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คํานํา 

 
 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ฉบับปการศึกษา 2558  จัดทําข้ึน เพ่ือใชเปนเครื่องมือการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ในระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  และเพื่อใหไดขอมูลมาใชปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของคณะฯ  ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  เนื้อหาในรายงานการประเมินตนเองมีระยะเวลาของการดําเนินกิจกรรม ตั้งแตวันที่ 1  สิงหาคม 
2558 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร เปนการสรุผลการประเมิน
ตนเอง ประจําปการศึกษา 2558  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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บทสรุปผูบริหาร 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนสวนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เดิมเรียกชื่อ
วา คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กอตั้งขึ้นหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 
2518 มีภาค วิชาในสังกัดคณะวิชา 11 ภาควิชา  ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชารัฐศาสตร เปดสอนในระดับ 
ปกศ. สูงภาคปกติและภาคตอเนื่อง ป พ.ศ. 2522 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา และป 
พ.ศ. 2529 เปดสอนบุคลากรประจําการ(กศ.บป.) 
  วันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครู เปนสถาบันราชภัฏทําใหวิทยาลัยครูลําปางเปลี่ยนชื่อเปน "สถาบัน
ราชภัฏลําปาง" คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเปลี่ยนชื่อเปน "คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร" ในปพ.ศ. 2553 สถาบันราชภัฏลําปางกําหนดใหมีการบริหารงานวิชาการ โดยคณะบุคคล 3 
ระดับ ไดแกคณะกรรมการบริหารวิชาการสถาบันคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการบริหาร
โปรแกรมวิชา  

  เมื่อพระราชบัญญัติ พ.ศ.2538 ประกาศใชทําใหสถาบันราชภัฏสามารถจัดการศึกษาในระดับสูง
กวาปริญญาตรีได ปพ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงเปดสอนระดับปริญญาโท โปรแกรมวิชา
บริหารการศึกษาปพ.ศ.2547 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปดสอนระดับปริญญาโทรุนแรก
โปรแกรมยุทธศาสตรการพัฒนา และวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547มีผลบังคับใชทําใหสถาบันราชภัฏลําปางเปลี่ยนฐานะเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง" แบง
สวนราชการเปน 10 สวน มี 6 คณะ 3 สํานัก ทุกคณะแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดีและแบงงาน
เปนงานบริหาร โดยมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและบริหารกิจการภายในคณะ 
 ปจจุบันปการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีจํานวน 12 หลักสูตร แบงเปน
ระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 1 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่พัฒนาขึ้นใหมคือหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  ซึ่งมีบุคลากรที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร แบงตามสายงานคือสายวิชาการ หรืออาจารยที่ปฏิบัติงานจริงจํานวน 98.5 คน และลา
ศึกษาตอ จํานวน 10 คน รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 108.50 คน แยกเปนตําแหนง
อาจารย จํานวน 89 คน ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 18.5 คน  ตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 1 
คน และมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 15 คน และมีนักศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 3,061 คน ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 3,013 และระดับปริญญาโท จํานวน 48 คน  ในการดําเนินงานในปการศึกษา 2558 
คณะฯ ไดดําเนินการตามพันธกิจดังนี ้
  ดานการวิจัย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สนับสนุนใหคณาจารยตีพิมพหรือเผยแพร
บทความวิจัยและงาน สรางสรรคในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีทุนสนับสนุนการนําเสนอ
บทความวิจัยทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติและสงเสริมโดยการมอบเงินรางวัลการตีพิมพหรือ
เผยแพรบทความวิจัยใหแก คณาจารยอยางตอเนื่อง 
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ดานการพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรเห็นความสําคัญของการพัฒนานักศึกษาใหครบทุก
ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพื่อผลิตบัณฑิตออกสูสังคมอยางมีคุณภาพ และ 
คุณธรรม  
  ดานการบริการวิชาการแกชุมชน คณะมนุษยศาสตรมุงเนนการพัฒนาและการสรางเสริมภูม ิ
ปญญาแกชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยมีความมุงมั่นในการพัฒนาเปนองคกรชั้น นําแหงการเรียนรู 
และวิจัยศาสตรสาขามนุษยศาสตรบนฐานการศึกษาและคุณธรรม มุงสรางสรรค นวัตกรรมสูสากล  
  ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมีความตระหนักและเห็นถึงคุณคาของ ศิลปวัฒนธรรม
ไทย จึงสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนาธรรม 
ยางตอเนื่อง เพ่ือการอนุรักษ และสืบสานประเพณีอันดีงามของสังคมไทยใหดํารงอยูตอไป อยางยั่งยืน 
  ดานการบริหารจัดการ คณะฯ ไดดําเนินงานดานการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมภิบาล และ
เนนมีสวนรวมทุกภาคสวน เพื่อใหการดําเนินงานของคณะฯ เกิดประสิทธภิาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด 
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศกึษา 2558 ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 

31 กรกฎาคม 2559 มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยนําเสนอในรูปของการเขียนบรรยายผลการดําเนินงาน รูปของตาราง 

และแสดงผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหดียิ่งข้ึนตอไป การจัดทํารายงานฯ ฉบับนี้ ไดดําเนินการตามคูมือประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) โดยใชเกณฑการประเมินตัวบงชี้ในกลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี  มีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบ 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้  ประกอบดวย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 

2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 ในปการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดานอยางครบถวน โดยมีผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ คะแนน

เฉลี่ย 4.19 คะแนน มีคุณภาพอยูในระดับดี รายละเอียดผลการประเมินแตละองคประกอบดังนี้ 

องคประกอบ 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

คาคะแนน ผลการประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต 3.02 ระดับพอใช 

2. การวิจัย 4.96 ระดับดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 

4. การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 5.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ย 5 องคประกอบ 4.19 ระดับดี 
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3. ผลการวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและ      

วิธีปฏิบัติท่ีดีและนวัตกรรม รายองคประกอบ ดังนี ้
 

องคประกอบที่ 1  

จุดเดน 

คณะฯ มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนในดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ ทําใหนักศึกษาไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมรวมกัน 

จุดท่ีควรพฒันา 

1) คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยยังต่ํากวาเกณฑ 

2) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  

โดยเฉพาะกลุมสาขานิติศาสตร  กลุมสาขาศิลปกรรมศาสตร วิจิตศิลปและประยุกตศิลป  กลุมสาขาครุ

ศาสตร/ศึกษาศาสตร เปนตน 

 

องคประกอบที่ 2 

จุดเดน 

  คณะมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารยไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลให

อาจารยมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง และสามารถแสวงหาแหลงทุนจากภายนอกไดเพ่ิมข้ึน   

 

จุดท่ีควรพฒันา 

  1) คณะควรสนับสนุนใหสาขาวิชากําหนดทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาทีมวิจัย

ที่เขมแข็ง โดยอาจพิจารณาทํางานวิจัยที่เปนชุดโครงการใหญอยางตอเนื่อง ซึ่งระยะยาวจะเปนชองทางใน

การพัฒนาไปสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับศาสตรของสาขาวิชานั้นๆ 

2) คณะควรสนับสนุนใหอาจารยไดนําเสนอผลงานวิชาการในเวทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

อยางตอเนื่อง เพ่ือสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักมากขึ้น 

 

องคประกอบที่ 3 

จุดเดน 

คณะมีการสํารวจความตองการของชุมชนเพ่ือประกอบการวางแผน และมีแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการชัดเจน 

จุดท่ีควรพฒันา 

1) ในการประเมินความตองการของชุมชน คณะควรมีการวิเคราะหปญหาของชุมชนดวยวิธีการที่

จะชวยใหไดรายละเอียดมากกวาการใชแบบสอบถามเพียงชองทางเดียว เชน ใชการวิเคราะหสถานการณ 
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(Situation analysis) รวมกับชุมชน ทั้งนี้ การตัดสินใจวางแผนควรนําความสามารถและสมรรถนะของ

องคกรมาประกอบดวย 

2) การบริการวิชาการแกชุมชน ควรดําเนินการอยางตอเนื่องในแตละเรื่อง/ประเด็นเพ่ือใหเห็น

ความยั่งยืนและเห็นผลที่เปนรูปธรรม เชนวางแผนระยะยาวและดําเนินการในแตละปโดยพิจารณาความ

สมดุลของแผนกลยุทธและงบประมาณดวย ทั้งนี้ อาจไมจําเปนตองจัดทําโครงการจํานวนมากแตจัดทํา

เปนโครงการใหญที่ตอเนื่องระยะยาวและใชศักยภาพและความเชี่ยวชาญจากทุกสาขาวิชามารวม

ดําเนินการในชุมชนเปาหมายที่ตองการพัฒนา 

3) ในแตละโครงการควรมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่ตอบโจทยและวัดผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน

