

2.3-35 

2 อาจารยเจษฎา  ทองสุข ความสขุ ที่กอเกิดในลาํปาง  
(งานสรางสรรค) 

7 ส.ค.2557 ศูนยพัฒนา
อุตสาหกรรมเซรามิก 

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม  

2.3-36 

3 อาจารยเจษฎา  ทองสุข ผลงานชะ “รางไร
วิญญาณ” 
(งานสรางสรรค) 

12 ธ.ค. 2557 แสดง ณ หอศิลปรวม
สมัยราชดําเนิน ถ.ราช

ดําเนิน กรงุเทพฯ  
 

2.3-37 

4 ผูชวยศาสตราจารยศิริกร  อ่ินคํา 2603-5303 ขาว เทา ดํา 
ปารตีศิลปะ  

3-15 ม.ิย.57 หอนทิรรศการ
ศิลปวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
 

2.3-38 

 
 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

(คาน้ําหนัก 0.80) จํานวน.......2.....................ผลงาน 
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ที ่
ชื่อเจาของบทความ ชื่อบทความวิจัย/งานสรางสรรค ปที่ตีพมิพ 

ชื่อวารสาร หมายเลขเอกสาร
หลักฐาน   

1 ผูชวยศาสตราจารยศิริกร อ่ินคํา นิทรรศการ Summer 2014 
Art Exhibit 24  ผลงาน ชือ่ 
“Save the Environment 
Artistic objects 
contributing to waste 
reduction and 
behavioral change” 

ผลงาน
สรางสรรค 

(ประติมากรรม) 
2014 

สูจิบัตร 2.3-39 

2 ผูชวยศาสตราจารยศิริกร 
อิ่นคํา 

ผลงานวาดเสน ชุด “My 
Senses” โครงการศิลปะใน
จินตนาการIMAGO  MUNDI 
ของมูลนิธ ิBenetton 
"SPIRITUAL & MATERIAL" 

ผลงาน
สรางสรรค 

(ประติมากรรม) 
2014 

สูจิบัตร 2.3-40 

วิธีการคาํนวณ  
1.คาํนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

16 (4.6+2.0+5.4+2.4+1.6) 
x 100 = รอยละ 17.02 

94 
 

2. แปลงคารอยละทีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
17.02 

x 5 = 4.26 คะแนน 
20 

 
  การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

เปาหมายป 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 20 รอยละ = 
17.02 X5 

4.26 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
20 

 
รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-1 อ.พฤกษา เครือแสง . บทความเรื่อง แนวทางการปรับปรุงแบบการเรียนและความมุงหวังในชีวิตเพ่ือ

การประสบความสําเร็จทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ที่ศึกษาในรายวิชา
กฎหมายปกครอง ปการศึกษา 2556 เอกสารประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาต ิม.ราชภัฏกําแพงเพชร วันท่ี 5 สิงหาคม 2557  

2.3-2 อ.พฤกษา เครือแสง. บทความวิจยัเรื่อง บทความทางวิชาการตีพิมพเผยแพรใน “แนวทางการปฏิรูป
ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยไทยสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน” วารสาร “ผูตรวจการแผนดิน” 

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มถิุนายน 2557  

2.3-3 อ.พฤกษา เครือแสง. บทความวิจยัเรื่อง ความตองการมีสวนรวมของนักกฎหมายในการสอบสวน
คดีอาญา : เขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร จังหวัดลําปาง ประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ วันที่ 3- 4   ธันวาคม พ.ศ. 2557  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-4 ผศ.วิไลลักษณ พรมเสนอ. บทความเรื่อง แนวทางการพัฒนาบทบาทองคกรปกครองทิ้งถิ่นดานการจัด

สวัสดิการแกประชาชนกลุมเกษตรกรรม เอกสารประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ม.ราชภัฏกําแพงเพชร วันที่ 5 สิงหาคม 2557  

2.3-5 อ.ปยรตัน  วงศจุมมะล.ิ บทความเรื่อง การพัฒนาระบบการผลิตพืชสมุนไพรของศนูยพัฒนาวัตถดิุบและ
สมุนไพร โรงพยาบาลแจหมที่นําไปสูกลไกทางดานการตลาด  เอกสารประชุมทางวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ม.ราชภัฏกําแพงเพชร วันที่ 5 สิงหาคม 2557    

2.3-6 อ.มณีรตัน  จันทรหนิ้ว. บทความเร่ือง การศึกษากฎหมายผานกระบวนการสอนโดยใชชุดแบบฝกหัดทาง
กฎหมาย  เอกสารประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ม.ราชภัฏ
กําแพงเพชร วันที่ 5 สิงหาคม 2557  

2.3-7 อ.อัครจร  แมะบาน. บทความเรื่อง การศึกษากฎหมายผานกระบวนการคลิดนิคกฎหมายโดยนักศึกษา 
เอกสารประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิม.ราชภัฏกําแพงเพชร 
วันที่ 5 สิงหาคม 2557  

2.3-8 อ.อาระดา  พุมไพศาลชัย. บทความเรื่อง มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาตอเด็กและเยาวชนตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 
เอกสารประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิม.ราชภัฏกําแพงเพชร 
วันที่ 5 สิงหาคม 2557   

2.3-9 ผศ.ปรองปรารถน สุนทรเภสัช. บทความเร่ือง มาตรฐานทางเหตุผลในบริบทของสตรใีนการพิจารณาความผิด
เก่ียวกับเพศ : กรณีการเฝาตามหลังการถูกตัดความสมัพันธ เอกสารประชุมทางวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ม.ราชภัฏกําแพงเพชร วันที่ 5 สิงหาคม 2557  

2.3-10 อ.รัชฏาภรณ ทองแปน.  บทความเรื่อง การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีสวนรวมบานแมแจม ต.แจ
ซอน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง เอกสารประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาต ิม.ราชภัฏกําแพงเพชร วันที่ 5 สิงหาคม 2557  
 

2.3-11 อ.อํานาจ สงวนกลาง. บทความเร่ือง การศึกษาวิเคราะหกระบวนการเรียนรูในพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา
คน เอกสารประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิม.ราชภัฏ
กําแพงเพชร วันที่ 5 สิงหาคม 2557  

2.3-12 อ.ภาณุวัฒน สกุลสืบ. บทความเรื่อง คุณคาดานวรรณศลิปของเพลงรําวงจากตําบลลอมแรด อ.เถิน จ.
ลําปาง เอกสารประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิม.ราชภัฏ
กําแพงเพชร วันที่ 5 สิงหาคม 2557  

2.3-13 อ.สุภาวดี  ยาดี. บทความเร่ือง วาทกรรมความรุนแรงในหนังสือการตูนเรื่องครอบครวัตึ๋งหนืด   เอกสาร
ประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ม.ราชภัฏกําแพงเพชร วันที่ 5 
สิงหาคม 2557  

2.3-14 อ.ชัยเนตร  ชนกคุณ. บทความเร่ือง การสอนเขียนเรียงความแบบยอนกลบัโรงเรียนวัดนางแลเอกสาร
ประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ม.ราชภัฏกําแพงเพชร วันที่ 5 
สิงหาคม 2557   

2.3-15  อ.สปุระวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข . การวิเคราะหปญหาการเขียนเรียงความของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เอกสารประชุมทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาตแิละนานาชาต ิม.ราชภัฏกําแพงเพชร วันที่ 5 สิงหาคม 2557  

2.3-16  อ.ทัตพิชา  สกุลสืบ. บทความเร่ือง รูปแบบโครงเรื่องสลับราง พ.ศ.2550-2554 เอกสารประชุมทางวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาตแิละนานาชาต ิม.ราชภัฏกําแพงเพชร วันที่ 5 สิงหาคม 2557  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-17 อ.เสาวรีย  บุญสา. บทความวิจัย เร่ือง การจัดกิจกรรมสัมพันธเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูตาม

สภาพจรงิของนักศึกษาในรายวิชามนุษยสัมพันธในองคกรภาครัฐ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ วันที่ 3- 4   ธันวาคม พ.ศ. 2557  

2.3-18 อ.เหนือขวัญ บัวเผือ่น. บทความเร่ือง การสรางหลักสตูรฝกอบรมภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศกนอยใน
โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง เอกสารประชุมวิชาการจีนศึกษาระดับ
นานาชาตคิรั้งท่ี 2 เร่ือง ไขมุกหลนบนจานหยก..จีนศกึษาภาษาวรรณกรรมและวัฒนธรรม  

2.3-19 อ.สภุาพ ตะใจ. Megalithic Culture with Water Management Systems of Ancient Urban in  
Waterfront Asian Cultural  Landscape, 2014, p 71 – 76    

2.3-20 Chutigarn Raktham. (2014) “The Friendship Networks of International Students.” Proceedings of 
International Symposium on Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in 
International Settings, January 14 2014, Faculty of Education, Chulalongkorn University, 194-213. 

ผศ.ดร.ชุติกานต รักธรรม 
2.3-21 Autchariya Krautharot. (2015) “Using Role-Play and Cartoon Maker Program to Motivate Non-English 

Language Major Students to Practice English Speaking.” Proceedings of the 2nd International 
Conference on Innovation in Education, Mahidol University. 

อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน 
2.3-22 สาํนึกของพื้นที่และเวลาแบบใหม กับ พลวัตวรรณกรรมลานนา บนรอยตอของพุทธศตวรรษที่ 24”  

พฤศจิกายน 2557 เวทีวิจัยมนุษยศาสตรไทยครัง้ที่ 8 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปคณะมนษุยศาสตร  
ม.เชียงใหม  ณ โรงแรมอิมพิเรียล แมปง อ.เมือง จ.เชียงใหม 

2.3-23 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย. เอกสารบทความเรื่อง พลวัตของความเปนญี่ปุนในฐานะ "พ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมญี่ปุน" ที่ดํารงอยูในสังคมไทย ตั้งแต ทศวรรษ 2510 - พ.ศ.2257 การประชุมวิชาการญี่ปุน
ศึกษาในประเทศไทย คร้ังที่ 8 ประจําป พ.ศ.2557 ณ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  

2.3-24 อ.ประวีณา งามประภาสม. บทความเรื่อง แนวทางการฟนฟูประเพณตีานตอด  วารสารศรีนครินทรวิโรฒ  
2.3-25 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย. บทความเร่ือง ความเปลี่ยนแปลงของนกัขาวพลเมอืงสัมพันธกับระบอบ

ประชาธิปไตยกรณีศึกษาภาคเหนือประเทศไทย วารสารพระปกเกลา 12:1 (มค.-เม.ย.57) สถาบัน
พระปกเกลา  

2.3-26 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย. บทความวิชาการ"พ้ืนที่ความทรงจําเดือนตุลาในภาคเหนือ ประวัติศาสตร
การเมืองแบบลักปดลักเปด" มนุษยศาสตรสาร , 5 : 1 (มกราคม-มิถนุายน 2557) [คณะมนุษยศาสตร 
ม.เชียงใหม]  

2.3-27 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย. บทความวิชาการ "ศิลปาณานคิมในนามของศลิป พีระศรีวาดวยอํานาจนํา
วงการศิลปะไทย". รัฐศาสตรสาร, 35 : 1 (มกราคม-เมษายน 2557) : 178-243  

2.3-28 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย. บทความวิชาการ"ความเปลี่ยนแปลงของนักขาวพลเมอืงท่ีสัมพันธกับ
ระบอบประชาธิปไตย กรณีศึกษาภาคเหนือประเทศไทย". วารสารสถาบันพระปกเกลา, 12 : 1 
(มกราคม-เมษายน 2557) : 91-112 

2.3-29 ผศ.ภญิญพันธุ พจนะลาวัณย. "การสรางพ้ืนท่ีเมกกะชาวพุทธ และแฟนตาซีของพุทธศิลปของวัด
พระธรรมกาย" วารสารหนาจั่ว, 11 (2557) [คณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.ศิลปากร] 

2.3-30 ผศ.ภญิญพันธุ พจนะลาวัณย. "“คนจีน” กับบทบาทการสราง “พ้ืนที่เมือง” ในสังคมไทยทศวรรษ 
2490" วารสารวิจัยและสาระสถาปตยกรรม/การผังเมือง [คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 
ม.ธรรมศาสตร]-JARS- 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-31 ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย. "ส.ธรรมยศ กับทัศนะกาวหนาในยุคสมัยแหงความลาหลัง" . 