อยางเปนรูปธรรม คณะจึงควรพัฒนาเครื่องมือวัดผลเชนแบบวัดความรูแบบสํารวจความเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม หรือจํานวนผลผลิตท่ีเกิดจากโครงการที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชน 

 

องคประกอบที่ 4 

จุดเดน 

1) มีกิจกรรมและโครงการท่ีดีในดานการสืบสานวัฒนธรรมเปนสมรรถนะขององคกรที่โดดเดน 

2) มีการมีสวนรวมของอาจารย บุคลากร และนักศึกษาจํานวนมากในแตละโครงการ 

จุดท่ีควรพฒันา 

คณะควรกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 
 

องคประกอบที่ 5 

จุดเดน 

  1) ผูบริหารตระหนักและใหความสําคัญกับกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ โดยมีการวิเคราะห 

ทบทวนแผนยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง และมีการจัดทําแผนที่กลยุทธ (strategy Map) ในแตละประเด็น

ยุทธศาสตรไวอยางชัดเจน  

  2) คณะมีกระบวนการคนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรูและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารไว

อยางเปนระบบ ทั้งในดานการผลิตบัณฑิต วิจัย และดานการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  

จุดท่ีควรพฒันา 

  1) ในการจัดทําแผนกลยุทธของคณะ ควรกําหนดกรอบเวลาของการบรรลุวิสัยทัศนใหชัดเจน 

และทบทวนตัวบงชี้หลัก กลยุทธเชิงรุก และเปาหมายที่สอดคลองและทาทายตอความสําเร็จของคณะ 

เพ่ือใหสามารถประเมินความสําเร็จของการบรรลุวิสัยทัศนไดอยางเปนรูปธรรม และสื่อสาร ถายทอดให

คณาจารยและบุคลากรทราบวาจะมีสวนชวยผลักดันใหวิสัยทัศนของคณะบรรลุเปาหมายไดอยางไร 
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  2) ควรทบทวนจํานวนตัวบงชี้ของแผนกลยุทธใหมีจํานวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ควรคงไวเฉพาะตัวบงชี้

หลักที่สงผลตอความสําเร็จของวิสัยทัศน 

  3) ควรทบทวนการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะตัว

บงชี้ในเชิงปริมาณ ท้ังนี้ การตั้งเปาหมายควรสูงกวามาตรฐานการทํางานที่เคยปฏิบัติ เพ่ือนําไปสูการ

พัฒนาคณะ  

  4) สนับสนุนใหมีการใชประโยชนจากองคความรูที่ไดจากการจัดการความรูในประเด็นตางๆ และ

ตอยอดใหเปนองคความรูท่ีสมบูรณ จัดเก็บอยางเปนระบบ 
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สวนท่ี 1  
สวนนํา 

 
1.1  ช่ือหนวยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเปนมาโดยยอ 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนสวนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เดิมเรียกชื่อ
วา คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กอตั้งข้ึนหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 
2518 มีภาค วิชาในสังกัดคณะวิชา 11 ภาควิชา  ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ 
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร และภาควิชารัฐศาสตร เปดสอนในระดับ 
ปกศ. สูงภาคปกติและภาคตอเนื่อง ป พ.ศ. 2522 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา และป 
พ.ศ. 2529 เปดสอนบุคลากรประจําการ(กศ.บป.) 
  วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครู เปนสถาบันราชภัฏทําใหวิทยาลัยครูลําปางเปลี่ยนชื่อเปน "สถาบัน
ราชภัฏลําปาง" คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเปลี่ยนชื่อเปน "คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร" ในปพ.ศ. 2553 สถาบันราชภัฏลําปางกําหนดใหมีการบริหารงานวิชาการ โดยคณะบุคคล 3 
ระดับ ไดแกคณะกรรมการบริหารวิชาการสถาบันคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการบริหาร
โปรแกรมวิชา  

  เม่ือพระราชบัญญัติ พ.ศ.2538 ประกาศใชทําใหสถาบันราชภัฏสามารถจัดการศึกษาในระดับสูง
กวาปริญญาตรีได ปพ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงเปดสอนระดับปริญญาโท โปรแกรมวิชา
บริหารการศึกษาปพ.ศ.2547คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปดสอนระดับปริญญาโทรุนแรก
โปรแกรมยุทธศาสตรการพัฒนา และวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547มีผลบังคับใชทําใหสถาบันราชภัฏลําปางเปลี่ยนฐานะเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง" แบง
สวนราชการเปน 10 สวน มี 6 คณะ 3 สํานัก ทุกคณะแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดีและแบงงาน
เปนงานบริหารโดยมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและบริหารกิจการภายในคณะ 
  ปจจุบันปการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีจํานวน 12 หลักสูตร แบงเปน
ระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 1 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่พัฒนาข้ึนใหมคือหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  ซึ่งมีบุคลากรที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร แบงตามสายงานคือสายวิชาการ หรืออาจารยที่ปฏิบัติงานจริงจํานวน 98.5 คน และลา
ศึกษาตอ จํานวน 10 คน รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 108.50 คน แยกเปนตําแหนง
อาจารย จํานวน 89 คน ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 18.5 คน  ตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 1 
คน และมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 15 คน และมีนักศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 3,061 คน ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 3,013 และระดับปริญญาโท จํานวน 48 คน  ในการดําเนินงานในปการศึกษา 2558 
คณะฯ ไดดําเนินการตามพันธกิจดังน้ี 
  ดานการวิจัย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสนับสนุนใหคณาจารยตีพิมพหรือเผยแพร
บทความวิจัยและงาน สรางสรรคในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีทุนสนับสนุนการนําเสนอ
บทความวิจัยท้ังในระดับชาติ และระดับนานาชาติและสงเสริมโดยการมอบเงินรางวัลการตีพิมพหรือ
เผยแพรบทความวิจัยใหแก คณาจารยอยางตอเนื่อง 
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ดานการพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรเห็นความสําคัญของการพัฒนานักศึกษาใหครบทุก
ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพื่อผลิตบัณฑิตออกสูสังคมอยางมีคุณภาพ และ 
คุณธรรม  
  ดานการบริการวิชาการแกชุมชน คณะมนุษยศาสตรมุงเนนการพัฒนาและการสรางเสริมภูม ิ
ปญญาแกชุมชนอยางตอเนื่องและย่ังยืน โดยมีความมุงมั่นในการพัฒนาเปนองคกรชั้น นําแหงการเรียนรู 
และวิจัยศาสตรสาขามนุษยศาสตรบนฐานการศกึษาและคุณธรรม มุงสรางสรรค นวัตกรรมสูสากล  
  ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมีความตระหนักและเห็นถึงคุณคาของ ศิลปวัฒนธรรมไทย จึง
สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนาธรรม ยาง
ตอเนื่อง เพื่อการอนุรกัษ และสืบสานประเพณีอันดีงามของสังคมไทยใหดํารงอยูตอไป อยางยั่งยืน 
  ดานการบริหารจัดการ คณะฯ ไดดําเนินงานดานการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมภิบาล และ
เนนมีสวนรวมทุกภาคสวน เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด 
  ในปการศึกษา 2558  คณะฯ ไดเนินการตามพันธกิจดังกลาว และสามารถสรุปผลการประเมิน
ตนเอง ไดดังนี้ 

องคประกอบที่ 1  การผลิตบณัฑิต 
  คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1  เทากบั  3.27  (ระดับพอใช)    

จุดแข็ง 
 คณะมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนในดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ ทําใหนักศึกษาไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมรวมกัน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยยังต่ํากวาเกณฑ 
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  

โดยเฉพาะกลุมสาขานิติศาสตร  กลุมสาขาศิลปกรรมศาสตร วิจิตศิลปและประยุกตศลิป  
กลุมสาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร เปนตน 

 
 
 

องคประกอบที่ 2  การวิจัย 
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2  เทากบั  4.81 (ระดับดีมาก)    
จุดแข็ง 

 คณะมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารยไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลให
อาจารยมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง และสามารถแสวงหาแหลงทุนจากภายนอกไดเพิ่มขึ้น   

จุดควรพัฒนา 
  1) คณะควรสนับสนุนใหสาขาวิชากําหนดทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน เพื่อนําไปสูการพัฒนาทีมวิจัย
ที่เขมแข็ง โดยอาจพิจารณาทํางานวิจัยที่เปนชุดโครงการใหญอยางตอเนื่อง ซึ่งระยะยาวจะเปนชองทางใน
การพัฒนาไปสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับศาสตรของสาขาวิชานั้นๆ  
  2) คณะควรสนับสนุนใหอาจารยไดนําเสนอผลงานวิชาการในเวทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อยางตอเนื่อง เพื่อสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักมากขึ้น  
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องคประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3  เทากบั  5.00 (ระดับดีมาก)    
จุดแข็ง 
คณะมกีารสํารวจความตองการของชุมชนเพื่อประกอบการวางแผน และมีแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการชัดเจน 
จุดที่ควรพัฒนา 

  1) ในการประเมินความตองการของชุมชน คณะควรมีการวิเคราะหปญหาของชุมชนดวยวิธีการที่
จะชวยใหไดรายละเอียดมากกวาการใชแบบสอบถามเพียงชองทางเดียว เชน ใชการวิเคราะหสถานการณ 
(Situation analysis) รวมกับชุมชน ทั้งนี้ การตัดสินใจวางแผนควรนําความสามารถและสมรรถนะของ
องคกรมาประกอบดวย 
  2) การบริการวิชาการแกชุมชน ควรดําเนินการอยางตอเน่ืองในแตละเรื่อง/ประเด็นเพื่อใหเห็น
ความย่ังยืนและเห็นผลที่เปนรูปธรรม เชนวางแผนระยะยาวและดําเนินการในแตละปโดยพิจารณาความ
สมดุลของแผนกลยุทธและงบประมาณดวย ทั้งนี้ อาจไมจําเปนตองจัดทําโครงการจํานวนมากแตจัดทํา
เปนโครงการใหญที่ตอเนื่องระยะยาวและใชศักยภาพและความเชี่ยวชาญจากทุกสาขาวิชามารวม
ดําเนินการในชุมชนเปาหมายที่ตองการพัฒนา 
  3) ในแตละโครงการควรมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่ตอบโจทยและวัดผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน
อยางเปนรูปธรรม คณะจึงควรพัฒนาเครื่องมือวัดผลเชนแบบวัดความรูแบบสํารวจความเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม หรือจํานวนผลผลิตท่ีเกิดจากโครงการที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชน 
 
 
 

องคประกอบที่ 4  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4  เทากบั  5.00 (ระดับดีมาก)   

จุดแข็ง 
1) มีกิจกรรมและโครงการที่ดีในดานการสืบสานวัฒนธรรมเปนสมรรถนะขององคกรที่โดดเดน 
2) มีการมีสวนรวมของอาจารย บุคลากร และนักศึกษาจํานวนมากในแตละโครงการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

  คณะควรกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรบั
ในระดับชาต ิ
 

องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5  เทากบั  5.00 (ระดับดี)    

จุดแข็ง 
1) ผูบริหารตระหนักและใหความสําคัญกับกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ โดยมีการวิเคราะห 

ทบทวนแผนยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง และมีการจัดทําแผนที่กลยุทธ (strategy Map) ในแตละประเด็น
ยุทธศาสตรไวอยางชัดเจน  
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2) คณะมกีระบวนการคนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรูและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารไว
อยางเปนระบบ ท้ังในดานการผลิตบัณฑิต วิจัย และดานการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนนุ  

จุดที่ควรพัฒนา 
  1) ในการจัดทําแผนกลยุทธของคณะ ควรกําหนดกรอบเวลาของการบรรลุวิสัยทัศนใหชัดเจน 
และทบทวนตัวบงชี้หลัก กลยุทธเชิงรุก และเปาหมายที่สอดคลองและทาทายตอความสําเร็จของคณะ 
เพื่อใหสามารถประเมินความสําเร็จของการบรรลุวิสัยทัศนไดอยางเปนรูปธรรม และสื่อสาร ถายทอดให
คณาจารยและบุคลากรทราบวาจะมีสวนชวยผลักดันใหวิสัยทัศนของคณะบรรลุเปาหมายไดอยางไร 
  2) ควรทบทวนจํานวนตัวบงชี้ของแผนกลยุทธใหมีจํานวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ควรคงไวเฉพาะตัวบงชี้
หลักที่สงผลตอความสําเร็จของวิสัยทัศน 

3) ควรทบทวนการกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะตัว
บงชี้ในเชิงปริมาณ ท้ังนี้ การตั้งเปาหมายควรสูงกวามาตรฐานการทํางานที่เคยปฏิบัติ เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาคณะ  
  4) สนับสนุนใหมีการใชประโยชนจากองคความรูที่ไดจากการจัดการความรูในประเด็นตางๆ และ
ตอยอดใหเปนองคความรูที่สมบูรณ จัดเก็บอยางเปนระบบ 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
  คะแนนการประเมินระดับคณะตามเกณฑมาตรฐาน สาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
อยูในระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ย 4.16  
1.2 ปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย และวัตถุประสงค 

ปรัชญา  
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ินสูสากล  
วิสัยทัศน 
เปนศูนยการเรียนรูและบูรณาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในระดับสากล  
 
คานิยมองคกร 
H = Happiness (การเปนองคกรแหงความสุข)  
U = Unity (การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคกร)  
S = Sharing (การเปนองคกรแหงการแบงปนความรูและใชทรพัยากรรวมกัน)  
O = Outstanding Organization (การเปนองคกรแหงความเปนเลิศ)  
C = Cooperation (การทํางานรวมกันขององคกร) 
 
พันธกจิ 

1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตรใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ของสังคม  
  2. ศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรู บูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน บูรณาการวิจัยกับการบริการวิชาการ
แบบมีสวนรวม  

  3. ใหบริการวิชาการ เสริมสรางความเขมแข็งดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแบบมีสวนรวม  
  4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน  
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5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  
 

เปาประสงค  
1. บัณฑิตสาขาวิชามนษุยและสังคมศาสตรมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสงัคม  

  2. มีองคความรูจากงานวิจัยเพื่อเปนฐานการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวชิาการให
เปนไปตามความตองการของสังคม  
  3. มีงานบริการวิชาการมาเสริมสรางความเขมแข็งดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแบบมีสวน
รวม  
  4.  มีการอนุรักษและสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

5. การบริหารจัดการองคกรเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  
 
 
1.3 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบรหิารงาน 
  โครงสรางการบริหารงาน  แบงตามสายงานการบังคับบัญชาที่คณบดีไดมอบหมาย  หนาที่ตาม
ความรับผิดชอบใหรองคณบดีไดกํากับดูแลงานสวนตางๆ  ตามพันธกิจหลักของคณะ  อีกท้ังใหมี
คณะกรรมการฝายตางๆ  ท่ีตั้งข้ึนเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการ  ซึ่งอยูในการกํากับดูแลตามอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะ  ท้ังนี้เพื่อวางรากฐานใหบุคลากร  และคณาจารยไดมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการใหกับคณะ 
  การบริหารงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีคณบดีเปนผูบังคับบัญชา   โดยมีรอง
คณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  รองคณบดีฝายวางแผน
และการประกันคุณภาพการศึกษา หัวหนาสํานักงานคณบดี และมีประธานสาขาวิชารวมบริหารงานดาน
วิชาการและอ่ืนๆ  รวมรบัผิดชอบบริหารงานในคณะตามที่คณบดี 
  การบริหารงานของสํานักงานคณะ  จะมีหัวหนาสํานักงานคณบดี  และมีผูปฏิบัติงาน           
รวมรับผดิชอบในงานตามภารกิจของงาน 
  ปจจุบัน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี โครงสรางองคกร คือ สํานักงานคณบดี     
ประกอบดวย 4 งาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การแบงสวนราชการ ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง พ.ศ.2559 ลงวันท่ี  21 กุมภาพันธ 2559 ซึ่งในแตละงานไดแบงงานยอยเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานไดครอบคลุม  และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนี้ 

การบริหารสาขาสํานักงานคณบดี  ประกอบดวย 
-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานบริการการศกึษาและพัฒนานักศึกษา 
-  งานการเงินและพัสดุ 
-  งานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี 
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                                     โครงสรางสํานักงานคณบดี 
 
 
 
 
 
 

2  
3  
4  

   
 
การบริหารงานระดับสาขาวิชา  มีประธานสาขาวิชาบริหารงานดานวิชาการและอื่นๆ  ตามที่ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  พ.ศ.2556 ลงวันท่ี 
2 กันยาย 2556 จํานวน12 สาขาวิชา  ประกอบดวย สาขาวิชาประกอบดวยระดับปริญญาตรี 11 
สาขาวิชา และ ระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา  ดังนี้ 

ระดับปริญญาตร ี
  -  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 
  -  สาขาวิชาดนตรี (ศศ.บ.) 
  -  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (ศศ.บ.) 
  -  สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 
  -  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (ศศ.บ.) 

  -  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ (ศศ.บ.) 
  -  สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)   

  -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)  
  -  สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.) 
  -  สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)  
  -  สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.)  
 