ศิลปวฒันธรรม, 35 : 10 (สิงหาคม 2557) 

2.3-32 อ.ปยดา ชัชวาลปรีชา.  บทความเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นการสรางสรรคศิลปการแสดงฟอนสะไบ 
สําหรับนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลาย จ.ลําปาง วารศิลปากร ศึกษาศาสตรวิจัย ม.ศิลปากร  

2.3-33 Pinyapan Potjanalawan. "Constructing a Buddhist mega-church and the development 
of Buddhist fantasy art – the case of Wat Phra Dhammakaya". Paper presented at the 
12th International Conference on Thai Studies 22-24 April 2014, University of Sydney, 
Australia  

2.3.34 อาจารยวราภรณ ภูมิลี. การนําเสนอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง 
สืบสานภูมิปญญาลานนา กลุมสาระทัศนศิลปชวงชั้นที่2 หอง ป.6/1 โรงเรยีนเพ็ญจิตตพงษ อ.เกาะคา 
จ.ลําปาง วารสารวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ม.ราชภัฏกําแพงเพชร  

2.3.35 เจษฎา ทองสุข . สามสหาย  (งานสรางสรรค) การประกวดผลิตภัณฑเซรามิกสําหรับแตงเมืองลําปาง 
หัวขอ “นครลําปาง เมืองแหงเซรามิก” ณ ศูนยแสดงและจําหนายสินคาเซรามิกและหัตถ
อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง  30 พ.ค.2557 

2.3.36 เจษฎา ทองสขุ. ความสุข ที่กอเกิดในลําปาง (งานสรางสรรค) ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรม
สงเสริมอุตสาหกรรม .7 ส.ค.2557 

2.3.37 อาจารยเจษฎา  ทองสขุ :รางไรวิญญาณ ผลงานสรางสรรค (ประติมากรรม)การประกวดผลิตภณัฑ
เซรามิกสําหรับแตงเมืองลําปาง หัวขอ “นครลาํปาง เมอืงแหงเซรามิก” ณ ศนูยแสดงและจําหนาย
สินคาเซรามิกและหัตถอตุสาหกรรมจังหวัดลําปาง :สูจิบัตร การแสดงผลงานศิลปะเคร่ืองปนดินเผา 

2.3.38 ผศ.ศิริกร  อิ่นคํา. 2603-5303 ขาว เทา ดํา ปารตศีลิปะ 3-15 มิ.ย.57 :สูจิบัตร หอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2.3.39 ผศ.ศิริกร  อิ่นคํา. ชือ่ “Save the Environment Artistic objects contributing to waste 
reduction and behavioral change”: สูจิบัตร การแสดงผลงานนิทรรศการ Summer 2014 Art 
Exhibit 24  ผลงาน  

2.3.40 ผศ.ศิริกร  อิ่นคํา. การแสดงผลงานวาดเสน ชุด “My Senses” : สูจิบัตร โครงการศิลปะใน
จินตนาการIMAGO  MUNDI ของมูลนิธิ Benetton "SPIRITUAL & MATERIAL" 

 
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเดน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการแสวงหาทุนภายในและภายนอกทีส่นับสนุนวิจัยจํานวนมาก  
จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะฯ ควรแสวงหาแหลงตีพิมพและเผยแพรงานวิจัย หรืองานสรางสรรค  เพื่อใชเปนเวทีนําเสนอผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค หรือผลงานวิชาการ เพื่อใหมผีลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรมากยิ่งขึ้น  
2. สงเสรมิและสนับสนุนใหอาจารยผลติผลงานวิชาการ เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ อาทิ จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
เพ่ิมเติมเปนตน 
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องคประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบงชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  
อาจารยอํานาจ  สงวนกลาง 
รองคณบดฝีายวิชาการและวิจัย 

ผูจดัเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางเจนจิรา  เชิงด ี

โทรศัพท : 0890508912 โทรศัพท : 0817650828 
E-mail : amnat.sng@lpru.ac.th E-mail : jenjiranan@hotmail.com 
 

ผลการดําเนนิงาน 
ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลอง

กับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการวางแนวทางและขั้นตอน และ
หลักเกณฑของการใหบริการวิชาการอยางเปนระบบ และใชกลไกการ
ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการดําเนินงานดานบริการวิชาการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี ้
Plan มีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริการทางวิชาการแกสังคม ไวใน
แผนกลยุทธการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.2555-2559  
(3.1-1-1) และมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคม
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 (3.1-1-2) ไวอยาง
ชัดเจน และมีคูมือบริการทางวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให
สาขาวิชาและบุคลากรของคณะนําไปใชเปนแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ
ดานการบรกิารทางวิชาการแกสังคม (3.1-1-3)  มีคณะกรรมการควบคุมและ
ติดตามการดําเนินการใหบรกิารวิชาการแกสังคมตามที่กําหนด (3.1-1-4) ทํา
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
หนาท่ีสงเสริม สนับสนุนและจูงใจบุคลากรใหมีความพรอมทั้งดานความรู 
ความเชี่ยวชาญ ในการใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายในและภายนอก 
ตามแผนงานดานการบริการวิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 (3.1-1-5)   
Do มีการดําเนินงานโครงการตามแผนงานดานการบริการวิชาการแกสังคม 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557และมีการ
จัดทําสรปุผลโครงการทุกโครงการที่ไดดําเนินการ (3.1-1-6)  
Check มีการจัดทํารายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนดําเนินงาน
ดานการบริการวิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2557 (3.1-1-7) เพื่อประเมินความสําเร็จของแผน 
Action นําเสนอผลการประเมินความเร็จของแผนดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 
2557 เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา และนําผลการ
ดําเนินงานตามแผนไปปรับปรุงและพัฒนา ในการดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการแกสังคมในปการศึกษา 2558 (31-5-8) 

2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการ
จัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการจัดทําแผนดําเนินงานดานการ
บริการวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 2557 (3.1-2-1) โดยมีการวาง
แผนการนําไปใชประโยชนจากการบริหารวิชาการเพ่ือใหเกิดผลตอการ
พฒันานักศึกษา  ชุมชน ดังนี้   
 

     (1) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมผูผลิตภัณฑชุมชนและ
พัฒนาผลิตภัณฑตามโครงการเครือขายองคความรู (Kowledge 
Based OTOP: KBO) (3.1-2-2)  เปนโครงการท่ีดําเนินการท่ีเกิด
ประโยชนกับชุมชนโดยเปนการพัฒนาองคความรูดานผลิตภัณฑ
และพัฒนาความรูดานบรรจุภัณฑใหกับชุมชน จํานวน 8 ชุมชน 
โดยไดมีการนํานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาโครงการพิเศษ
ออกแบบประยุกตศิลป (3.1-2-3)  เขาไปมีสวนรวมในการดําเนิน
โครงการรวมกับชุมชน และอาจารยผูรับผิดชอบโครงการยังไดมี
การบูรณาการเขากับการวิจัยโดยผลิตเปนผลงานวิจัย เรื่อง การ
พัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีลาน เพ่ือสรางตลาดใหม (3.1-2-4)  
เพ่ือ โดยสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  
 

     (2) โครงการอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิค
การสอนภาษาจีนใหมีประสิทธิภาพและปญหาการสอนภาษาจีน
ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา” (3.1-2-5) มีการบูรณาการเขา
กับการเรียนการสอนวิชา เทคนิคการสอนภาษาจีน (3.1-2-6) และ
บูรณาการเขากับการวิจัยจํานวน 1 เร่ือง (3.1-2-7) โดยสาขาวิชา
ภาษาจีน 
 

      (3) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “โครงการเฉิลมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (3.1-2-8)  บูณการเขา
กับการเรียนการสอนในวิชาการศึกษาเอกเทศ (3.1-2-9) วิชา
ภาษาไทยธุรกิจ(3.1-2-10)   และวิชาวรรณกรรมไทยปจจุบัน (3.1-
2-11)  โดยสาขาวิชาภาษาไทย 
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
      (4) โครงการบูรณาการเรื่อง “บทบาทนักพัฒนาในศตวรรษ
ที่ 21” (3.1-2-12)   บูรณาการเขากับเรียนการสอนวิชาชุมชน
ศึกษากับการพัฒนา (3.1-2-13)  และบูณรณาการเขากับการวิจัย
เรื่อง กระบวนทัศนการพัฒนาที่นําไปสูชุมชนเขมแข็งกรณีศึกษา
ชุมชนบานนาบอน ต.ทุงงาม อ.เสริมงาม จ.ลําปาง (3.1-2-14) โดย
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
 

     (5) โครงการดนตรีสัญจร (3.1-2-15)  บูรณาการเขากับการ
เรียนการสอนวิชาปฏิบัติรวมวง (3.1-2-16)  และบูรณาการเขากับ
การวิจัยจํานวน 1 เร่ือง (3.1-2-17)  โดยสาขาวิชาดนตรี  

3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยาง
นอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดทําแผนบริการ
วิชาการแกสังคม โดยมีโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บริการ
แบบใหเปลา ดังนี้ 

(1) โครงการ อบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาจีนให
มีประสิทธิภาพและปญหาการสอนภาษาจีนของนักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา” จัดเมื่อวันที่ 27-28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
2557 ณ หองประชุม 0935 อาคารคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จัดโดยสาขาวิชาภาษาจีน (3.1-3-1) 

(2) โครงการกัลยาณมิตรทางวิชาการครั้งที่ 6 “PISA และพัฒนาการดานการอาน
ของเด็กไทย” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมโอฬารมย อาคาร
โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ (3.1-3-2) 

(3) โครงการบริการวิชาการเรื่อง “บทบาทของนักพัฒนาในศตวรรษที่ 21 บูรณา
การเขากับการเรียนการสอนและการวิจัย  1 เรื่อง จัดขึ้นระหวาง
กุมภาพันธ-มีนาคม พ.ศ.2558 ณ ชุมชนบานนาบอน ต.ทุงงาม 

อําเภอเสริมงาม จ.ลําปาง จัดโดยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
(3.1-3-3) 

(4) โครงการดนตรีสัญจร จัดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ.2558 
จัดโดยสาขาวิชาดนตรี (3.1-3-4) 

(5) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมผูผลิตภัณฑชุมชนและพัฒนา
ผลิตภัณฑตามโครงการครือขายองคความรู Knowledge Based 
OTOP :KBO) จัดในระหวางตุลาคม 2557- พฤษภาคม 2558 จัดโดย
สาขาวิชาการศลิปะและการออกแบบ (3.1-3-5) 

(6) โครงการใหบริการวิชาการ สาขานิติศาสตร “ความรูทางกฎหมาย” จัดเมื่อ
วันที่ 16-17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนบาน
ใหมพัฒนา ต.แจซอน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง จัดโดย
สาขาวิชาการนิติศาสตร (3.1-3-6) 

(7) โครงการอบรมทางวิชาการเรื่อง “รัฐประศาสนศาสตรวิชาการ ครั้งที่2” จัด
เมื่อวันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 จัดโดยสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร  (3.1-3-7) 

(8) โครงการอบรมวิชาการเรื่อง เสริมสรางความรูทักษะและเทคนิคการ

สอบแขงขันเขาทํางานในระบบราชการ จัดเม่ือวันที่ 20-21 เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2558 จัดโดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
(3.1-3-8) 
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
(9) โครงการสัมมนาวิชาการ “ลําปางศึกษาครั้งที่ 5” จัดเมื่อวันที่ 22 

เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ หองประชุมโอฬารรัตน  จัดโดย
สาขาวิชาสังคมศกึษา (3.1-3-9) 

4. ประเมนิความสําเรจ็ตามตัวบงชีข้องแผนและ
โครงการบรกิารวิชาการแกสังคมในขอ 1 และ
นําเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดทํารายงานผลการ
ประเมินความสําเร็จของแผนดําเนินงานดานบริการวิชาการแก
สั งคม ปการศึกษา 2557 (3 .1-4-1) โดยได นํ า เสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะในวาระเพ่ือพิจารณา (3.1-4-2) คราว
ประชุม คร้ังท่ี 6/2558 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และคราว
ประชุมครั้งที่  7/2558 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดย
คณะกรรมการประจําคณะมีมติใหนําขอเสนอแนะจากการ
ประเมินความสําเร็จไปปรับปรุงและพัฒนางานดานการบริการ
วิชาการแกสังคมและชุมชน ประจําปการศึกษา 2558 ดังน้ี 

1) โครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนในปการศึกษา

ถัดไป ควรจะเปนโครงการเชิงรุกที่ เปนการลงพื้นที่กับ

กลุมเปาหมายชุมชนหรอืประชาชน เพื่อใหการดําเนินโครงการ

เปนไปตามความตองการของชุมชนและสังคม รวมถึงเปนไป

ตามเปาหมายท่ีกําหนดดวย 

2) โครงการหลายโครงการที่มีจํานวนผูเขารวมโครงการเกินกวา

เปาหมายที่ กําหนดสงผลกระทบตองบประมาณดําเนิน

โครงการ ผูรับผิดชอบโครงการจะตองวิเคราะหผลกระทบใน

การดําเนินโครงการเพ่ือพิจารณาจัดงบประมาณในการ

ดําเนินงานโครงการครั้งตอไป  และในการดําเนินงานโครงการ

บริการวิชาการแกสังคมและชุมชนทุกโครงการ คณะฯ จะตอง

ควบคุมและติดตามการดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนที่

กําหนด  

3) ผูรับผิดชอบโครงการจะตองกําหนดกลุมเปาหมายโครงการให

ชัดเจน  และคณะฯ จะตองสรางความเขาใจกับสาขาวิชาหรือ

ผูรับผิดชอบโครงการในการกําหนดกลุมเปาหมายโครงการดาน

การบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน ซึ่งจะตองเปนกลุม

บุคคลภายนอกสถาบันเทานั้น โดยจะตองคํานึงถึงความ

ตองการของสังคมและชุมชนเปนหลัก ในการจัดโครงการทุก

ครั้ง 

4) ในปการศึกษา 2557 มีโครงการที่ไมสามารถดําเนินการได 3 

โครงการ ซึ่งถือวาไมเปนไปตามแผนที่กําหนด เนื่องจากความ

เขาใจคลาดเคลือ่นเรื่องของกรอบการบูรณาการโครงการบริการ

วิชาการเขากับการเรยีนการสอนและการวิจัย ดังนั้น 

ผูรับผิดชอบโครงการจะตองวางแผนการจัดโครงการบรกิาร

วิชาการที่มีการบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการ
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
วิจัย ตั้งแตตนปการศึกษาเพื่อสามารถดําเนินการไดตาม

กระบวนการบูรณาการไดสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 

5. นําผลการประเมนิตามขอ 4  มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดนําขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําคณะ มาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
ดานการบริการวิชาการแกงสังคม โดยการนําไปเปนแนวปฏิบัติใน
การจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 2558 
โดยมีประเด็นที่ปรับปรุง จัดทําเปนประกาศและนโยบายของคณะฯ 
ในการจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน ประ
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 (3.1-5-1) โดยเนนใหการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมและชุมชน เปนเชิงรุกโดยการจัดโครงการใน
พ้ืนที่  และทําบันทึกขอความจัดสงไปยังสาขาวิชาเพ่ือถือปฏิบัติ 

6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีสวนรวมในการบริการ
วิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน โดยมีรองคณบดีฝายวิชาการและ
วิจัย และผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ รวมเปนคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานการบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย (3.1-6-1) 
และมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินการดานการบริการวิชาการ
แกสังคมในระดับมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง (3.1-6-2) และสง
อาจารยและเจาหนาที่เขารวมโครงการหนึ่งโมเดลหนึ่งจังหวัด (3.1-
6-3) ซึ่งเปนโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีไดกําหนดพ้ืนที่ไว
อยางชัดเจน 

 

  การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมายป 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

คือเกณฑมาตรฐานขอ 1 ถึง ขอ6 
5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 แผนกลยุทธการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.2555-2559  ฉบับทบทวน 2556 

3.1-1-2 แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558   

3.1-1-3 
 

คูมือการใหบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคูมือการใหบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

3.1-1-4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

3.1-1-5 แผนดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคม คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 