ระดับปริญญาโท  
  -  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) 
 
 

โครงสรางการบรหิารงานระดับสาขาวิชา 
 

สํานักงานคณบดี 
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

 
งานบริหารทั่วไป 

 

 
งานบริการการศึกษา
และพัฒนานักศึกษา 

 
งานการเงินและพัสด ุ

 

งานบริการวิชาการ
และถายทอด
เทคโนโลยี 
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  คณบดี   

    คณะกรรมการประจําคณะ 

 
 

    

รองคณบดี  รองคณบดี  รองคณบดี 

     
ประธานสาขาวชิา 

รัฐประศาสนศาสตร(ศศ.บ.) 
 หัวหนาสํานักงาน 

คณบดี 
 ประธานสาขาวิชาศิลปะและการ

ออกแบบ  (ศศ.บ.) 

     
ประธานสาขาวชิา 

การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 
   ประธานสาขาวิชาภาษาไทย  

(ศศ.บ.) 

     
ประธานสาขาวชิา 
สังคมศึกษา (ค.บ.) 

   ประธานสาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารสาํหรับชาวตางประเทศ  

(ศศ.บ.) 
     

ประธานสาขาวชิา 
นิติศาสตร  (น.บ.) 

   ประธานสาขาวิชา 
ดนตร ี (ศศ.บ.) 

     

ประธานสาขาวชิา 
ภาษาจีน  (ค.บ.) 

   ประธานสาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

     
ประธานสาขาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) 

   ประธานสาขาวิชา 
ภาษาจีน (ศศ.บ.) 

 

 
 
4.1 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบรหิาร 

(1) คณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ณ ปจจุบัน  
1.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวิทย  บุตรอุดม  ประธานกรรมการ 
1.2  อาจารยอาํนาจ   สงวนกลาง  กรรมการจากรองคณบดี 
1.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คาํใจหนัก  กรรมการจากรองคณบดี  
1.4  รองศาสตราจารย ดร.เกียรติสุดา   ศรีสุข   กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 
1.5  ดร.พจนี    พรหมจิตต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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1.6 นายตอศักดิ์   ประคําทอง  กรรมการผูทรงคณุวุฒิ 
1.7  ผูชวยศาสตราจารยพรสวรรค  มณีทอง   กรรมการจากตัวแทนคณาจารย 
1.8 อาจารยสริรัิตน   วาวแวว   กรรมการจากตัวแทนคณาจารย 
1.9  อาจารย ดร.สมเกียรติ  เบญจศาสตร  กรรมการจากตัวแทนคณาจารย 
1.10 นางสาวนิตยา   เตวา   กรรมการและเลขานุการ 
1.11 นางสาวจุฑามา   สุวิมลเจริญ  ผูชวยเลขานุการ 
 
หนาที ่
  ทําหนาที่ ตามขอ 10 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย คณะกรรมการประจํา
คณะหรือเทียบเทา พ.ศ.2547 ดังนี้  

1) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนพัฒนาของคณะหรือวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย 
การใหบริการวิชาการ แกสังคม ปรับปรงุ ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรกัษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2) พิจารณาเสนอการจัดระบบบริหารงานของคณะ  
3) พิจารณาเสนอการปรับปรุงหลักสูตร การเสนอหลักสูตร การเรียนการสอนและวัดประเมินผล

การศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4) พิจารณาเสนองบประมาณและเงินรายไดประจําปรวมถึงการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัยที่อยูในความดูแลของคณะ 
5) พิจารณาเสนอการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญาและประกาศนียบัตร 
6) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ผูชวยศาสตราจารย เสนอตอสภาวิชาการ 
7) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารย

เกียรติคุณ รองศาสตราจารยพิเศษ และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ เสนอตอสภาวิชาการ 
8) ดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอน การประกันคุณภาพการศกึษา 

การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา 
9) ดําเนินการออกระเบียบ ประกาศ และขอบังคับตาง ๆ ของคณะตามที่สภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 
10) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 
11) เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการดานตาง ๆ ของคณะตออธิการบดี 
12) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจและ

หนาท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ  
(2) ผูบรหิารคณะ 
2.1  ผูชวยศาตราจารย ดร.ธนวิทย บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2.2  อาจารยอาํนาจ  สงวนกลาง รองคณบดีฝายวิชาการและวจิัย 
2.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร  คําใจหนัก รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ 
       การศึกษา 
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2.4  อาจารยอัคจร  แมะบาน  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
2.5  ผูชวยศาตราจารยวิไลลักษณ  พรมเสน ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 
2.6 อาจารยเทวฤทธิ ์  วิญญา  ผูชวยคณบดีฝายบริหารและพฒันา 
2.7 อาจารยชัยเนตร  ชนกคุณ  ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
2.8 นางสาวนิตยา  เตวา  หัวหนาสํานักงานคณบดี 
 

4.2 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน ในปการศึกษา 2558 จํานวน 12 หลักสูตร แบงเปนหลักสูตร
แบงเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 11 หลักสูตรและระดับปริญญาโท 1หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้  

ที ่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) 

 
เริ่มเปดสอน 

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ 

สกอ. รับทราบ 

1 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

23 ตุลาคม 2554 17 กรกฎาคม 2556 ปการศึกษา 2555 

2 ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร (หลักสูตร
ปรบัปรุง พ.ศ.2555) 

17 กรกฎาคม 2556 17 กรกฎาคม 2556 ปการศึกษา 2555 

3 ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555) 

17 กรกฎาคม 2556 17 กรกฎาคม 2556 ปการศึกษา 2555 

4 ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) 

17 กรกฎาคม 2556 17 กรกฎาคม 2556 ปการศึกษา 2555 

5 ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555) 

28 สิงหาคม 2556 28 สิงหาคม 2556 ปการศึกษา 2556 

6 ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) 

8 กันยายน 2555 26 กรกฎาคม 2556 ปการศึกษา 2556 

7 ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

10 พฤศจิกายน 
2555 

4 กุมภาพันธ 2557 ปการศึกษา 2556 

8 ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ (หลักสูตร 
ปรบัปรุง พ.ศ.2555)  

8 กรกฎาคม 2555 7 สิงหาคม 2556 ปการศึกษา 2556 

9 นิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 10 กันยายน 2555 19 พฤศจิกายน 2555 ปการศึกษา 2556 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (ฉบับหลังประเมิน) ปการศึกษา 2558 
 

หนา 10                                                      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
    

 

ที ่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

หลักสูตรปรับปรุง ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) 

 
เริ่มเปดสอน 

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ 

สกอ. รับทราบ 

นิติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) 

10 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ
ชาวตางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2556) 

14 กรกฎาคม 2556 14 ตุลาคม 2556 ปการศึกษา 2557 

11 ครศุาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคม
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2557) 

14 มิถุนายน 2557 1 ธันวาคม 2557 ปการศึกษา 2557 

12 ครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ.2558)  

10 มกราคม 2558 19 พฤศจิกายน 2558 ปการศึกษา 2558 

1.6 จํานวนนักศกึษา 
      1.6.1 จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี  แยกตามสาขาวิชา 

ลําดับ สาขาวิชา ป 1 
(2558) 

ป 2 
(2557) 

ป 3 
(2556) 

ป 4 
(2555) 

ป 5 
(2554) 

รวม 

1 รัฐประศาสนศาสตร 189 172 202 217 - 780 
2 สังคมศกึษา 96 93 88 81 177 535 
3 การพัฒนาชุมชน 69 62 66 50 - 247 
4 นิติศาสตร 73 63 52 23 - 211 
5 ดนตรี 42 30 25 16 - 113 
6 ศิลปะและการออกแบบ 27 28 34 24 - 113 
7 ภาษาอังกฤษ 94 89 64 77 - 324 
8 ภาษาจีน(ศศ.บ.) 95 49 77 39 - 260 
9 ภาษาจีน(คบ.) 28 - - - - 28 
10 ภาษาไทย(ศศ.บ.) 73 51 96 114 - 334 
11 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับ

ชาวตางประเทศ (ปกติ)+(เทียบ
โอน 2 ป  

5+30 7+26 - - - 68 

รวม 821 670 704 641 177 3,013 
 

 1.6.2 จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี แยกตามระยะการศึกษาของหลักสูตร 

ประเภทนักศกึษา 
แยกตามหลักสูตร 

หลักสูตร 4 ป หลักสูตร 5 ป รวม 
ภาคปกติ 2,450  563 3,013 

รวม 2,450 563 3,013 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (ฉบับหลังประเมิน) ปการศึกษา 2558 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง                                                    หนา 11 
 
 

     ขอมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 
 
 
 
 
 

1.6.3 จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2558 ระดับบัณฑิตศกึษา 