3.1-1-6 สรุปผลโครงการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 

3.1-1-7 
 

รายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 

3.1-1-8 แผนงานดานการบริการวิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2558 
3.1-2-1 แผนงานดานการบรกิารวิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศกึษา 2557 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 
3.1-2-2 

 
รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมผูผลิตภัณฑชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑตามโครงการ
เครือขายองคความรู (Kowledge Based OTOP: KBO)   

3.1-2-3 มคอ. 3 และ มคอ. 5 วิชาโครงการพิเศษออกแบบประยุกตศลิป  
3.1-2-4 

 
รายงานวิจัย เร่ือง การพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีลาน เพ่ือสรางตลาดใหม  สาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ 

3.1-2-5 
 

รายงานสรุปผลโครงการอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาจีนใหมี
ประสิทธิภาพและปญหาการสอนภาษาจีนของนักเรยีนในระดับมัธยมศึกษา”   

3.1-2-6 มคอ. 3 และ มคอ. 5 รายวิชาเทคนิคการสอนภาษาจีน   
3.1-2-7 รายงานวิจัย เร่ือง การพัฒนาวิธีการสอนการฟง - พูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โดยใชละครจีน

สําหรับเด็กเร่ือง "Home with Kids" สําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.1-2-8 

 
รายงานสรุปผลโครงการโครงการกัลยาณมิตรทางวิชาการครั้งที่ 6 “PISA และพัฒนาการดานการอานของเด็กไทย” เมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมโอฬารมย อาคารโรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

3.1-2-9 มคอ. 3  และมคอ. 5 วิชาการศกึษาเอกเทศ    
3.1-2-10 มคอ. 3  และมคอ. 5 วิชาภาษาไทยธุรกิจ      
3.1-2-11 มคอ. 3  และมคอ. 5 และวิชาวรรณกรรมไทยปจจุบัน   
3.1-2-12   รายงานสรุปผลโครงการบูรณาการเรื่อง “บทบาทนักพัฒนาในศตวรรษท่ี 21”  
3.1-2-13   มคอ.3 และ มคอ. 5 วิชาชุมชนศกึษากับการพัฒนา 
3.1-2-14 

 
วิจัยเร่ือง กระบวนทัศนการพัฒนาที่นําไปสูชุมชนเขมแข็งกรณีศึกษาชุมชนบานนาบอน ต.ทุงงาม อ.
เสริมงาม จ.ลําปาง   

3.1-2-15 รายงานสรุปผลโครงการดนตรีสัญจร 
3.1-2-16 มคอ.3  และ มคอ. 5วิชาปฏิบัติรวมวง  
3.1-2-17 รายงานวิจัยเร่ือง การสรางวงดนตรีแจส โดยสาขาวิชาดนตรี 

 
3.1-3-1 

 

รายงานสรุปผลโครงการ อบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาจีนใหมีประสิทธิภาพและปญหาการสอน

ภาษาจีนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา” จัดเมื่อวันที่ 27-28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ หองประชุม 
0935 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโดยสาขาวิชาภาษาจีน 

3.1-3-2 รายงานสรุปผล โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน

โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จัดเมื่อวันที่ 22 เดือน พ.ศ.2558 จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย 

3.1-3-3 รายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการเรื่อง “บทบาทของนักพัฒนาในศตวรรษที่ 21 บูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการวิจัย  

1 เรื่อง จัดระหวางเดือนกุมภาพันธ -มีนาคม พ.ศ.2558 ณ ชุมชนบานนาบอน ต.ทุงงาม อําเภอเสริมงาม จ.ลําปาง จัด
โดยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   

3.1-3-4 รายงานสรุปผลโครงการดนตรีสัญจร จัดเมื่อวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2558 จัดโดยสาขาวิชาดนตรี   
3.1-3-5 รายงานสรปุผลโครงการพัฒนาศกัยภาพกลุมผูผลิตภัณฑชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑตามโครงการครือขายองคความรู 

Knowledge Based OTOP :KBO) ระหวาง ตุลาคม 2557- พฤษภาคม 2558 จัดโดยสาขาวิชาการศิลปะและการ
ออกแบบ   

3.1-3-6 รายงานสรุปผลโครงการใหบริการวิชาการ สาขานิติศาสตร “ความรูทางกฎหมาย” จัดเมื่อวันที่ 16-17 เดือน กรกฎาคม 
พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนบานใหมพัฒนา ต.แจซอน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง จัดโดยสาขาวิชาการนติศิาสตร 

3.1-3-7 รายงานสรุปผลโครงการอบรมทางวิชาการเรื่อง “รัฐประศาสนศาสตรวิชาการ ครั้งที่2” จัดเมื่อวันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2558 จัดโดยสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร   

3.1-3-8 รายงานสรุปผลโครงการอบรมวิชาการเรื่อง เสริมสรางความรูทักษะและเทคนิคการสอบแขงขันเขาทํางานในระบบราชการ จัดเมื่อ
วันที่ 20-21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 จัดโดยสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-3-9 รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาวิชาการ “ลําปางศึกษาครั้งที่ 5” จัดเมือ่วันที ่22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ หอง

ประชุมโอฬารรัตน  จดัโดยสาขาวิชาสังคมศกึษา   

3.1-4-1 
3.1-4-2 
3.1-4-3 

รายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2557  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 6/2558 วันท่ี 17 มถิุนายน พ.ศ. 2558 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 7/2558 วันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

3.1-5-1 ประกาศและนโยบายของคณะฯ ในการจัดทาํโครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน ประ
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 

3.1-6-1 
3.1-6- 2 
3.1-6-3 

คําสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง คณะกรรมการดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 
รายงานสรุปผลโครงการหนึ่งโมเดลหนึ่งจังหวัด 

 

สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดเดน 
1. คณะมีโครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน จํานวนหลากหลาย และเปนไปตามความตองการของชุมชน 
2. คณะมีโครงการบริการวิชาการ KBO ที่เปนโครงการสรางคุณประโยชนแกชุมชนและสังคม ซึ่งสามารถแสดงถึงไดวาชุมชน
สามารถพึงพาตนเองได 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. จํานวนโครงการที่หลากหลายทําใหยังไมชัดเจนในประเด็นเอกลักษณของคณะฯ ดังนั้น ควรจะตองจัดโครงการท่ีบงบอกถึง
ความเปนเอกลักษณของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
2. คณะฯ จะตองสรางความเขาใจกับอาจารยผูรับผิดชอบโครงการถึงกระบวนการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ อาทิ 
กลุมเปาหมายที่เขารวม  
3. ควรจัดโครงการบรกิารวิชาการที่เปนเชิงรุก ในการลงพ้ืนที่ชุมชนใหมากกวาเดิม เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมอยางแทจริง 

 
องคประกอบที ่4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที ่4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  
อาจารยภาณุวัฒน สกุลสืบ  
รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ผูจดัเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
นางสาวนฤทัย ภาสกุลค ู

โทรศัพท : 0897087811 โทรศพัท :0884041839 
E-mail : sakulsueb_9@hotmail.com E-mail : naruthainid@gmail.com 
 

ผลการดําเนินงาน 
ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม   
คณะฯ มีการกําหนดผูรับผิดชอบบริหารและดูแลงานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมคือรองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ และมีคณะกรรมการสงเสริมงานดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (4.1-1-1) เพ่ือทาํหนาที่รวมกันใน
การกําหนดพันธกิจ วัตถุประสงค และจัดทําแผนดําเนินงานดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนดําเนินงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2557 (4.1-1-2) โดยแผน
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
ดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ใน
การประชุมคร้ังท่ี 3/2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 (4.1-1-3) 

2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
กําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน 

คณะฯ โดยรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
และคณะกรรมการสงเสริมงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ไดดําเนินการจัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 2557 โดยเกิดจาการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจําปการศึกษา 2557 และ
ตัวแทนสาขาวิชา ผานโครงการจัดทําแผนกิจกรรมนักศึกษาและ
แผนทํ านุบํ ารุ งศิ ลปะและวัฒนธรรม เมื่ อวัน เสาร ท่ี  26 
กรกฎาคม.2557 ณ หอง 0935 อาคาร 9 (4.1-2-1) ซึ่งได
กําหนดโครงการและกิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด และ
ผูรับผิดชอบโครงการไวอยางชัดเจน  และแผนดังกลาวได
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557(4.1-2-2) เพ่ือพิจารณา
และมีมติเห็นขอบ ในการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรม
ผูรับผิดชอบจะดําเนินการโดยนักศึกษา 

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุ
บํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

คณะฯ โดยรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได
กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ดังนี ้
          1) โครงการไหวครแูละผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษยกับ
อาจารย วันที่ 4 กันยายน 2557 ณ หองประชุมจันทนผา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง (4.1-3-1) 
          2) โครงการสานศิลปถิ่นมนุษยฯ คร้ังที่ 5 13 
กุมภาพันธ 2558 ณ ลานเอนกประสงค คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง (4.1-3-2) 
          3) โครงการสระเกลาดําหวัผูสูงอายุและปาเวณีปใหม
เมือง 22 เมษายน 2558 ณ ลานลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง (4.1-3-3) 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 2557 (4.1-4-1)     
 1  สงเสรมิพันธกิจดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง โดยมีสงเสริมผานกิจกรรมโครงการจํานวน 3 
โครงการ 
 2. มีแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแก แผนงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศกึษา 2557 จํานวน 1 แผน 
 3 จํานวนโครงการที่สงเสริม เอกลักษณของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยางนอย 1 โครงการ ไดแก 
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
โครงการสานศิลปถิ่นมนุษยฯ ครั้งท่ี 5  

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะมีการนําผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครัง้ที่ 7/2558 วันที่ 19 สิงหาคม 
2558 และนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะและผลจาการ
ประเมินความสําเร็จฯ ไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2558  (4.1-5-1)     

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

คณะมีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ตอ ส าธารณชน  ผ านทาง เ ว็บ ไซต คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(4.1-6-1)     

7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

- ไมม ี

 

  การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมายป 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 
ดําเนินการได  6 ขอ 

คือเกณฑมาตรฐานขอ 1-6  
5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-1 คําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการสงเสริมงานดานการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม  ประจําปการศึกษา 2557 
4.1-1-2 แผนดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา 2557  
4.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 วันที ่17 ธันวาคม 

2557  
4.1-2-1 สรุปผลโครงการจัดทําแผนกิจกรรมนักศึกษาและแผนทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันเสารที่ 

26 กรกฎาคม.2557 ณ หอง 0935 อาคาร 9  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราช
ภัฏลาํปาง 

4.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2557 เมือ่วันที่ 12 ธันวาคม 
2557 

4.1-3-1 รายงานสรปุผลโครงการไหวครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษยกับอาจารย วันที่ 4 กันยายน 
2557 ณ หองประชุมจันทนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

4.1-3-2 รายงานสรปุผลโครงการสานศิลปถิ่นมนุษยฯ ครั้งท่ี 5 13 กุมภาพันธ 2558 ณ ลานเอนกประสงค 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

4.1-3-3 รายงานสรปุผลโครงการสระเกลาดําหัวผูสูงอายุและปาเวณีปใหมเมอืง 22 เมษายน 2558 ณ ลาน
ลีลาวดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

4.1-4-1 รายงานประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศกึษา 2557 

4.1-5-1 แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2558 
4.1-6-1 Pint Out เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เผยแพรกิจกรรม

ทํานุบํารงุศิลปและวัฒนธรรม 
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สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเดน 
คณะมีโครงการสานศิลปถิ่นมนุษย ที่เปนโครงการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดอยางตอเน่ืองเปนปที่ 5 โดยมีการ
กิจกรรมที่หลากหลายตามศาสตรของแตละสาขาวิชา ซึ่งเปนเอกลักษณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จุดที่ควรพฒันา 
1. คณะควรกําหนดหรือสรางมาตรฐานคณุภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ  
2. ในการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชนควรจะเพ่ิมชองทางในการเผยแพร 
อาทิ เอกสารเผยแพร/แผนพับ  ผานหนังสือพิมพทองถิ่น ผานทางเว็บไซต หรือ ผานทางสถานวิทยุของมหาวิทยาลัยเปนตน 
เพ่ือใหกลุมคนทั่วไปไดรับรูขาวสารและขอมูลดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนประโยชน 
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องคประกอบที ่5  การบริหารจัดการ 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกํากบัติดตามผลลัพธตามพนัธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ   
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวิทย บุตรอุดม  
   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
2) อาจารยพงศธร  คําใจหนัก 
   รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
3) อาจารยอํานาจ  สงวนกลาง  
   รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

ผูจดัเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
1) นางสาวนิตยา  เตวา 
2) นางเจนจิรา  เชิงด ี
3) นายอุเทน  หินออน 

โทรศัพท : 1) 0816680968 
              2) 0898353518 
              3) 0890508912 

โทรศัพท : 1) 0806873894 
              2) 0817650828 
              3) 0869240300 

E-mail :  1) thanawit_joe@hotmail.com 
             2) khamjainuk@hotmail.com 
             3) amnat.sng@lpru.ac.th 

E-mail : 1) N_ya1@hotamail.com 
            2) jenjiranan@hotmail.com 
            3) uthen24@hotmail.com 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT 

โดยเชื่ อมโยง กับวิสั ยทั ศน ของคณะและ
สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ  มหาวิทยาลัย 
รวมทั้ งสอดคล อ งกั บ กลุ ม ส ถ า บั น แ ล ะ
เอกลักษณของคณะและพัฒนาไปสูแผนกลยุทธ
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตาม
กรอบเวลา  เพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และ
เปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหาร
ระดับมหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาอนมุัติ 

1) คณะมีการการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร พ.ศ.2555-2559  (ฉบับทบทวน พ.ศ.2557)  ดังนี้ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.2555-2559  (ฉบับทบทวน พ.ศ.2557)  
(5.1-1-1) โดยการดําเนนิตามแนวทางของแผนกลยุทธการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง (พ.ศ. 2556-2559) โดยวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธ
ของคณะกับนโยบายมหาวิทยาลัย และตามกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 
ป แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  และ 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555–2559) ผานการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการของผูบริหารทุกระดับตั้งแต อธิการบดี รองอธิการบดี 
คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ประธานสาขา และหัวหนาหนวยงาน เพื่อ
รวมกันวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน รวมทั้งนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
บุคลากรที่ เก่ียวของทั้ งหมดมาใชเปนกรอบจัดทําแผน ตามโครงการ
ประชุมสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.
2558 -2559 และจัดทํากรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.
2558 วันท่ี 2-4 สิงหาคม 2557  ณ โรงแรมปุณยมันตารารีสอรท อ.แมสาย  จ.
เชียงราย โดยคณะฯ ไดมีการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.2555-2559  (ฉบับทบทวน พ.ศ.2557)  
ตามกระบวนการดังตอไปนี้ 
              1) แต งตั้ งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนา คณะ
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.2555-2559 เพ่ือทําการวิเคราะห SWOT จุด
แข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม เพ่ือนําไปกําหนดกลยุทธที่ชัดเจน และมีการ
จัดทําแผนที่ยุทธศาสตรครอบคลุมทุกภารกิจของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (5.1-1-3)   
            2) มีการพัฒนาแผนกลยุทธการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร พ.ศ.2555-2559 ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  พ.ศ.2555-2559  และวิเคราะหความสอดคลอง
ของแผนกลยุทธกับนโยบายมหาวิทยาลัย และตามกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะ
ยาว 15 ป แผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  
และ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559)  
จากนั้น นํา (ราง) แผนกลยุทธการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  พ.ศ.2555-2559 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2557) เสนอ
ตอคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  
(5.1-1-2) โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบแผนดังกลาว และแปลงแผนกลยุทธ
เปนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (5.1-1-3)  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 โดยคณะมีการ
ดําเนินงานตามแผนดังนี้ 
                  2.1 คณะฯ มีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  ครอบคลุมพันธกิจ 4 ดาน   
                  2.2 ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําปเปนรายไตรมาส(5.1-1-4)  และรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําคณะ  เพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งท่ี 1/2558 วันที่ 9 มกราคม 2558  และ ครั้งท่ี 5/2558 วันที่ 9 
พฤษภาคม2558  และครั้งที ่7/2558 วันท่ี 19 สิงหาคม 2558  (5.1-1-5) 
                2.3 ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุท
การพัฒนาคณะฯ รอบ 6 เดือน (5.1-1-6)  และรายงานผลตอคณะกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 
5/2558 วันที่ 9 พฤษภาคม2558 (5.1-1-7)  
                  2.3 คณะมีการนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2558  จากการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 9 พฤษภาคม2558 ไดรายงาน
ผลการดําเนินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 6 เดือน 
ไดใหขอเสนอแนะวา ตัวชี้วัดเรื่องของคะแนนการประเมินดําเนินงานของ
คณะกรรมการประจําคณะ โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไดรับการแตงตั้งจาก
สภามหาวิทยาลัย  ใหปรับวิธีการประเมินเปนการสอบถามความพึงพอใจจาก
ผูเขารวมประชุมดวยหรือเปนกลุมอาจารยที่เสนอเรื่องตาง ๆ  ที่ประชุมเปน
ผูทําแบบสอบถาม และมอบหมายใหงานประกันคุณภาพการศึกษาออกแบบ
ประเมินตนเองและแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอตอคณะกรรมการประจํา
คณะครั้ ง ท่ี  6/2558 เมื่ อวั นที่  27 มิ ถุ นายน 2558(5.1-1-8)                                          
และไดมีการดําเนินการสํารวจผลและจัดทํารายงานผลสํารวจความพึงพอใจตอ
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะ ปการศึกษา 2557เปนที่
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
เรียบรอย (5.1-1-9)  และนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุม
คร้ังที่ 8/2558 วันที่ 16 กันยายน 2558 เพ่ือพิจารณา  (5.1-1-10)                    
            3. ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะฯ ไดทบทวนแผนกลยุทธ 
โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน (5.1-1-11) เพ่ือดําเนินการทบทวน
แผนแผนกลยุทธ ภายใตโครงการทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 2555-2559  (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ.2558) และกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2559 โดยการมี
สวนของบุคลากร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมบัญดารา จ.
ระยอง  จากผลการทบทวนดังกลาวไดมีมติใหทบทวนตัวชี้วัดในกลยุทธที่ 1 
และปรับเปาหมายหลัก/ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ในกลยุทธที่ 3 และกลยุทธท่ี 5 จึง
ไดจัดทําเอกสารผลการทบทวน แผนกลยุทธการพัฒนา 2555-2559 และกรอบ
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร(5.1-1-12)  เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
ใหความเห็น ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2558  
(5.1-1-13) ซึ่งที่ประชุมไดทําการพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหปรับลดตัวชี้วัด
ลง จากเดิม 64 ตัวชี้วัด เหลือ จํานวน 61 ตัวชี้วัด แยกตามประเด็นกลยุทธได
ดังนี้ 

1) ประเด็นกลยุทธที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาท่ี
มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค จาก 26 ตัวชี้วัด เหลือ 
จํานวน 23 ตัวชี้วัด 
 2) ประเด็นกลยุทธที ่2 : การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขดีความสามารถในการแขงขัน จํานวน 8 ตัวชี้วัด คง
เดิม 
 3) ประเด็นกลยุทธที ่3 : การบริการทางวิชาการที่เสริมสรางการ
พัฒนาที่ย่ังยืน จํานวน 15 ตัวชี้วัด คงเดิม 
 4) ประเด็นกลยุทธที ่4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นภาคเหนอื เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน จํานวน 8 ตัวชี้วัด 
คงเดิม 
 5) ประเด็นกลยุทธที ่5 : การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอยางมี
ประสิทธิภาพ จํานวน 8 ตัวชี้วดั  คงเดิม 
               4. มีการเผยแพร วิสัยทัศนและแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบผานทาง
เว็บไซตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
2) คณะมีการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 – 2559 ตามกระบวนการตอไปนี้  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 (5.1-1-14) ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธป 
2555 – 2559  (ทบทวนป 2556)  และแผนปฏิบัติการประจําป โดยมี
กระบวนการจัดทาํแผนกลยุทธทางการเงนิ ดังนี ้
     1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงนิ (5.1-1-.15) 
     2. วิเคราะหสภาพแวดลอมทางการเงินดานจุดแข็ง จุดออน  โอกาส  และ
อุปสรรค (SWOT) 
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     3. วิเคราะหทรัพยากรท่ีตองการใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธป 
2555 – 2559  (ทบทวนป 2556) 
     4. จัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธทางการเงินผานการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ในการประชุมคร้ังที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 (5.1-1-
16)  

2. ดํา เนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่
ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละ
หลั กสู ตร  สั ดส วนค า ใ ช จ า ย เพื่ อ พัฒนา
นักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความ
คุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแขงขัน 

คณะมีการดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวย
ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง 
เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน (5.1-2-1) 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปน
ผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิด
จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถ
ควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังตอไปน้ี 
            1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2558   (5.1-3-1) โดยผูบรหิารคณะเปนคณะกรรม ไดแก คณบดี รองคณบดี 
ประธานสาขาวิชา และหัวหนาสํานักงานคณบดี ทําหนาที่บริหารควบคุม ติดตาม
ความเสี่ยง   
             2 ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานความเสี่ยงใน
รอบปงบประมาณ พ.ศ.2557และขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ มาเปนแนวทางในการจัดทํา   และนํา(ราง) แผนบริหารความเสี่ยงประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2558 เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 3 
/2557 เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2557  (5.1-3-2)  และมีมติเห็นชอบแผนความเสี่ยง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  (5.1-3-3)   
           3) คณะโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการดําเนินการการบริหาร
ความเสี่ยงและการจัดการวางระบบควบคุมภายใน ตามของมหาวิทยาลัย ใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพตอเน่ือง สอดคลองกับนโยบายการบริหารงานเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และรวบรวมขอมูลจากหนวยงานภายในของคณะ 
และวิเคราะหโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และไดวิเคราะหและระบุความ
เสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง 4  ดาน คือ ดานทรัพยากร ดาน
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ ดานการปฏิบัติงานและดานบุคลากร   พรอมทั้งมีการ
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและ
ผลกระทบจากความเสี่ยง รวมถึงการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 2 โดย
ไดกําหนดระดับความเสี่ยงในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะทอนถึง
ความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต่ํา ได และมีการกําหนดเกณฑการประเมิน
ความเสี่ยงทั้งในดานโอกาสและผลกระทบ ซึ่งไดจัดทําแบบประเมิน
มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพื่อประเมินกิจกรรมควบคุมที่ควรจะมี
หรือที่มีอยูแลว วาสามารถควบคุมความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงไดอยาง
เพียงพอหรือไม โดยใชเทคนิค 4T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยงTransfer การโอนหรือกระจาย
ความเสี่ยงTerminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง จาก
กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่ได  และมีการประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง(5.1-3-4) เพื่อประเมินวา คณะฯ ไดมีกิจกรรมการควบคุมภายในหรือ
โครงการความเสี่ยงเพียงพอหรือไมหรือมีความเสี่ยงคงอยูและหรือมีมาตรฐาน
ดําเนินการอยางไรในปการศึกษาถัดไป  
            4) มีการจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการ
ประจํา เพ่ือพิจารณาในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2558 วันท่ี 16 กันยายน 2558  
(7.4-5-5) โดยนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําไปใชในการปรับแผน
หรือวิเคราะหความเสี่ยงใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (5.1-3-6) 

4. บ ริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอย า ง
ครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน 

ผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรบริหารงานดวยหลักธรรมมาภิบาล  
โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวนเสียดังนี้  
            1. ดําเนนิการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2558และจัดทํารายงาน เปนรายไตรมาส (5.1-4-1)  โดยรายงานผล
ตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 9 มกราคม 2558  และ คร้ังที่ 5/2558 วันที่ 
9 พฤษภาคม2558  และครั้งที่ 7 /2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 (5.1-4-2) 
เพื่อพิจารณา และใหขอเสนอแนะ ตามหลักประสิทธิผลที่มุงใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผน 
           2. มีการบริหารราชการตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกคณะ โดยมีการการติดตาม
ผลการดําเนินงานและรายงานผลตอคณะกรรมการอยางตอเนื่อง ตามหลัก
ประสิทธิภาพ และผูบริหารคณะยังตระหนักถึ งการปฏิบัติ งานอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาความรูแกบุคลากรใน
คณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ผานการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัยแกอาจารยและจัดอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน เปนตน  เพ่ือใหเกิดประโยชนแกนักศึกษา ผูปกครองและชุมชน ในการ
ใหความรูและใหบรกิาร  (5.1-4-3) 
              3.  คณะฯ ไดรับความเชื่อมั่น ความไววางใจจากสังคม และไดดําเนิน
กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของสังคมอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรม
โครงการบริการวิชาการแกสังคม (5.1-4-4) ซึ่งผานการสํารวจความตองการกอนท่ี
จะดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการตอบสนองตอความตองการของสังคมและ
ชุมชน 
              4. มีการจัดทํารายงานผลตัวชี้ วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 (5.1-4-5)  เสนอตอมหาวิทยาลัยซึ่งเปนการแสดง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และรายงานผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว
ตามหลักภาระรบัผิดชอบ 
           5.  มีการเปดเผยขอมูลการดําเนินงานสามารถชี้แจงหรอืตรวจสอบได และ
เผยแพรขอมูลการดําเนินงานตอสาธารณะ ผานทางเว็บไซตของคณะ (5.1-4-6) 
และมีการจัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณ พ.ศ.2558  เปนรายไตรมาส เพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหารงานของ
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
คณะ 
              6. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดรวมประชุมและ
รวมในกระบวนการตัดสินใจไดอยางเทาเทียมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอการ
จัดกิจกรรมของคณะ  ไดแก  คณะกรรมการประจําคณะ  คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิทางดานวิชาการ (5.1-4-7) เพื่อเปดโอกาสใหสามารถเสนอแนว
ทางการแกปญหา แสดงทัศนะ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมรวมกัน เพ่ือการบริหาร
จัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพ 
               7. มีการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและดําเนินการ
ใหแกบุคลากรตามความเหมาะสมตอหนาที่ ท่ีระบุไวในคําสั่ง อาทิ คําสั่ ง 
มอบหมายรองคณบดีและผูชวยคณบดี  (5.1-4-8)  คําสั่ง การปฏิบัติงานของ
บุคลากร  ตามโครงสรางการบริหารงานของคณะ เพ่ือใหเกิดการกระจายอํานาจ
และความโปรงใส 
                8. มีการใชกฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการดวยความเปน
ธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  อาทิ แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  (5.1-4-9) ตาม
หลักนิติธรรม 
                9.  ผูบริหารคณะตระหนักเห็นความเสมอภาคของบุคคลไม
แบงแยกดานความคิด เชื้อชาติ ศาสนา สถานะภาพทางเศรษฐกิจ โดย
เขาใจและยอมรับขอแตกตางของบุคคล และมีการปฏิบัติตอบุคลากรใน
คณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอยางเทาเทียมกัน เชน การสํารวจ
ความตองการพัฒนาตนเอง และสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและ
บุคคลากร(5.1-4-10)  ไดมีการพัฒนาศักยภาพตนเองผานการจัดการ
อบรมและสงเขารวมอบรมตางๆ เพื่อใหเกิดหลักความเสมอภาค 
                 10. เมื่อมีประเด็นที่ตองพิจารณาผูบริหารคณะไดรวมหา
ขอตกลง ขอสรุป โดยตระหนักถึงขอเท็จจริงและความคิดเห็นจากผูมีสวน
ไดสวนเสียในประเด็นน้ัน ๆ เชน การพิจารณาตาง ๆ ในการประชุม
กรรมการขับเคลื่อน (5.1-4-11)  นอกจากนี้ผูบริหารไดบริหารภายใตหลัก
ฉันทามติเพ่ือหาขอตกลงภายในกลุม เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบใด  ๆตอผูท่ีเสีย
ประโยชน หรอืผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรง โดยการนําผลสํารวจความตองการของ
ผูใชบัณฑิต ความตองการของนักศึกษา และความพึงพอใจตอการสอนและสิ่ง
สนับสุนนการสอนของนักศึกษา  มาเปนแนวทางในการปรับปรุงและแกไขในการ
ดําเนินงานใหตรงจุดตามหลักมุงเนนฉันทามติ 