ประเภทนักศกึษา 
รวม 

รหัส  
56 

รหัส  
57 

รหัส 58  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท 

6 14 28 48 

รวม 6 14 28 48 
      ขอมูล ณ 15 มิถุนายน 2559 
1.7 จํานวนอาจารยและบุคลากร 
1.7.1 จํานวนอาจารยประจําปการศึกษา 2558 ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนง 
วุฒิการศกึษา จํานวน 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก  
ผูชวยศาสตราจารย - 12.5 6 18.5 
รองศาสตราจารย 0 0 0 0 
ศาสตราจารยย 0 0 1 1 

รวมอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการทั้งสิ้น 19.5 
 
1.7.2 จํานวนอาจารย จําแนกตามวุฒิการศึกษาและระดับการศึกษา   
   ปการศกึษา 2558 มีจํานวนบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย) ทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา 
107.5 คน จําแนกตามวุฒกิารศกึษาไดดังตอไปนี้ 

ตําแหนง 
วุฒิการศกึษา 

จํานวน 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

อาจารย 3 77 9 89 
ผูชวยศาสตราจารย - 12.5 6 18.5 
รองศาสตราจารย 0 0 0 0 
ศาสตราจารย 0 0 1 1 

รวมจํานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 108.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

17.3 รายละเอียดจํานวนอาจารยประจาํปการศึกษา 2558 

ที ่ ช่ือ - สกุล วันที่เริ่ม ตําแหนงทางวิชาการ หมายเหตุ 
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หนา 12                                                      

1 อ. Mr. Pete Stopps 
2 อ. Mr. Oliver Leonard Dilley 

3 อ. Mr. Richard Lawrence Mann
4 อาจารย ดร.ธนพร หมูคํา 
5 อาจารยณัฐนรินทร เมธีวุฒินนัทน 

ภาณุภัทรธนวฒัน 
6 อาจารยสุภาวดี ยาดี 
7 อาจารยอรทัย สุขจะ 
8 อาจารยสุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสุข
9 อาจารยนิตยา มูลปนใจ 
10 อาจารยปฏิญญา บุญมาเลิศ 

11 อาจารยชัยเนตร ชนกคุณ 
12 อาจารยจติรกร แตมคลอง 

13 อาจารยปยดา ชชัวาลยปรีชา 
14 อาจารยปราการ ใจด ี
15 อาจารยทยากร สุวรรณภูม ิ
16 อาจารยอดิศร สวยฉลาด 
17 อาจารยชลาพันธ อุปกิจ 
18 อาจารยวราภรณ ภูมลี 
19 อาจารยนันทิยา สมสรวย 
20 อาจารยวธิธวชั ปนทะสาย 
21 อาจารยจติรลดา มลูมา 
22 อาจารยนริศรา ภาษิตวิไลธรรม
23 อาจารยฤทัย พานชิ 

24 อาจารยพชรวลี กนิษฐเสน 
25 อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน 
26 อาจารยวรญา รอดวินิจ 
27 อาจารยเอ้ือมพร ฟูเต็มวงค 
28 อาจารยอัจฉรา กวงไหม 
29 อาจารยศจีรัตน วุฒสิิงหชัย 
30 อาจารยจริภัทร จอมพล 
31 อาจารยสิริรัตน วาวแวว 
32 อาจารยพรอมบุญ ศรีหิรัญ 
33 อาจารยยอดยิ่ง รักสัตย 

Self Assessment Report) (ฉบับหลังประเมิน) ปการศึกษา 

               คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง

ปฏิบัติงาน อ. ผศ. รศ. ศ. 
1 ตุลาคม 2550     

1 พฤษภาคม 2553     
Mr. Richard Lawrence Mann 1 ตุลาคม 2554     

1 มิถุนายน 2548     
อาจารยณฐันรนิทร เมธวีุฒินนัทน 1 ธันวาคม 2554     

2 พฤษภาคม 2556     
20 มถิุนายน 2556     

อาจารยสปุระวณี แสงอรุณเฉลิมสุข 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 สิงหาคม 2558     
1 ธันวาคม 2553     

2 พฤษภาคม 2556     
9 มิถุนายน 2549     
30 ตุลาคม 2549     
1 มิถุนายน 2550     

อาจารยนริศรา ภาษิตวิไลธรรม 9 มิถุนายน 2549     
1 พฤศจิกายน 

2548 
    

2 มิถุนายน 2546     
2 พฤศจกิายน2552     
1 มิถุนายน 2553     

1 พฤศจกิายน2554     
2 พฤษภาคม 2556     
2 พฤษภาคม 2556     
5 พฤศจกิายน2545     
14 มถิุนายน 2547     
26 มถิุนายน 2555     
1 ธันวาคม 2537     

ปการศึกษา 2558 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

นับได  1 
นับได  1 
นับได  1 
นับได  1 
นับได  1 

นับได  1 
นับได  1 
นับได  1 
นับได  1 
นับได  1 
(ลาออก 1 
ส.ค.59) 

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)
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

34 อาจารยภานวุัฒน ชัยชนะ 
35 อาจารยเสาวรีย บุญสา 
36 อาจารยอัญธิชา มั่นคง 
37 อาจารยนิศาชล พรมดี 
38 อาจารยอัมฤตา สารธวิงค 
39 อาจารยเทวฤทธิ์ วิญญา 
40 อาจารยรชัดาพร หวลอารมณ
41 อาจารยสมฤทธิ์ จนัขันธ 

42 อาจารยจาตุรนต วรรณนวล
43 อาจารยประภาพร แสงบุญเรือง

44 อาจารยอัคจร แมะบาน 
45 อาจารยอาระดา พุมไพศาลชยั
46 อาจารยปวีณา งามประภาสม
47 อาจารยขัตติยา ขัติยวรา 
48 อาจารยก่ิงแกว ทิศตึง 
49 อาจารยธนุพงษ ลมออน 
50 อาจารยอํานาจ สงวนกลาง
51 อาจารยสุภาพ ตะใจ 
52 ผศ.รัชฎาภรณ ทองแปน 
53 อาจารยวรญา จตพุัฒนรังสี
54 ผศ.พฤกษา เครือแสง 
55 อาจารยอิศรากร พัลวลัย 

56 อาจารยเจษฎา ทองสุข 

57 อาจารยนิรมล ทะจะกัน 
58 อาจารยกิตติญา ตุยคาํ 
59 อาจารยเอกวิทย เมธาชยานันท
60 อาจารยเพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท
61 อาจารยวารินทร วงษวรรณ
62 อาจารยเกียรติสุดา โสดามรรค
63 อาจารยณาบุญา ตะผดั 
64 อาจารยธีวรา จันทรสุรีย 
65 อาจารยฐาปนี ชมุพลวงศ 
66 อาจารยณัฐพงษ คันธรส 

Self Assessment Report) (ฉบับหลังประเมิน) ปการศึกษา 

วันที่เริ่ม
ปฏิบัติงาน 

ตําแหนงทางวิชาการ
อ. ผศ. รศ. 

 3 มิถุนายน 2544    
1 กรกฎาคม 2548    
1 มิถุนายน 2553    
1 ธันวาคม 2554    

 1 มิถุนายน 2554    
1 มิถุนายน 2554    

อาจารยรชัดาพร หวลอารมณ 2 พฤษภาคม 2556    
23 พฤษภาคม 

2527 
   

อาจารยจาตุรนต วรรณนวล 24 ตุลาคม 2541    
อาจารยประภาพร แสงบุญเรือง 16 พฤษภาคม 

2551 
   

1 มิถุนายน 2554    
อาจารยอาระดา พุมไพศาลชยั 1 มิถุนายน 2555    
อาจารยปวีณา งามประภาสม 16 มถิุนายน 2551    

1 พฤศจิกายน2551    
6 มิถุนายน 2554    
1 ตุลาคม 2555    

อาจารยอาํนาจ สงวนกลาง 1 กรกฎาคม 2548    
1 พฤศจิกายน2548    
1 มิถุนายน 2548    

อาจารยวรญา จตุพฒันรังสี 1 พฤศจิกายน2556    
25พฤศจิกายน2556    

25 พฤศจิกายน 
2556 

   

25 พฤศจิกายน 
2556 

   

8 กันยายน 2557    
8 กันยายน 2557    

อาจารยเอกวิทย เมธาชยานันท 2 กุมภาพันธ 2558    
อาจารยเพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท 2 กุมภาพันธ 2558    
อาจารยวารินทร วงษวรรณ 2 กุมภาพันธ 2558    
อาจารยเกียรติสุดา โสดามรรค 2 กุมภาพันธ 2558    

13 กรกฎาคม 2558    
22 กรกฎาคม 2558    

 17 สิงหาคม 2558    
17 สิงหาคม 2558    

ปการศึกษา 2558 

ตําแหนงทางวิชาการ 
หมายเหต ุ

ศ. 
 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 
 นับได  1 
 นับได  1 
 นับได  1 
 นับได  1 
 นับได  1 
 นับได  1 
 นับได  1 
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หนา 14                                                      