5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูท้ังที่มีอยูในตัว
บุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรู อยาง
นอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
และดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและ
นํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการดําเนินคนหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีจากความรู โดยดําเนินการในรูปแบบของการจัดการความรู ตาม
กระบวนการดังน้ี  
       1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2557 (5.1-5-1) 
เพื่อทําหนาที่ในการจัดการความรูตามประเด็นความรูที่ตองการของ
กลุมเปาหมาย 
       2) จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูและอาจารยผูเขารวม (5.1-5-
2) โดยพิจารณากําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.
2555-2559 ฉบับทบทวน พ.ศ.2557 ดานการผลิตบัณฑิต  และดานการวิจัย ดัง
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
การดําเนินงานตอไปนี้ 
                    2.1 มีการศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 2 ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิต และดาน
การวิจัย  
                     2.2 คณะกรรมการการจัดการความรูของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีการประชุมเพื่อกําหนดแผนในการจัดการความรู ประจําป
การศึกษา 2557 (5.1-5-3) โดยมีแผนการจัดการความรูและเปาหมายของการ
จัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร พ.ศ.2555-2559  ทั้งหมด 2 ประเด็น  ไดแก   
                       ประเด็นที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต หัวขอการจัดการความรู เรื่อง 
การบูรณาการการบริการวิชาการเขากับการเรยีนการสอนและการวิจัย 
                        ประเด็นที่ 2 ดานการวิจัย หัวขอการจัดการความรู เรื่อง การ
เขียนบทความวิชาการ และ การเขียนบทความวิจัย  
               2.3 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรู
และทักษะตามแผนความรูที่กําหนดในขอ 1 คือ อาจารยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       
          3) มีการจัดประชุมเพื่อแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู 
ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี
ตามประเด็นความรูที่กําหนดไวในแผน    
           4) คณะกรรมการจัดการความรู ไดจัดทําเอกสารเผยแพรแนวปฏิบัติที่
ที่ไดจากการแลเปลี่ยนเรียนรูทั้ง 2 ประเด็น (5.1-5-4)  และจัดประชุมเพื่อคืน
ขอมูลใหกับกลุมอาจารยที่รวมกันแลกเปลี่ยนความรู  ผานการประชุม
คณะกรรมการการจัดการความรู ครั้งที่ 4 ปการศึกษา 2557  เมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2558 เพ่ือใหเกิดการนําไปใชประโยชนตอการปฏิบัติงานและการเรียน
การสอนที่เก่ียวของ 
          5)  มีการเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด โดยจัดประชุม
และแจกเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีใหแกอาจารย และไดนําไปเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) ผานทางเว็บไซตคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง(5.1-5-5) และ
จัดสงไปยังหนวยงานภายนอก เพ่ือใชประโยชน   
          นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการจัดการความรูสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในประเด็น การสนับสนุนการปฏิบัติงานคณะใหประสบ
ผลสําเร็จ ตามกระบวนการจัดการความรู และมีการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน(5.1-5-6)  โดยมีการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ของบุคลากร 
เพื่อนําเสนอในเวทีตลาดนัดความรูในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการ
เผยแพรเทคนิคการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ และมีการจัดทําเปน
เอกสารเผยแพรเลมเล็ก(5.1-5-7) ใหกับหนวยงานตาง ๆ นําไปเปน
แนวทาง และมีการติดตามกการนําไปใชผานการประชุมอีกครั้งหน่ึง  

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทําแผนในการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรระยะ 5 ป (2555-2559) (5.1-6-1)  โดยแผนดังกลาวไดจัดทําขึ้นเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการดานเทคนิคการสอนและการวัดผลและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน โดยมีกระบวนการจัดทําแผนดังตอไปนี้ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปการศึกษา 2557 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หนา 78 
 

ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
        (1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน เพ่ือทําหนาที่วิเคราะหรวบรวม ติดตาม
ประเมินผลขอมูลและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ 
        (2) วิเคราะหขอมูลที่ครอบคลุมขอมูลที่สําคัญดานตางๆ   ดังตอไปนี้ 
                   2.1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน รวมทั้ง
ขอมูลการเกษียณอายุราชการในอนาคตอยางนอย5 ป ขางหนา และขอจํากัดดาน
ตางๆ เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
                  2.2 กําหนดแผนการจางงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีใหเขาสูกระบวนการคัดเลือก คดัสรร   
                  2.3 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการพัฒนาของบุคลากรทั้ง
สายวิชาการ(สายอาจารย) และสายสนับสนุน  
                 2.4 ขอมูลความตองการและความสามารถเพ่ือจัดทําสมรรถนะ 
(Competencies) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะใหเกิดขึ้นในระยะ 
5 ปขางหนา 
                 2.5 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษย เพื่อการ
ปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาบุคลากร ตามแนวความตองการและความคาดหวังของ
ผูปฏิบัติงานจากแบบสอบถามและมติที่ประชุมในการจัดการพัฒนา  
         (3) นําแผนในการบริหารและการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป (2555-2559) 
เสนอคณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการที่ประชุมมีมติอนุมัติใน
หลักการของแผนพัฒนาบุคลากรในการประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2554  
                 ในปการศึกษา 2557 คณะฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนจํานวน 2 แผน เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานพัฒนาบุคลากรของคณะ ไดแก แผนพัฒนาอาจารยคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 (5.1-6-2) แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 (5.1-6-
3) ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่  
3/2557 เมื่อวันที1่2 ธันวาคม 2557 (5.1-6-4)โดยมีการจัดทํารายงานสรุปผล
โครงการตามแผนที่ กําหนด (5.1-6-5) โดยมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามและจัดทําเปนรายงานผลการประเมินความสําเร็จของ
แผน และนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา 
นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนางานในหนาที่หรอืนําไปใชประโยชน ดาน
การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และบุคลากร
สายสนับสนุนนําความรูมาใชพัฒนาในตําแหนงหนาที่ และมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานในการศึกษาดูงาน/อบรม /สัมมนานอกสถานที่  (5.1-6-6) 

7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่ เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่
ไดปรับให การดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

คณะมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ
และกลไกที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ และพัฒนาการของคณะทีไ่ด
ปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยมีการดําเนินการดังนี ้
 

1) Plan คือ คณะฯ มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ ตั้งแตระดับ
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
สาขาวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดย
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบตามตัวชี้วัดของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ดังนี้ 
              1.1 จัดทําคูมื อประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (5.1-7-1) และคูมือประกันคุณภาพการการศึกษา ระดับ
หลักสูตร (5.1-7-2)   
              1.2 จัดทําแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557 
(5.1-7-3) เพ่ือกําหนดกิจกรรมโครงการใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 
3/2557 วันท่ี 17 ธันวาคม 2557 โดยคณะไดนํานโยบายดานการคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมาเปนแนวทางการดําเนิน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และมีการกําหนดนโยบายดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ โดยผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 2/2556 และไดจัดทําประกาศ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะฯ (5.1-7-4)  เพ่ือนําไปเปนแนวทางการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาในที่ระบุไวในคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะไว
อยางชัดเจน   
                1.3 แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะฯ  (5.1-7-5) เพื่อกํากับดูแลและดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับคณะ และระดับหลักสูตร ซึ่งมีการดําเนินงานแบบมีสวน
รวมของบุคลากรในคณะฯประกอบดวยผูบรหิาร คณาจารย บุคลากร ผูใช
บัณฑิต และนักศึกษา และมีการแตงตั้งคณะกรรมกํากับดูแลและติดตามการ
ดําเนนิงานตามองคประกอบ (5.1-7-6) ที่ทาํหนาที่ติดตามการดําเนนิงานแต
ละตัวบงชี้คณะใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการเตรียมความพรอมการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
(5.1-7-7) เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการประเมิน ประจําปการศึกษา 
2557    
 
2) Do คือ คณะมีการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2557 (5.1-7-8)  เพื่อรวมกันในการกําหนดแนวทางใน
การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และของ
หลักสูตร โดยมีการติดผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและติดผลการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร   
 
3) Check คือ  คณะฯ มีกํากับ ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศกึษา ประกอบดวย              
              2.1) การควบคุม กํากับ และติดตามการดําเนินงาน โดย
คณะกรรมการประจําคณะฯ (5.1-7-9) และมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ  คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงาน
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
ตามองคประกอบ เพื่อติดตามการดําเนินงานดานการประเมินคุณภาพการ
คณะและหลกัสูตร ใหเปนไปตามองคประกอบคุณภาพการ (5.1-7-10) 
              2.2) ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557  ใหมีการดําเนินงานตามที่
กําหนด โดยกําหนดใหหลักสูตรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตาม
องคประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร และจัดทํารายงานสรุปผลการติดตาม
รายงานตัวบงชี้ขององคประกอบคุณภาพในระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
(5.1-7-11) เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 
2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 และคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2558 
วันที่ 16 กันยายน 2558 (5.1-7-12) เพ่ือพิจารณา 
                2.3) จัดทํารายงาน SAR ในระดับคณะ โดยผานกระบวนการ
วิพากษ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 (5.1-7-13)  และกรอกขอมูลในระบบ
ฐานขอมูล CHE QA Online ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เพื่อเปนการรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ตอสํานักงานคณะกรรมการการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)    
               2.4) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และ
ระดับหลักสูตร เพื่อตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายจาก
คณะกรรมประเมินคุณภาพภายในเปนประจําทุกปอยางตอเน่ือง   
 

4) Action คือ   คณะมีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป

การศึกษา 2556 แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราว

ประชุมครั้งท่ี 3/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557  (5.1-7-14) และนํา

ขอเสนอแนะไปเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

คณะ ประจําปการศึกษา 2557 (5.1-7-15) เพื่อปรับปรุงภารกิจในดานตาง  ๆ

ตามพันธกิจของคณะ ตลอดจนเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะ

ผูใชบัณฑิตและผูรับบรกิาร เขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพของคณะ 

ดวยการใหขอมูลปอนกลับและนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของคณะ  ดังน้ี  
             4.1) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและ
ผูรับบริการ รวมถึงศิษยเกา มีสวนรวมในรปูแบบของคณะกรรมการตาง ๆ  
ไดแก  
                  (1) รวมเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะฯ  โดยมีตัวแทนผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และนักศึกษา และมีการ
ประชุมรวมกันในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา   
                  (2)รวมเปนคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร    
                  (3) รวมเปนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร    
          4.2)  เปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการใหขอมูลปอนกลับและ
รวมดําเนินกิจกรรม ดังนี้  
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
                  (1) การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาในแตละภาค
การศึกษา และจัดทําเปนรายงาน (5.1-7-16) 
                  (2) การประเมินความพึงพอใจตอการจัดการใหบริการ 3 ดาน 
(5.1-7-17) 
           4.3) คณะฯไดขอความรวมมือผูใชบัณฑิต เพ่ือประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณภาพบัณฑิต  (5.1-7-18) เพื่อนําผลการ
ประเมินไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิตตอไป          

 

 การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมายป 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

คือเกณฑมาตรฐานขอ 1-6  
5 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
 
 
 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 แผนกลยุทธการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.2555-2559  (ฉบับทบทวน พ.ศ.2557)   
5.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557   
5.1-1-3 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     
5.1-1-4 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปเปนรายไตรมาส 
5.1-1-5 รายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 9 มกราคม 2558  และ ครั้งที่ 

5/2558 วันที่ 9 พฤษภาคม2558  และครั้งที่ 7/2558 วันที ่19 สิงหาคม 2558   
5.1-1-6 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทการพัฒนาคณะฯ รอบ 6 เดือน 
5.1-1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 9 พฤษภาคม2558   
5.1-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 
5.1-1-9 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะ ปการศึกษา 2557 
5.1-1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 
5.1-1-11 แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 2555-2559  (ฉบับทบทวน พ.ศ.2558)  
5.1-1-12 เอกสารผลทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนา 2555-2559 และกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5.1-1-13 คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาใหความเห็น ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.

2558   
5.1-1-14 แผนกลยุทธทางการเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5.1-1-15 คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงนิ 
5.1-1-13 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจํา ครัง้ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 
5.1-2-1 รายงานการวิเคราะหการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 
5.1-3-1 คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558    
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-3-2 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจํา คร้ังที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 
5.1-3-3 แผนความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5.1-3-4 รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
5.1-3-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 8/2558 วันที่ 16 กันยายน 2558   
5.1-3-6 แผนความเสี่ยงใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5.1-4-1 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ แผนปฏิบัติการประจําป 2558 รายไตรมาส 
5.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2558 วันท่ี 9 มกราคม 2558  คร้ังที่ 5/2558 วันท่ี 9 

พฤษภาคม2558  และครั้งที่ 7 /2558 วันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
5.1-4-3 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยแกอาจารยและ รายงานสรุปผลโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน     
5.1-4-4 รายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2557 
5.1-4-5 สําเนาบันทึกขอความและรายงานผลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
5.1-4-6 Print Out เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5.1-4-7 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ / คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา/ คําสั่งแตงตั้งผู

ทรงคุณวุฒดานการวิจัย 
5.1-4-8  คําสั่ง มอบหมายรองคณบดีและผูชวยคณบดี คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
5.1-4-9 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน   
5.1-4-10 รายงานสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง และสงเสรมิสนับสนุนใหอาจารยและบุคคลากร 
5.1-4-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2557 
5.1-5-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2558  
5.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2558 
5.1-5-3 แผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2557   
5.1.5-4  เอกสารเผยแพรแนวปฏิบัติที่ที่ไดจากการแลเปลี่ยนเรียนรูทั้ง 2 ประเด็น  
5.1.5-5 Print Out เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เผยแพร KM 
5.1.5-6 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูKM สายสนับสนุน 
5.1.5-7 เอกสารเผยแพรเลมเล็ก การจัดการความรู สายสนับสนุน 
5.1.6-1 แผนในการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป (2555-2559) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
5.1.6-2 แผนพัฒนาอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 
5.1.6-3 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 
5.1.6-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งท่ี  3/2557 เมื่อวันที่12 ธันวาคม 2557 
5.1.6-5 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2557 
5.1.6-6 สําเนารายงานการไปราชการของอาจารยและบุคลาการสายสนับสนนุ ปการศึกษา 2557 
5.1.7-1 คูมือประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศกึษา 2557 
5.1.7-2 คูมือประกันคุณภาพการการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557 
5.1.7-3 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557 
5.1.7-4 ประกาศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรื่อง นโยบายการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะฯ 
5.1.7-5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ ประจําปการศึกษา 2557 
5.1.7-6 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานตามองคประกอบ ประจําปการศึกษา 2557 
5.1.7-7 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ประจําปการศึกษา 