ที ่ ชื่อ - สกุล 

67 อาจารยเหมือนฝน วันอดุมเดชาชัย
68 อาจารยXie Yuan 
69 อาจารยชนมธนัช สวุรรณ 
70 อาจารยอมาพร ปวงรังส ี
71 อาจารยสิริญญา สุขสวสัด์ิ 
72 อาจารยวไิลวรรณ เขมขัน 
73 ผศ.จําลอง คําบุญช ู
74 ผศ.ประหยัด ชวยงาน 
75 ผศ.ชาตรี มวงงาม 
76 ผศ.ศรชยั เต็งรตันลอม 
77 ผศ.พรสวรรค มณีทอง 
78 ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย 
79 ผศ.ศิริกร อิ่นคํา 
80 ผศ.วิไลลักษณ พรมเสน 
81 ผศ.วิพัฒน หมั่นการ 
82 ผศ.วิเชิด ทวีกุล 
83 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 
84 อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ 
85 อาจารย ดร.ชยันันทธรณ ขาวงาม
86 อาจารย ดร.สุวรฐั แลสนักลาง 
87 อาจารย ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร
88 ผศ.ดร.พงศธร คําใจหนัก 
89 อาจารย Dr.Truong Thi Hang
90 อาจารย ดร.ขนิษฐา ใจมโน 
91 อาจารย ดร.ณฏัฐดนัย ประเทอืงบริบูรณ

92 ผศ.ดร.ธนวิทย บุตรอุดม 
93 ผศ.วาที่ ร.ต. ดร.นิรันดร ภักดี 
94 ผศ.ดร.ชตุิกานต รกัธรรม 
95 ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน 
96 ศ.ดร.สมพงศ วิทยศักด์ิพนัธุ 
97 อาจารย ดร.รัชนีวรรณ  มาวงศ
98 ผศ.ธนากร  สังเขป 
99 รศ.ชลอ  รอดลอย 

100 อาจารยณัฐพงษ  วงษอาํไพ 
 รวมจํานวนอาจารย ประจาํปการศึกษา 

Self Assessment Report) (ฉบับหลังประเมิน) ปการศึกษา 

               คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง

วันที่เริ่ม
ปฏิบัติงาน 

ตําแหนงทางวิชาการ 
อ. ผศ. รศ. ศ. 

อาจารยเหมือนฝน วันอุดมเดชาชัย 13 กรกฎาคม 2558     
13 กรกฎาคม 2558     

1 ตุลาคม 2558     
1 ตุลาคม 2558     
1 ตุลาคม 2558     
1 ตุลาคม 2558     
17 ตุลาคม 2520     
6 กรกฎาคม 2541     
1 กันยายน 2553     
29 มถิุนายน 2536     
15 ตุลาคม 2537     

16 พฤษภาคม2526     
19 มกราคม 2541     
9 มิถุนายน 2549     

16 กรกฎาคม 2533     
1 มิถุนายน 2548     

1 พฤศจกิายน2554     
17 พฤษภาคม2549     

ชยันันทธรณ ขาวงาม 1 กรกฎาคม 2554     
 18 มถิุนายน 2542     

สมเกียรติ เบญจศาสตร 15 กรกฎาคม 2548     
1 มิถุนายน 2550     

Dr.Truong Thi Hang 1 ตุลาคม 2557     
8 มิถุนายน 2558     

ณฏัฐดนัย ประเทืองบริบูรณ 28 กันยายน 2558     
1 กุมภาพันธ 2549     

 1 กันยายน 2553     
1 มิถุนายน 2541     
8 มิถุนายน 2558     
15 ธันวาคม 2557     

รัชนีวรรณ  มาวงศ 19 กันยายน 2537     
1 กุมภาพันธ 2559     

26 กุมภาพันธ 
2559 

    

1 มถิุนายน 2559     
รวมจํานวนอาจารย ประจําปการศึกษา 2558 82 15.5 0 1 

ปการศึกษา 2558 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

หมายเหตุ 

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 
นับได  1 
นับได  1 
นับได  1 

 นับได  1 
นับได  1 
นบัได 0.5 
นับได  0 

นับได  0 
98.5 คน 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
 

 
1.7.4 ขอมูลอาจารยลาศึกษาตอ 

ที ่ ช่ือ - สกุล 

1 อาจารยเกวลิน จนัทะเดช 
2 อาจารยบัณศิกาญจ ต้ังภากรณ
3 อาจารยวิศท เศรษฐกร 
4 อาจารยพัชรสฤษด์ิ กนษิฐเสน
5 อาจารยมณีรตัน จันทรหนิ้ว

6 อาจารยปยรัตน วงศจุมมะลิ
7 อาจารยภาณุวฒัน สกุลสืบ 
8 อาจารยตุลาภรณ แสนปรน 
9 อาจารยทัตพชิา สกลุสบื 
10 อาจารยเหนือขวัญ บัวเผ่ือน
 รวมจํานวนอาจารยลาศึกษาตอ ประจําปการศึกษา 

 

1.7.5 อาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก
ที ่ ช่ือสกลุ
1 ศาสตราจารย ดร.สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ
2 ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร
5 ผูชวยศาสตราจารย ดร
6 ผูชวยศาสตราจารย ดร
7 อาจารย ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร
8 อาจารย ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
9 อาจารย ดร.ชัยนนัทธรณ ขาวงาม
10 อาจารย ดร.ขนิษฐา ใจมโน
11 อาจารย ดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบรบิูรณ
12 อาจารย ดร.รัชนีวรรณ  มาวงศ
13 อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ
14 อาจารย Dr.Truong Thi Hang
15 อาจารย ดร.ธนพร หมูคํา
16 ผูชวยศาสตราจารยศิริกร อิ่นคํา

รวมอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก
 

Self Assessment Report) (ฉบับหลังประเมิน) ปการศึกษา 

 

วันที่เริ่มปฏิบัตงิาน 
ตําแหนงทางวชิาการ
อ. ผศ. รศ. 

1 มิถุนายน 2547    
อาจารยบัณศิกาญจ ตั้งภากรณ 1 กรกฎาคม 2546    

1 มิถุนายน 2553    
อาจารยพัชรสฤษด์ิ กนิษฐเสน  1 มิถุนายน 2554    
อาจารยมณีรัตน จันทรหนิ้ว 16 พฤษภาคม 

2556 
   

อาจารยปยรัตน วงศจุมมะล ิ 1 มิถุนายน 2554    
 1 มิถุนายน 2551    
 2 มกราคม 2551    

2 มิถุนายน 2551    
บวัเผ่ือน 19 มิถุนายน 2555    

รวมจํานวนอาจารยลาศึกษาตอ ประจําปการศึกษา 2558 10 0 0 

อาจารยที่มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 
ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน 

สมพงศ วิทยศักด์ิพันธุ 15 ธนัวาคม 2557 
ผูชวยศาสตราจารย วาท่ี ร.ต. ดร.นิรันดร ภักดี 1 กนัยายน 2553 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวิทย บุตรอุดม 1 กมุภาพันธ 2549 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชตุิกานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บญุเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คาํใจหนัก 1 มิถุนายน 2550 

สมเกียรติ เบญจศาสตร 15 กรกฎาคม 2548 
สุวรฐั แลสันกลาง 18 มิถุนายน 2542 
ชัยนันทธรณ ขาวงาม 1 กรกฎาคม 2554 
ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 
ณฏัฐดนัย ประเทืองบริบูรณ 28 กนัยายน 2558 
รัชนีวรรณ  มาวงศ 19 กนัยายน 2537 
ดวงใจ พุทธวงศ 17 พฤษภาคม 2549 

Dr.Truong Thi Hang 1 ตุลาคม 2557 
ธนพร หมูคํา 1 มิถุนายน 2548 

ผูชวยศาสตราจารยศิริกร อิ่นคํา 19 มกราคม 2541 
(

รวมอาจารยที่มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 

ปการศึกษา 2558 

ตําแหนงทางวิชาการ 
หมายเหตุ 

ศ. 
 นับได  1 
 นับได  1 
 นับได  1 
 นับได  1 
 นับได  1 

 นับได  1 
 นับได  1 
 นับได  1 
 นับได  1 
 นับได  1 
0 10 คน 

หมายเหตุ 
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 

(วุฒิเทียบเทา) 
16  
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หนา 16                                                      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
    

 

 
1.7.6 อาจารยที่มีตํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ที ่ ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหตุ 
1 ศ.ดร.สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ 15 ธันวาคม 2557 นับได 1 
2 ผศ.ดร.ธนวิทย บุตรอุดม 1 กุมภาพันธ 2549 นับได 1 
3 ผศ.ดร.ชุติกานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได 1 
4 ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 
5 ผศ.วาที่ ร.ต. ดร.นิรันดร ภักดี 1 กันยายน 2553 นับได 1 
6 ผศ.ดร.พงศธร  คําใจหนัก 1 มิถุนายน 2550 นับได 1 
7 ผศ.จําลอง คําบุญชู 17 ตุลาคม 2520 นับได 1 
8 ผศ.วิพัฒน หมั่นการ 16 กรกฎาคม 2533 นับได 1 
9 ผศ.ประหยัด ชวยงาน 6 กรกฎาคม 2541 นับได 1 
10 ผศ.ชาตรี มวงงาม 1 กันยายน 2553 นับได 1 
11 ผศ.ศรชัย เต็งรตันลอม 29 มิถุนายน 2536 นับได 1 
12 ผศ.สมชาย เย่ียงพฤกษาวัลย 16 พฤษภาคม 2526 นับได 1 
13 ผศ.ศิริกร อิ่นคํา 19 มกราคม 2541 นับได 1 
14 ผศ.พรสวรรค มณีทอง 15 ตุลาคม 2537 นับได 1 
15 ผศ.วิไลลักษณ พรมเสน 9 มิถุนายน 2549 นับได 1 
16 ผศ.วิเชิด ทวีกุล 1 มิถุนายน 2548 นับได 1 
17 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 1 พฤศจิกายน 2554 นับได 1 
18 ผศ.รัชฎาภรณ   ทองแปน 1 มิถุนายน 2548 นับได 1 
19 ผศ.พฤกษา  เครือแสง 25 พฤศจิกายน 2556 นับได 1 
20 ผศ.ธนากร  สังเขป 1 กุมภาพันธ 2559 นับได 0.5 

รวมอาจารยที่มีตํารงตําแหนงทางวิชาการ 19.5 
 

1.7.8 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนตามวุฒิการศึกษาตามตําแหนง จํานวน 15 คน  
ตําแหนง วุฒิการศกึษา รวม

จํานวน  ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
หัวหนาสํานักงาน - - 1 - 1 
นักวิชาการศึกษา - 6 - - 6 
นักวิชาการคอมพิวเตอร - 1 - - 1 
เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป - 2 - - 2 
นักวิชาการพัสด ุ - 1 - - 1 
เจาหนาท่ีชั่วคราว 4 - - - 4 

รวมทั้งสิ้น 15 
 

1.8 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
1.8.1 งบประมาณ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง                                                    หนา 17 
 
 

ประเภทงบประมาณ ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 เพิ่ม/ลด 
งบดาํเนินงาน 13,311,500 11,105,400 -2,206,100 
งบลงทุน 6,535,000 2,622,200 -3,912,800 
งบอุดหนุน 5,197,300 2,165,200 -3,032,100 

รวมทั้งหมด 25,043,800 15,892,800 -9,151,000 
 

1.8.2 อาคารสถานที่ 

อาคาร จํานวนช้ัน พื้นที่ใชสอย 

อาคาร 9 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปจจุบัน)  

6  3968  

อาคาร 2 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  3  1620  

อาคาร 4 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  4  3360  

อาคาร 21 อาคารศิลปะ  3  1200  

อาคาร 22 อาคารดนตรีและนาฏศิลป  3  1200  
 

 

1.9 อัตลักษณ เอกลักษณหรอืวัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
คณะฯมีเอกลกัษณการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนเชิงบูรณาการและพัฒนาทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 
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หนา 18                                                      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
    

 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1) คณะควรกําหนดกลยุทธ
ในการพัฒนาคุณวุฒิและ
ตําแหนงทางวิชาการ โดย
วิ เคราะหสา เห ตุที่ ทํ า ให
อาจารย ยังไมสามารถไป
เรียนตอได เชน ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ เพื่อวางแผน
ชวยเหลืออาจารยไดตรง
ประเด็น 

1.1) สาํรวจความตองการพัฒนา
ตนเองของอาจารยในคณะ 
1.2) จัดทําแผนพัฒนาอาจารย 
ประจําปการศึกษา 2558 
 

ตุลาคม 
2558 – 
มกราคม 
2559 

100,000 
บาท 

รองคณบดี
ฝายวางแผน
และประกัน
คุณภาพ
การศกึษา 

2) บางสาขาวิชามีจํ านวน
ผูเรียนนอย คณะอาจตองมีกล
ยุทธในการแสวงหาผูเรียนหรือ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรยีนมากข้ึน 

1.3) ประชาสัมพันธและการตลาด
เชิงรุกคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ตลอดป
การศึกษา 

2558 

20,000 รองคณบดี
ฝายกิจการ
นักศึกษา
และกิจการ
พิเศษ 

3) ในการจัดทําแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ควรกําหนด
ตั ว ชี้ วั ด ท่ี ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงค ของแผน เพ่ื อ
สะทอนประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรม และสามารถใชขอมูลท่ี
ไดจากการประเมินไปพัฒนาแผน
ปถัดไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.4) จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2558  

ตุลาคม 
2558 – 
มกราคม 
2559 

- รองคณบดี
ฝายกิจการ
นักศกึษา

และกิจการ
พิเศษ 

4) ในแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู  5 ด าน ควรมีการ
กําหนดตัวชี้วัดของการเรียนรู
แตละด านกอนที่ จะมีการ
ออกแบบกิจกรรม/โครงการ 
ทั้งนี้ ควรพัฒนาแบบวัดผลการ
เรียนรูตามตัวชี้วัด และจัด
จํานวนกิจกรรมใหสอดคลอง
กับการเรียนรู โดยอาจบูรณา
การกิจกรรมใหสามารถบรรลุ
ผลลัพธการเรียนรูไดหลายดาน
ในกิจกรรมเดียวกัน 

1.5) การเขียนขอเสนอ
โครงการจะตองกําหนด
วัตถุประสงคของแตละดาน 
และประเมินโครงการใหตรง
ตามวัตถุประสงค 

สิงหาคม 
2558-

กรกฎาคม 
2559 

- รองคณบดี
ฝายกิจการ
นักศกึษา

และกิจการ
พิเศษ 
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ขอเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

5) การใหบริการขอมูลและ
ความรูกับศิษยเกา ควรจัด
ใหครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
หรือดําเนินการในภาพรวม
ข อ ง ค ณ ะ โ ด ย ใ ห ทุ ก
สาขาวิชาเขารวม 

1.6) โครงการพัฒนาศกัยภาพ
นักศกึษา สนับสนุนกิจกรรม
นักศกึษาและพัฒนาศษิยเกา 

พฤศจิกาย
น 2558-
สิงหาคม 
2559 

87,000 รองคณบดี
ฝายกิจการ
นักศกึษา

และกิจการ
พิเศษ 

 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย   

ขอเสนอแนะ/แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1 )คณะคว รสนั บสนุ น ใ ห
สาขาวิชากําหนดทิศทางการวิจัย
ที่ชัดเจน เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
ทีมวิ จั ยท่ี เขมแข็ ง โดยอาจ
พิจารณาทํางานวิจัยที่เปนชุด
โครงการใหญอยางตอเน่ือง ซึ่ง
ระยะยาวจะเปนชองทางในการ
พัฒนาไปสู ความเปนเลิศที่
สอดคล องกั บศาสตร ของ
สาขาวิชานั้น  ๆ 

 
2.1) โครงการคลนิิกวิจัย 
 

 
ตลอดป

การศึกษา 
2558 

 
100,000 

 

 
รองคณบดี
ฝายวิชาการ

และวิจัย 
2.2) สนับสนุนและสงเสริม
ใหอาจารยผลติผลงานวิจัย
รวมกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยฝายวิจัย
เพ่ือทองถิ่น 

ตลอดป
การศึกษา 

2558 

156,000 

2.3) โครงการวิจัยเรื่อง 
"การติดตามผลการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน (KBO)" 

ตลอดป
การศึกษา 

2558 

30,000 
 

2.4) วิจัยสรางองคความรู
และถายทอดเทคโนโลยี
ทางสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

ตลอดป
การศึกษา 

2558 

1,025,200 

2) คณะควรสนับสนุนใหอาจารย
ไดนําเสนอผลงานวิชาการในเวที
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
อยางตอเนื่อง เพ่ือสรางชื่อเสียง
ใหเปนท่ีรูจักมากขึ้น  

2.5) จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการตีพิมพหรือ
เผยแพรผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคระดับชาติ 

ตลอดป
การศึกษา 

2558 

100,000 
 

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

และวิจัย 

 
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1) ในการประเมินความตองการ
ของชุ มชน คณะควรมี การ
วิเคราะหปญหาของชุมชนดวย

3.1) สํารวจความตองการ
ของสังคมและชุมชน 
ภาครัฐและเอกชน  

ตุลาคม 2558 
 

ตุลาคม 2558 

20,000 
 
 

รองคณบดี
ฝายวชิาการ

และวิจัย 
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ขอเสนอแนะ/แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