2557 
5.1.7-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1.7-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ ประจําปการศึกษา 2557 
5.1.7-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 
5.1.7-11 รายงานตัวบงชี้ขององคประกอบคุณภาพในระดับหลักสูตร และระดับคณะ  ประกันคุณภาพการศึกษา 

2557 
5.1.7-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ คร้ังที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 และครั้งที่ 

8/2558 วันที่ 16 กันยายน 2558 
5.1.7-13 รายงานสรปุผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและวิพากษการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557 
5.1.7-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557   
5.1.7-15 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ประจําปการศึกษา 2557 
5.1.7-16 รายงานการประเมินคุณภาพการเรยีนการสอนและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา 

2557                    
5.1.7-17  รายงานการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการใหบริการ 3 ดาน  ประจําปการศึกษา 2557  
5.1.7-18 รายงานสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ปการศึกษา 2557 

 
ตัวบงชี้ที่ 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้:  
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2) อาจารยพงศธร  คําใจหนัก 
รองคณบดฝีายวางแผนและประกันคณุภาพการศึกษา 
3) อาจารยอํานาจ  สงวนกลาง รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 

ผูจดัเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน  
นางเจนจิรา  เชิงด ี

 

โทรศัพท : 1) 0816680968 
              2) 0898353518 
              3) 0890508912 

โทรศัพท : 0817650828 
 

E-mail :  1) thanawit_joe@hotmail.com 
             2) khamjainuk@hotmail.com 
             3) amnat.sng@lpru.ac.th 

E-mail : jenjiranan@hotmail.com 
 

 
ผลการดําเนนิงาน 

ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการ

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ห ลั ก สู ต ร ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

Plan คณะฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะ  (5.2-1-1) ที่ทําหนาที่ในการกํากับติดตามการดําเนินการการประกัน
คุณภาพของหลักสูตรทุกหลักสูตรในคณะฯ ใหเปนไปตามองคประกอบของ
คุณภาพหลักสูตร และจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร (5.2-1-2) สงไปยังหลักสูตรเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตร และขั้นตอนการรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรตามองคประกอบคุณภาพการศึกษา (5.2-1-3) เพ่ือใหแตละ
หลักสูตรนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงานของหลักสูตร 
Do คณะฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
(5.2-1-4)  เพื่อชี้แจงเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรใหอาจารยประจําหลักสูตรและชี้แจงขั้นตอนรายงานงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร  โดยกําหนดใหหลักสูตรมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่2 (5.2-1-5) 
ตามขั้นตอนการรายงานการดําเนินงานของหลักสูตร  
Check ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ นํา
รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรภาคเรียนที่ 1 รายงานตอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 2/2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 และ 
ภาคเรียนที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 วันที่ 16 กันยายน 2558  (5.2-1-
6) เพ่ือพิจารณาการดําเนินงานของแตละหลักสูตร   

Action จัดทําบันทึกแจงสรุปผลขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา
คณะไปยังหลักสูตร เพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตร (5.2-1-7) และกําหนดใหทุกหลักสูตรจัดทําแผนการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ(5.2-1-
8)  ไปปรับปรุงการดําเ นินงานหลักสูตรในคราวประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ  

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงาน
ผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีคณะกรรมการกํากับ ติดตาม
การดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงาน
ผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษาดังนี้  

1) แตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ซึ่ งประกอบไปดวยคณบดี รองคณบดี  และประธาน
สาขาวิชา (5.2-2-1) ทําหนาที่ในการติดตามการดําเนินงาน
และรายงานผลการประกันคุณภาพการศกึษาหลักสูตร  

2) กําหนดใหหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
เปนภาคเรียน(5.2-2-2) และนําเขาหารือในที่ประชุม 
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (5.2-
2-3) เพื่อพิจารณาการดําเนินงานของแตละหลักสูตร  

3) รายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณา (5.2-2-4) 

3. มีก า รจั ดส รรทรั พยากร เ พ่ื อ สนับสนุ นการ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห เ กิ ด ผ ล ต า ม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคณุภาพหลักสูตร ดังนี้ 
            1) คณะมีรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนผูกํากับ ติดตาม ดูแลการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาและมีนักวิชาการศึกษา ทําหนาที่สนับสนุนการ
ดําเนินของหลักสูตรให เกิดผลตามองคประกอบคุณภาพการ
หลักสูตร อาทิ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะที่ประกอบไปดวยประธานสาขาวิชา (5.2-3-1) 
เพ่ือรวมกันหารือแนวทางในการดําเนินงานของหลักสูตรและของ
คณะใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ  มีการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการดําเนินงานระดับหลักสูตร
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
และสรางความเขาใจเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา ระหวาง
วันท่ี 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมบัญดารา จังหวัดระยอง 
(5.2-3-2) เพ่ือใหอาจารยประจําหลักสูตรไดเตรียมความพรอมใน
การเขียนรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ไดอยาง
ชัดเจนและเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  
                2) คณะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2558 (5.2-3-3) เพ่ือใชในสนับสนุนการดําเนินงานแกหลักสูตร
และจัดโครงการเพ่ือสรางความรูความเขาใจในการดําเนินงานของ
หลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
              3) คณะมีระบบสารสนเทศตาง ๆ ที่สนับสนุนการดําเนินงาน
ของหลักสูตรที่สามารถใชเปนขอมูลได อาทิ ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย ผาน http://www.human.lpru.ac.th/HUSOCRMS/ และ 
ผาน http://www.human.lpru.ac.th/husocevaluation ระบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนนุ
การเรียนรู / (5.2-3-4)  

4. มีการประเมินคณุภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

คณะฯ มีการกําหนดการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุก
หลักสูตรประจําปการศกึษา 2557 ระหวางวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ที่ผาน
มา โดยรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ไดนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557  (5.2-4-1) 
รายงานตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 วันที่ 16 
กันยายน 2558  เพ่ือพิจารณาการดําเนินงานของแตละหลักสูตร (5.2-4-2)   

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการ
ประจําคณะมาปรับปรงุหลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้น
อยางตอเน่ือง 
(ผลการประเมินไมผาน) 

ทําบันทึกแจงไปยังหลักสูตรเพ่ือนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดําเนินการโดย
ทําบันทึกขอความแจงสรุปผลขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปยัง
หลักสูตร (5.2-5-1)  เพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตร และกําหนดใหทุกหลักสูตรนําผลไปปรับปรุงการดําเนินงาน
หลักสูตรในปการศึกษา 2558 ตอไป 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ าน
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
(ผลการประเมินไมผาน) 

คณะฯ มีการเปดการเรียนการสอนจํานวน 11 หลักสูตร โดยผลการ
ประเมินคุณภาพทุหลักสูตรผานองคประกอบที่  1 การกํากับ
มาตรฐานจํานวน 9 หลักสูตร  และมีจํานวน 2 หลักสูตร (5.2-6-1)  ที่
ไมผานเกณฑการประเมินในองคประอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ดวย
เหตุผลดังนี ้

1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ประชาคมเมืองและชนบท (รปม.) เน่ืองจากอาจารยประจํา
หลักสูตรไดลาออกจํานวน 1 ทาน และอยูระหวางการสรรหา 
จึงสงผลใหอาจารยประจําหลักสูตรไมครบตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนด  

2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ เน่ืองจากมีอาจารยลาออก
จํานวน 1 ทาน และหลักสูตรมีการดําเนินการเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรท่ีเสนอตอสภาสถาบันแลวนั้น แต
การดําเนินการเกินกวา 90 วัน ตามเกณฑที่กําหนดจึงสงผล
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ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลดําเนินงาน 
ใหไมผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

 

  การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เปาหมายป 2557 ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 
ดําเนินการได1-4 ขอ 

คือเกณฑมาตรฐานขอ 1 -4 
3 คะแนน ไมบรรลเุปาหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐานอางอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ปการศึกษา 2557 
5.2-1-2 คูมือประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557 
5.2-1-3 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามองคประกอบคุณภาพการศกึษา ปการศึกษา 2557 
5.2-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศกึษา 2557 
5.2-1-5 รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรภาคเรยีนที่ 1 และภาคเรียนที่2 
5.2-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 2/2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 และ  ครั้งที่ 

8/2558 วันที่ 16 กันยายน 2558   
5.2-1-7 สําเนาบันทึกขอความ แจงสรุปผลขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปยังหลักสูตร เพื่อนําไปปรับปรุงการ

ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
5.2-1-8 แผนการปรับปรงุตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 
5.2-2-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ปการศึกษา 2557 
5.2-2-2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ระดับหลักสูตร  
5.2-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 
5.2-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 2/2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 และ  ครั้งที่ 

8/2558 วันที่ 16 กันยายน 2558   
5.2-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 
5.2-3-2 รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการดําเนินงานระดับหลักสูตรและ

สรางความเขาใจเกณฑการประเมินคุณภาพการศกึษา ระหวางวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ 
โรงแรมบัญดารา จังหวัดระยอง 

5.2-3-3 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  
5.2-3-4 Prin Out ระบบบริหารจัดการงานวิจัย http://www.human.lpru.ac.th/HUSOCRMS/  

และระบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคณุภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
http://www.human.lpru.ac.th/husocevaluation 

5.2-4-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557 
5.2-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 16 กันยายน 2558   
5.2-5-1 สําเนาบันทึกขอความแจงสรุปผลขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปยังหลักสูตร 
5.2-6-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557 

 
สรุปผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดเดน 
คณะฯใหความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ที่ไดมีการสรางระบบประกัน
คณุภาพการศกึษาภายในคณะฯ ที่ชัดเจนสอดคลองตามนโยบายไดอยางเปนรูปธรรม 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. สรางความเขาใจและใหความสําคัญดานการบริหารหลักสูตรกับอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
หลักสูตร เพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรงุและสรางมาตรฐานของหลักสูตร 
2. คณะฯ จะตองกํากับ ติดตาม ดูแล การบริหารงานของหลักสูตรอยางตอเนื่องตามตัวชี้วัดของเกณฑการประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตรและเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบกับการดําเนินงานของหลักสูตร 
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สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประจําปการศึกษา 2557 

 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 
 จากผลการดําเนินงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เม่ือประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐานและอิงเกณฑการประเมิน
ตามที่ สกอ. กําหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ ในรอบปการศึกษา 2557 ผลการประเมินสรุปไดดังนี้ 
 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 
(คะแนน) 

ตวัตั้ง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

3.50 
คะแนน 

21.66 
= 1.97 คะแนน ไมบรรลุ 197 คะแนน 11 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจํา
คณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
 

รอยละ 
20 

11.50  
X100 

 
= 

 
12.23 % ไมบรรลุ   1.53 คะแนน 94 

ตัวบงช้ีที่  1.3 อาจารยประจํา
คณะที่ ดํ า ร งตํ าแหน งทาง
วิชาการ 
 

รอยละ 
20 

15.50  
X100 

 
= 

 
16.49 % 

 
 ไมบรรล ุ 1.37 คะแนน 94 

ตัวบงชี้ที่  1.4 จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 
 

รอยละ 
25 

31.26 – 25  
X100 

 
= 

 
25.04 % 

 
 ไมบรรล ุ 0 คะแนน 25 

ตั วบ งชี้ ท่ี   1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6 ขอ 
6 ขอ 

(ดําเนินการได ขอ 1- ขอ6) 
บรรลุ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

6 ขอ 
6 ขอ 

(ดําเนินการได ขอ 1- ขอ6) 
บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

2.38 คะแนน 

องคประกอบที่ 2 การวจิัย 
ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไก
ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

6 ขอ 
6 ขอ 

(ดําเนินการได ขอ 1- ขอ6) 
บรรลุ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสรางสรรค 

25,000 
ตอคน 

6,722,830.50 
= 

76,395.80  
บาท/คน 

บรรล ุ 
5 คะแนน 

(15.28 คะแนน) 
88 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการ
ขอ งอ าจารย ประ จํ าและ
นักวิจัย 

รอยละ 
20 

16 
X 100 = 17.02  % 

 
ไมบรรลุ 

 
4.26 คะแนน 

94 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

4.75 คะแนน 
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ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ที ่3.1 การบริการวิชาการ

แกสังคม 
6 ขอ 

6 ขอ 
(ดําเนินการได ขอ 1- ขอ6) 

 
บรรล ุ 

 
5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 การบริการวชิาการ 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก
การทํ านุ บํ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6 ขอ 
6 ขอ 

(ดําเนินการได ขอ 1- ขอ6) 
 

บรรล ุ 
 

5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 อาจารย 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหาร
ข อ งคณ ะ เ พ่ื อ ก า ร กํ า กั บ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
กลุมสถาบันและเอกลักษณ
ของคณะ 

7 ขอ 
6 ขอ 

(ดําเนินการได ขอ 1- ขอ7) 
 

ไมบรรล ุ 
 

5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับ
การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

6 ขอ 
5 ขอ 

(ดําเนินการได ขอ 1- ขอ4) 
 

ไมบรรล ุ 
 

3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 
4 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตวับงชี้ 

47.13 

3.63 

ระดับด ี

 

 

ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องคประกอบ ตัวบงชี ้
คะแนนประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 0.97 5.00 1.40 2.48 ระดับปรับปรงุ 
องคประกอบที่ 2 การวิจัย 3 5.00 5.00 4.26 4.75 ระดับดีมาก 
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 2 - 4.00 - 4.00 ระดับด ี
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รวม 13 1.98 4.71 3.12 3.63  

ผลการประเมิน  ปรับปรุง ระดับดี
มาก 

ระดับ
พอใช 

ระดับด ี

 

ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพฒันา  
จุดเดน 
1.   คณะมีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาและมีกิจกรรมหลากหลาย 
2.  มีสถานท่ีบริการตางๆและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนานักศึกษามี สถานที่และบริการเอื้อตอการเรียนรู ของนักศึกษา 
เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางภาษา ภายในคณะ 
3. คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีการแสวงหาทนุภายในและภายนอกที่สนบัสนุนวิจัยจํานวนมาก 
4. คณะมีโครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน จํานวนหลากหลาย และเปนไปตามความตองการของชุมชน 
5. คณะมีโครงการบริการวิชาการ KBO ที่เปนโครงการสรางคุณประโยชนแกชุมชนและสังคม ซึ่งสามารถแสดงถึงไดวาชุมชน
สามารถพึงพาตนเองได 
6. คณะมีโครงการสานศลิปถิ่นมนุษย ที่เปนโครงการสงเสรมิการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดอยางตอเน่ืองเปนปท่ี 5 โดยมีการ
กิจกรรมที่หลากหลายตามศาสตรของแตละสาขาวิชา ซึ่งเปนเอกลักษณของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
7. คณะฯใหความสําคญักับระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ที่ไดมกีารสรางระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ท่ีชัดเจนสอดคลองตามนโยบายไดอยางเปนรปูธรรม 
โอกาสในการพัฒนา 
1. สงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานประกันคุณภาพไปใช ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา และการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ภายในและภายนอกคณะ 
2.  สงเสรมิกิจกรรมเพ่ือตอยอดความรูและประสบการณ แกศิษยเกาใหมากขึ้น 
3. คณะฯ ควรแสวงหาแหลงตีพิมพและเผยแพรงานวิจัย หรืองานสรางสรรค  เพื่อใชเปนเวทีนําเสนอผลงานวิจัยหรอืงาน
สรางสรรค หรือผลงานวิชาการ เพ่ือใหมผีลงานวิจัยทีไ่ดรับการตีพิมพเผยแพรมากย่ิงขึ้น  
4. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผลติผลงานวิชาการ เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ อาทิ จดัสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม
เปนตน 
5. จํานวนโครงการที่หลากหลายทําใหยังไมชัดเจนในประเด็นเอกลักษณของคณะฯ ดังนั้น ควรจะตองจัดโครงการที่บงบอกถึง
ความเปนเอกลักษณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
6. คณะฯ จะตองสรางความเขาใจกับอาจารยผูรับผิดชอบโครงการถึงกระบวนการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ อาทิ 
กลุมเปาหมายที่เขารวม  
7. ควรจัดโครงการบริการวิชาการที่เปนเชิงรุก ในการลงพ้ืนที่ชุมชนใหมากกวาเดิม เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมอยางแทจริง 
8. คณะควรกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ  
9. ในการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชนควรจะเพิ่มชองทางในการเผยแพร 
อาทิ เอกสารเผยแพร/แผนพับ  ผานหนังสือพิมพทองถิ่น ผานทางเว็บไซต หรือ ผานทางสถานวิทยุของมหาวิทยาลัยเปนตน 
เพื่อใหกลุมคนทั่วไปไดรับรูขาวสารและขอมูลดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เปนประโยชน 
10. สรางความเขาใจและใหความสําคัญดานการบริหารหลักสูตรกับอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
หลักสูตร เพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุงและสรางมาตรฐานของหลักสูตร 
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11. คณะฯ จะตองกํากับ ติดตาม ดูแล การบริหารงานของหลักสูตรอยางตอเนื่องตามตัวชี้วัดของเกณฑการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตรและเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบกับการดําเนินงานของหลักสูตร 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  หนา 101 
 

 
 
 
 
 
 



รายการขอ้มูลพืนฐาน Common Data Set ทีจดัเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศกึษา 2557

คําอธิบาย
F = fill ผูก้รอกขอ้มูล | C = check ผูต้รวจสอบ/แกไ้ข/ยืนยนัขอ้มูลทีระบบ 
sum up | S = sum up รวม/คาํนวณอตัโนมตัโิดยระบบ

หลกัสตูร คณะ
1 จํานวนหลกัสูตรที เปิดสอนทงัหมด เดมิ  - 11
2  -ระดบัปรญิญาตรี เดมิ  - 10
3  -ระดบั ป.บณัฑติ เดมิ  -  -
4  -ระดบัปรญิญาโท เดมิ  -  -
5  -ระดบั ป.บณัฑติขนัสูง เดมิ  -  -
6  -ระดบัปรญิญาเอก เดมิ  -  -
7  -จาํนวนศูนย์จดัการศกึษานอกสถานทีตงัทงัหมด เดมิ  -  -
8 จาํนวนหลกัสูตรทีจดัการเรยีนการสอนนอกสถานทีตงั เดมิ  -  -
9  -ระดบัปรญิญาตรี เดมิ  -  -

10  -ระดบั ป.บณัฑติ เดมิ  -  -
11  -ระดบัปรญิญาโท เดมิ  -  -
12  -ระดบั ป.บณัฑติขนัสูง เดมิ  -  -
13  -ระดบัปรญิญาเอก เดมิ  -  -
14 จํานวนนกัศึกษาปจัจุบนัท ังหมดทุกระดบัการศึกษา เดมิ 2,939 2,939
15  -จาํนวนนกัศกึษาปจัจุบนัทงัหมด - ระดบัปรญิญาตรี เดมิ 2,939 2,939
16  -จาํนวนนกัศกึษาปจัจุบนัทงัหมด - ระดบั ป.บณัฑติ เดมิ  -  -
17  -จาํนวนนกัศกึษาปจัจุบนัทงัหมด - ระดบัปรญิญาโท เดมิ 34 34
18  -จาํนวนนกัศกึษาปจัจุบนัทงัหมด - ระดบั ป.บณัฑติขนัสูง เดมิ  -  -
19  -จาํนวนนกัศกึษาปจัจุบนัทงัหมด - ระดบัปรญิญาเอก เดมิ  -  -

20
จํานวนอาจารย์ประจําท ังหมด รวมทงัทีปฏบิตัิงานจริงและลาศกึษาต่อ

เดมิ  - 94

21
 -จาํนวนอาจารย์ประจาํทงัหมดทีปฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญา
ตรหีรอืเทียบเทา่

เดมิ  - 5

22
 -จาํนวนอาจารย์ประจาํทงัหมดทีปฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญา
โทหรือเทียบเทา่

เดมิ  - 77.5

23
 -จาํนวนอาจารย์ประจาํทงัหมดทีปฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่ วฒุปิรญิญา
เอกหรือเทียบเทา่

เดมิ  - 11.5

24 จํานวนอาจารยป์ระจําทงัหมดทดํีารงตําแหนง่อาจารย ์ เดมิ  -   

25
 -จาํนวนอาจารย์ประจาํ (ทีไมมี่ตาํแหน่งทางวชิาการ) ทีมีวุฒปิรญิญาตร ีหรือ
เทียบเทา่

เดมิ  - 5

26
 -จาํนวนอาจารย์ประจาํ (ทีไมมี่ตาํแหน่งทางวชิาการ) ทีมีวุฒปิรญิญาโท หรือ
เทียบเทา่

เดมิ  - 73.5

27
 -จาํนวนอาจารย์ประจาํ (ทีไมมี่ตาํแหน่งทางวชิาการ) ทีมีวุฒปิรญิญาเอก หรือ
เทียบเทา่

เดมิ  - 6

28
จํานวนอาจารยป์ระจําทงัหมดทดํีารงตําแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

เดมิ  - 15

29
 -จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ ทีมีวุฒปิรญิญาตร ีหรือ
เทียบเทา่

เดมิ  -  -

30
 -จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ ทีมีวุฒปิรญิญาโท หรือ
เทียบเทา่

เดมิ  - 9

31
 -จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ ทีมีวุฒปิรญิญาเอก หรือ
เทียบเทา่

เดมิ  - 6

32 จํานวนอาจารยป์ระจําทงัหมดทดํีารงตําแหนง่รองศาสตราจารย ์ เดมิ  -  -

33
 -จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีมีวุฒปิรญิญาตร ีหรือ
เทียบเทา่

เดมิ  -  -

34
 -จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีมีวุฒปิรญิญาโท หรือ
เทียบเทา่

เดมิ  -  -

35
 -จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีมีวุฒปิรญิญาเอก หรือ
เทียบเทา่

เดมิ  -  -

36 จํานวนอาจารย์ประจําท ังหมดทีดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ เดมิ  - 0.5

37
 -จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งศาสตราจารย์ ทีมีวุฒปิรญิญาตร ีหรือเทียบเทา่

เดมิ  -  -

38
 -จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งศาสตราจารย์ ทีมีวุฒปิรญิญาโท หรือเทียบเทา่

เดมิ  -  -

39
 -จาํนวนอาจารย์ประจาํตาํแหน่งศาสตราจารย์ ทีมีวุฒปิรญิญาเอก หรือ
เทียบเทา่

เดมิ  - 0.5

40 จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสูตรที มีคุณวุฒิปริญญาเอก ใหม่ 9  -
41  -ระดบัปรญิญาตรี ใหม่ 5  -
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คําอธิบาย
F = fill ผูก้รอกขอ้มูล | C = check ผูต้รวจสอบ/แกไ้ข/ยืนยนัขอ้มูลทีระบบ 
sum up | S = sum up รวม/คาํนวณอตัโนมตัโิดยระบบ

หลกัสตูร คณะ
# ชุดข้อมูล

ระดบัหน่วยงานรายการ
เดิม/ใหม่

ชอืขอ้มลูพนืฐาน

42  -ระดบั ป.บณัฑติ ใหม่  -  -
43  -ระดบัปรญิญาโท ใหม่  -  -
44  -ระดบั ป.บณัฑติขนัสูง ใหม่ 4  -
45  -ระดบัปรญิญาเอก ใหม่  -  -
46 จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสตูรทมีดํีารงตําแหนง่ทางวชิาการ ใหม่ 11  -
47  -ระดบัปรญิญาตรี ใหม่ 10  -
48  -ระดบั ป.บณัฑติ ใหม่  -  -
49  -ระดบัปรญิญาโท ใหม่ 1  -
50  -ระดบั ป.บณัฑติขนัสูง ใหม่  -  -
51  -ระดบัปรญิญาเอก ใหม่  -  -
52 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร ใหม่  -  -

53  -บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ทีตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือง
จากการประชุมวชิาการระดบัชาติ

ใหม่  -  -

54

 -บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทตีพีมิพใ์นรายงานสบืเนอืงจาก
การประชมุวชิาการระดับนานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการระดับชาตทิไีมอ่ยู่
ในฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่
ดว้ย หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนันําเสนอสภาสถาบนัอนุมัตแิละจัดทําเป็นประกาศ
ใหท้ราบเป็นการทัวไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตว่ันที
ออกประกาศ

ใหม่  -  -

55  -ผลงานทีไดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร ใหม่  -  -

56  -บทความวจิยัหรือบทความวชิาการทีตีพมิพ์ในวารสารวชิาการทีปรากฏใน
ฐานขอ้มูล TCI กลุม่ที 2

ใหม่  -  -

57

 -บทความวจิยัหรือบทความวชิาการทีตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดบั
นานาชาตทิีไมอ่ยูใ่นฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑ์การพจิารณา
วารสารทางวชิาการสาํหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจดัทาํเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการ
ทวัไป และแจง้ให ้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันบั แตว่นัทีออกประกาศ (ซงึไมอ่ยูใ่น Beall’s 
list) หรือตีพมิพ์ในวารสารวชิาการทีปรากฏ
ในฐานขอ้มูล TCI กลุม่ที 1

ใหม่  -  -

58
 -บทความวจิยัหรือบทความวชิาการทีตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดบั
นานาชาตทิีปรากฏในฐานขอ้มูลระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสาร
ทางวชิาการสาํหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556

ใหม่  -  -

59  -ผลงานไดร้บัการจดสทิธบิตัร ใหม่  -

60
 -ผลงานวชิาการรบัใช้สงัคมทีไดร้บัการประเมนิผา่นเกณฑ์การขอตาํแหน่ง
ทางวชิาการแลว้

ใหม่  -

61  -ผลงานวจิยัทีหน่วยงานหรอืองค์กรระดบัชาตวิา่จา้งใหด้าํเนินการ ใหม่  -

62
 -ผลงานคน้พบพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ ทีคน้พบใหมแ่ละไดร้บัการจดทะเบียน

ใหม่  -  -

63  -ตาํราหรือหนงัสือหรืองานแปลทีไดร้บัการประเมนิผา่นเกณฑ์การขอ
ตาํแหน่งทางวชิาการแลว้

ใหม่  -  -

64
 -ตาํราหรือหนงัสือหรืองานแปลทีผา่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑ์การ
ประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการแตไ่มไ่ดนํ้ามาขอรบัการประเมนิตาํแหน่งทาง
วชิาการ

ใหม่  -  -

65  -จาํนวนงานสรา้งสรรค์ทีมีการเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง
 หรือผา่นสอือเิลคทรอนิกส์ online

ใหม่  -  -

66  -จาํนวนงานสรา้งสรรค์ทีไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั ใหม่  -  -
67  -จาํนวนงานสรา้งสรรค์ทีไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาติ ใหม่  -  -

68
 -จาํนวนงานสรา้งสรรค์ทีไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมือระหวา่ง
ประเทศ

ใหม่  -  -

69  -จาํนวนงานสรา้งสรรค์ทีไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาเซียน ใหม่  -  -
70  -จาํนวนงานสรา้งสรรค์ทีไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ ใหม่  -  -
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รายการขอ้มูลพืนฐาน Common Data Set ทีจดัเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศกึษา 2557

คําอธิบาย
F = fill ผูก้รอกขอ้มูล | C = check ผูต้รวจสอบ/แกไ้ข/ยืนยนัขอ้มูลทีระบบ 
sum up | S = sum up รวม/คาํนวณอตัโนมตัโิดยระบบ

หลกัสตูร คณะ
# ชุดข้อมูล

ระดบัหน่วยงานรายการ
เดิม/ใหม่

ชอืขอ้มลูพนืฐาน

71  -จาํนวนบทความของอาจารย์ประจาํหลกัสูตรปรญิญาเอกทีไดร้บัการอา้งองิ
ในฐานขอ้มูล TCI และ Scopus ตอ่จาํนวนอาจารย์ประจาํหลกัสูตร

ใหม่  -  -

72 จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีงัหมด เดมิ  - 554

73 จาํนวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรีทีตอบแบบสาํรวจเรืองการมีงานทาํภายใน 1 ปี
 หลงัสาํเรจ็การศกึษา

เดมิ  - 478

74
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีไีดง้านทําภายใน 1 ปีหลังสําเร็จ
การศกึษา (ไมนั่บรวมผูท้ปีระกอบอาชพีอสิระ)

เดมิ  - 295

75 จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีปีระกอบอาชพีอสิระ เดมิ  - 27
76 จํานวนผูส้ําเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรทีมีงีานทํากอ่นเขา้ศกึษา เดมิ  - 43

77
จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีมีกีจิการของตนเองทมีรีายไดป้ระจําอยู่
แลว้

เดมิ  -  -

78 จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีศีกึษาตอ่ระดบับณัฑติศกึษา เดมิ  - 6
79 จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีอีปุสมบท เดมิ  -  -
80 จํานวนบณัฑติระดบัปรญิญาตรทีเีกณฑท์หาร เดมิ  - 6

81
เงนิเดอืนหรอืรายไดต้อ่เดอืน ของผูส้ําเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรทีี
ไดง้านทําหรอืประกอบอาชพีอสิระ (คา่เฉลยี)

เดมิ  - 15,000

82
ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของนายจา้งทมีตีอ่ผูส้ําเร็จการศกึษา
ระดบัปรญิญาตรตีามกรอบ TQF เฉลยี (คะแนนเต็ม ๕)

เดมิ  - 4.33

83 จํานวนรวมของผลงานนกัศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทที
ได้รบัการตีพมิพ์หรือเผยแพร่

ใหม่ 13  -

84
 -จาํนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีมีการตพีมิพ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง 

เดมิ 7  -

85  -จาํนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีตีพมิพ์ในรายงานสืบเนืองจากการประชุม
วชิาการระดบัชาต ิ

เดมิ 6  -

86

 -จาํนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีตีพมิพ์ในรายงานสืบเนืองจากการประชุม
วชิาการระดบันานาชาต ิหรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิีไมอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การพจิารณา
วารสารทางวชิาการสาํหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจทัาํเป็นประกาศใหท้ราบทวัไปและแจง้
 ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  นบัแตว่นัทีออกประกาศ

เดมิ  -  -

87  -ผลงานทีไดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร ใหม่  -  -

88  -จาํนวนบทความทีตีพมิพ์ในวารสารวชิาการทีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุม่ที
 2

ใหม่  -  -

89

 -จาํนวนบทความทีตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ทีไมอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การพจิารณา
วารสารทางวชิาการสาํหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจทัาํเป็นประกาศใหท้ราบทวัไปและแจง้
 ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  นบัแตว่นัทีออกประกาศ (ซงึไมอ่ยูใ่น 
Beall's list) หรือตีพมิพ์ในวารสารวชิาการ ทีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุม่ที 1

ใหม่  -  -

90

 -จาํนวนบทความทีตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ทีปรากฏอยูใ่น
ฐานขอ้มูลระดบันานานชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศกึษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการสาํหรบัการเผยแพรผ่ลงานทาง
วชิาการ พ.ศ.2556

ใหม่  -  -

91  -ผลงานทีไดร้บัการจดสทิธบิตัร ใหม่  -  -

92  -จาํนวนงานสรา้งสรรค์ทีมีการเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง
 หรือผา่นสอือเิลคทรอนิกส์ online

ใหม่  -  -

93  -จาํนวนงานสรา้งสรรค์ทีไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั ใหม่  -  -
94  -จาํนวนงานสรา้งสรรค์ทีไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาติ ใหม่  -  -

95  -จาํนวนงานสรา้งสรรค์ทีไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมือระหวา่ง
ประเทศ

เดมิ  -  -

96  -จาํนวนงานสรา้งสรรค์ทีไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาเซียน เดมิ  -  -
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รายการขอ้มูลพืนฐาน Common Data Set ทีจดัเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศกึษา 2557

คําอธิบาย
F = fill ผูก้รอกขอ้มูล | C = check ผูต้รวจสอบ/แกไ้ข/ยืนยนัขอ้มูลทีระบบ 
sum up | S = sum up รวม/คาํนวณอตัโนมตัโิดยระบบ

หลกัสตูร คณะ
# ชุดข้อมูล

ระดบัหน่วยงานรายการ
เดิม/ใหม่

ชอืขอ้มลูพนืฐาน

97  -จาํนวนงานสรา้งสรรค์ทีไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ เดมิ  -  -

98  -จาํนวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาโททงัหมด (ปีการศกึษาทีเป็นวงรอบ
ประเมนิ)

เดมิ  -  -

99
จํานวนรวมของผลงานนักศกึษาและผูส้ําเร็จการศกึษาในระดบัปรญิญา
เอกทไีดร้ับการตพีมิพห์รอืเผยแพร่

เดมิ  -  -

100  -จาํนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีตีพมิพ์ในรายงานสืบเนืองจากการประชุม
วชิาการระดบัชาต ิ

เดมิ  -  -

101

 -จาํนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีตีพมิพ์ในรายงานสืบเนืองจากการประชุม
วชิาการระดบันานาชาต ิหรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาตทิีไมอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การพจิารณา
วารสารทางวชิาการสาํหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจทัาํเป็นประกาศใหท้ราบทวัไปและแจง้
 ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  นบัแตว่นัทีออกประกาศ

เดมิ  -  -

102  -ผลงานทีไดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร ใหม่  -  -

103  -จาํนวนบทความทีตีพมิพ์ในวารสารวชิาการทีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุม่ที
 2

ใหม่  -  -

104

 -จาํนวนบทความทีตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ทีไมอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การพจิารณา
วารสารทางวชิาการสาํหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจทัาํเป็นประกาศใหท้ราบทวัไปและแจง้
 ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  นบัแตว่นัทีออกประกาศ (ซงึไมอ่ยูใ่น 
Beall's list) หรือตีพมิพ์ในวารสารวชิาการ ทีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุม่ที 1

ใหม่  -  -

105

 -จาํนวนบทความทีตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ทีปรากฏอยูใ่น
ฐานขอ้มูลระดบันานานชาตติามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศกึษาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการสาํหรบัการเผยแพรผ่ลงานทาง
วชิาการ พ.ศ.2556

ใหม่  -  -

106  -ผลงานทีไดร้บัการจดสทิธบิตัร ใหม่  -  -

107  -จาํนวนงานสรา้งสรรค์ทีมีการเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง
 หรือผา่นสอือเิลคทรอนิกส์ online

ใหม่  -  -

108  -จาํนวนงานสรา้งสรรค์ทีไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั ใหม่  -  -
109  -จาํนวนงานสรา้งสรรค์ทีไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาติ ใหม่  -  -

110  -จาํนวนงานสรา้งสรรค์ทีไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมือระหวา่ง
ประเทศ

เดมิ  -  -

111  -จาํนวนงานสรา้งสรรค์ทีไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาเซียน เดมิ  -  -
112  -จาํนวนงานสรา้งสรรค์ทีไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ เดมิ  -  -

113  -จาํนวนผูส้าํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาเอกทงัหมด (ปีการศกึษาทีเป็น
วงรอบประเมนิ)

เดมิ  -  -

114 จํานวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ (FTES) เดมิ  -  -
115  -ระดบัอนุปรญิญา เดมิ  -  -
116  -ระดบัปรญิญาตรี เดมิ  - 2,707.97
117  -ระดบั ป.บณัฑติ เดมิ  -  -
118  -ระดบัปรญิญาโท เดมิ  - 23.67
119  -ระดบั ป.บณัฑติขนัสูง เดมิ  -  -
120  -ระดบัปรญิญาเอก เดมิ  -  -
121 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในสถาบนั เดมิ  - 3,736,818
122  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดมิ  -  -
123  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ เดมิ  -  -
124  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ เดมิ  - 3,736,818
125 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายนอกสถาบนั เดมิ  - 2,986,012.50
126  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดมิ  -  -
127  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ เดมิ  -  -
128  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ เดมิ  - 2,986,012.50
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รายการขอ้มูลพืนฐาน Common Data Set ทีจดัเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศกึษา 2557

คําอธิบาย
F = fill ผูก้รอกขอ้มูล | C = check ผูต้รวจสอบ/แกไ้ข/ยืนยนัขอ้มูลทีระบบ 
sum up | S = sum up รวม/คาํนวณอตัโนมตัโิดยระบบ

หลกัสตูร คณะ
# ชุดข้อมูล

ระดบัหน่วยงานรายการ
เดิม/ใหม่

ชอืขอ้มลูพนืฐาน

129 จํานวนอาจารยป์ระจําทปีฏบิตังิานจรงิ (ไมนั่บรวมผูล้าศกึษาตอ่) เดมิ  - 88
130  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดมิ  -  -
131  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ เดมิ  -  -
132  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ เดมิ  - 88
133 จํานวนนักวจัิยประจําทปีฏบิตังิานจรงิ (ไมนั่บรวมผูล้าศกึษาตอ่) เดมิ  -  -
134  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดมิ  -  -
135  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ เดมิ  -  -
136  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ เดมิ  -  -
137 จํานวนอาจารยป์ระจําทลีาศกึษาตอ่ เดมิ  - 6
138  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดมิ  -  -
139  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ เดมิ  -  -
140  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ เดมิ  - 6
141 จํานวนนักวจัิยประจําทลีาศกึษาตอ่ เดมิ  -  -
142  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดมิ  -  -
143  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ เดมิ  -  -
144  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ เดมิ  -  -
145 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนกัวจิยั ใหม่  -  -

146
บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทตีพีมิพใ์นรายงาน
สบืเนอืงจากการประชมุวชิาการระดบัชาติ

ใหม่  - 23

147  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  -  -
148  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ใหม่  -  -
149  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่  - 23

150

 บทความวจิัยหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทตีพีมิพใ์นรายงานสบืเนอืงจาก
การประชมุวชิาการระดับนานาชาต ิหรอืในวารสารทางวชิาการระดับชาตทิไีมอ่ยู่
ในฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่
ดว้ย หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วชิาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบนันําเสนอสภาสถาบนัอนุมัตแิละจัดทําเป็นประกาศ
ใหท้ราบเป็นการทัวไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตว่ันที
ออกประกาศ

ใหม่  - 5

151  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  -  -
152  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ใหม่  -  -
153  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่  - 5
154 ผลงานทไีดร้ับการจดอนุสทิธบิตัร ใหม่  -  -
155  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  -  -
156  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ใหม่  -  -
157  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่  -  -

158
บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการทปีรากฏ
ในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ท ี2 ใหม่  - 9

159  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  -  -
160  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ใหม่  -  -
161  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่  - 9

162

บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาตทิไีมอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลักเกณฑก์าร
พจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 
พ.ศ.2556 แตส่ถาบนันําเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจัดทําเป็นประกาศ
ใหท้ราบเป็นการทวัไป และแจง้ให ้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนันับ แตว่นัทอีอกประกาศ (ซงึไมอ่ยูใ่น 
Beall’s list) หรอืตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทปีรากฏ
ในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ท ี1

ใหม่  -  -

163  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  -  -
164  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ใหม่  -  -
165  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่  -  -

166

บทความวจัิยหรอืบทความวชิาการทตีพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาตทิปีรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. 
หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษา วา่ดว้ย หลักเกณฑก์าร
พจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 
พ.ศ.2556

ใหม่  - 0

167  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  -  -
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รายการขอ้มูลพืนฐาน Common Data Set ทีจดัเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศกึษา 2557

คําอธิบาย
F = fill ผูก้รอกขอ้มูล | C = check ผูต้รวจสอบ/แกไ้ข/ยืนยนัขอ้มูลทีระบบ 
sum up | S = sum up รวม/คาํนวณอตัโนมตัโิดยระบบ

หลกัสตูร คณะ
# ชุดข้อมูล

ระดบัหน่วยงานรายการ
เดิม/ใหม่

ชอืขอ้มลูพนืฐาน

168  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ใหม่  -  -
169  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่  - 0
170 ผลงานไดร้ับการจดสทิธบิตัร ใหม่  -  -
171  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  -  -
172  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ใหม่  -  -
173  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่  -  -

174
ผลงานวชิาการรับใชส้งัคมทไีดร้ับการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอ
ตําแหน่งทางวชิาการแลว้

ใหม่  -

175  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  -  -
176  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ใหม่  -  -
177  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่  -  -
178 ผลงานวจิัยทหีนว่ยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิา่จา้งใหดํ้าเนนิการ ใหม่  -  -
179  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  -  -
180  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ใหม่  -  -
181  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่  -  -
182 ผลงานคน้พบพันธุพ์ชื พันธุส์ตัว ์ทคีน้พบใหมแ่ละไดร้ับการจดทะเบยีน ใหม่  -  -
183  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  -  -
184  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ใหม่  -  -
185  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่  -  -

186
ตําราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทไีดร้ับการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอ
ตําแหน่งทางวชิาการแลว้ ใหม่  -  -

187  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  -  -
188  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ใหม่  -  -
189  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่  -  -

190
ตําราหรอืหนังสอืหรอืงานแปลทผีา่นการพจิารณาตามหลักเกณฑก์าร
ประเมนิตําแหนง่ทางวชิาการแตไ่มไ่ดนํ้ามาขอรับการประเมนิตําแหนง่
ทางวชิาการ

ใหม่  -  -

191  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  -  -
192  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ใหม่  -  -
193  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่  -  -

194
จํานวนงานสรา้งสรรคท์มีกีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนงึ หรอืผา่นสอือเิลคทรอนกิส ์online

ใหม่  - 0

195  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  -  -
196  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ใหม่  -  -
197  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่  - 0
198 จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั ใหม่  -  -
199  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  -  -
200  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ใหม่  -  -
201  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่  -  -
202 จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่นระดบัชาติ ใหม่  - 4
203  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  -  -
204  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ใหม่  -  -
205  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่  - 4

206
จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศ

ใหม่  - 2

207  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  -  -
208  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ใหม่  -  -
209  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่  - 2
210 จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน ใหม่  -  -
211  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  -  -
212  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ใหม่  -  -
213  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่  -  -
214 จํานวนงานสรา้งสรรคท์ไีดร้ับการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ ใหม่  -  -
215  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  -  -
216  -กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ใหม่  -  -
217  -กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ใหม่  -  -

รวมจาํนวน
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