วิ ธี ก า ร ที่ จ ะ ช ว ย ใ ห ไ ด
รายละเอียดมากกวาการใช
แบบสอบถามเพียงชองทางเดียว 
เ ช น  ใ ช ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
ส ถ า น ก า ร ณ  ( Situation 
analysis) รวมกับชุมชน ทั้งนี้ 
การตัดสินใจวางแผนควรนํา
ความสามารถและสมรรถนะของ
องคกรมาประกอบดวย 

3.2) จัดประชุมรวมกับ
เทศบาลตําบลเสริมงาม อ.
เสริมงาม จ.ลําปาง เพ่ือ
สํารวจสภาพปญหาและ
ความตองการของชุมชน
หลัก 
3.3) จัดทําแผนดําเนินงาน
ดานการบรกิารวิชาการแก
สังคมและชุมชน ประจําป
การศึกษา 2558  

 
 

พฤศจิกายน 
2558 

2) การบริการวิชาการแกชุมชน 
ควรดําเนินการอยางตอเนื่องใน
แตละเรื่อง/ประเด็นเพื่อใหเห็น
ความยั่งยืนและเห็นผลท่ีเปน
รูปธรรม เชนวางแผนระยะยาว
และดําเนินการในแตละปโดย
พิจารณาความสมดุลของแผน
กลยุทธและงบประมาณดวย 
ทั้งนี้ อาจไมจําเปนตองจัดทํา
โครงการจํานวนมากแตจัดทํา
เปนโครงการใหญ ท่ีตอเนื่อง
ระยะยาวและใชศักยภาพและ
คว าม เชี่ ย ว ชา ญจาก ทุ ก
สาขาวิชามารวมดําเนินการใน
ชุมชนเป าหมายที่ ต องการ
พัฒนา 

3.4) โครงการบริการ
วิชาการเทศบาลตาํบล
เสริมงาม อ.เสรมิงาม จ.
ลําปาง 

พฤศจิกายน 
2558 –

กรกฎาคม 
2559 

100,000 
 

ผูชวยคณบดี
ฝายบริการ
วิชาการ 

3.5) โครงการบริการ
วิชาการการจัดการขยะ
และการสรางพลังงาน
ทดแทนภาคครัวเรือน ปที่ 
3 โครงการตอเน่ือง 

พฤศจิกายน 
2558 –

กรกฎาคม 
2559 

121,000 
 

ผูชวยคณบดี
ฝายบริการ
วิชาการ 

3.6) โครงการบริการ
วิชาการ พัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชน (KBO)  (โครงการ
ตอเนื่องและยั่งยืน เริ่ม
ตั้งแตป พ.ศ.2552-2559)  

พฤศจิกายน 
2558 – 
มิถุนายน 

2559 
 
 

25,000 สาขาวิชา
ศิลปะและ

การ
ออกแบบ
รวมกับ 

รองคณบดี
ฝายวชิาการ

และวิจัย 
3) ในแตละโครงการควรมี
ก า ร กํ า ห น ด ตั ว ชี้ วั ด
ความสําเร็จที่ตอบโจทยและ
วัดผลที่ เกิ ดขึ้ น กับชุ มชน
อยางเปนรูปธรรม คณะจึง
ควรพัฒนาเครื่องมือวัดผล
เช นแบบวั ดความรู แบบ
สํารวจความเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก ร รม  ห รื อ จํ า นวน
ผลผลิตที่เกิดจากโครงการที่

3.7) จัดทําแบบฟอรม
รายงานสรุปผลโครงการ
ดานการบริการวิชาการ 
และแบบสอบถามการจัด
โครงการ ที่สอดคลองกับ
ปญหาและความตองการ
ของชุมชน 

พฤศจิกายน 
2558 – 

กุมภาพันธ 
2559 

 

- รองคณบดี
ฝายวชิาการ

และวิจัย 
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ขอเสนอแนะ/แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

สอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของชุมชน 

 
องคประกอบที่ 4 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- ไมม ี 4.1) แตงตั้งคณะกรรมการดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2558 
4.2) จัดทําแผนดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2558และ
กํากับติดตามตามแผนที่กําหนด 

ตลอดป
การศึกษา 

2558 

- รองคณบดี
ฝายกิจการ
นักศึกษา

และกิจการ
พิเศษ 

 
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ขอเสนอแนะ/แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
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ขอเสนอแนะ/แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1) ในการจัดทําแผนกลยุทธ
ของคณะ ควรกําหนดกรอบ
เวลาของการบรรลุวิสัยทัศน
ใหชัดเจน และทบทวนตัว
บงชี้หลัก กลยุทธเชิงรุก และ
เปาหมายท่ีสอดคลองและทา
ทายตอความสําเร็จของคณะ 
เ พ่ื อ ให ส าม า รถประ เ มิ น
ความสําเร็จของการบรรลุ
วิสัยทัศนไดอยางเปนรูปธรรม 
และสื่ อส าร  ถ า ยทอด ให
คณาจารยและบุคลากรทราบ
วาจะมีสวนชวยผลักดันให
วิ สั ยทั ศ น ของคณะบรรลุ
เปาหมายไดอยางไร 

 
5.1) โครงการพัฒนาแผนกล
ยุทธการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 2560-2564 

 
มิถุนายน-
กรกฎาคม 

2559 

 
200,000 

 
รองคณบดี

ฝายวางแผน
และประกัน

คุณภาพ
การศกึษา 

2) ควรทบทวนจํานวนตัว
บงชี้ ของแผนกลยุทธใหมี
จํานวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ควร
คงไวเฉพาะตัวบงชี้หลักที่
สงผลตอความสําเร็จของ
วิสัยทัศน 
3) ควรทบทวนการกําหนด
เปาหมายของตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธอยางสม่ําเสมอ 
โดยเฉพาะตัวบงชี้ในเชิง
ปริมาณ ทั้งนี้ การตั้งเปา 
หมายควรสูงกวามาตรฐาน
การทํางานที่เคยปฏิบัติ เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคณะ  

5.2) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
และแผนปฏิบัติการประจําป 
และเสนอคระกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณาให
ขอเสนอแนะ 

ตลอด
ปงบประม
าณ พ.ศ.
2559 

- รองคณบดี
ฝายวางแผน
และประกัน

คุณภาพ
การศกึษา 

4 )  สนับสนุน ใหมี กา รใช
ประโยชนจากองคความรูที่
ไดจากการจัดการความรูใน
ประเด็นตางๆ และตอยอด
ใหเปนองคความรูที่สมบูรณ 
จัดเก็บอยางเปนระบบ 

5.3) จัดทําแผนการจัดการ
ความรู ประจําปการศึกษา 
2558 สายวิชาการ และสาย
สนับสนับสนุน  
5.4) กํากับติดตามการ
ดําเนินการจัดการความรูตาม
ประเด็น 

ตลอดป
การศกึษา 

2558 

- รองคณบดี
ฝายวชิาการ

และวิจัย 
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ขอเสนอแนะ/แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

5.5) จัดทําระบบฐานขอมูล
เพื่อติดตามการนําความรูไป
ใชและจัดเก็บไวอยางเปน
ระบบ 

ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรงุ 
1) ควรมีการแปลงกลยุทธที่
กําหนดไวในแผนกลยุทธลง
สูแผนปฏิบัติการประจําปให
สมบูรณ โดยกลยุทธทุกตัวที่
กําหนดไวในแผนกลยุทธ
ค ว ร ถู ก เ ชื่ อ ม โ ย ง ล ง สู
แผนปฏิ บั ติการประจํ าป 
เ พื่ อ ใ ห มั่ น ใ จ ว า ก า ร
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจําป จะชวยสงเสริม
ใหตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
บรรลุเปาหมายดวย 

 
ใชโครงการเดียวกันกับ 5.1 

   
รองคณบดี

ฝายวางแผน
และประกัน

คุณภาพ
การศกึษา 

2) ควรมีการประเมินความสําเร็จ
ของการบรรลุเปาหมายตามแผน
กลยุทธทุกดาน และวิเคราะห
ปญหา/อุปสรรค เพื่อปรับปรุง
กลยุ ทธ ในการผลั กดั นสู
ความสําเร็จตามเปาหมายที่วาง
ไวตอไป 

ใชโครงการเดยีวกันกับ 5.2   รองคณบดี
ฝายวางแผน
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

3) ควรวิ เคราะหและทบทวน
ความเสี่ยงที่อาจจะสงผลกระทบ
ตอคณะอยางรุนแรง โดยเฉพาะ
ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก 
และวางแผนปองกันความเสี่ยงไว
ลวงหนาอยางเปนระบบ 

5.6 ) จัดประชุมจัดทาํแผนความ
เสี่ยงปงบประมาณ พ.ศ.2559 

พฤศจิกายน 
2558 

10,000 หัวหนา
สํานักงาน
คณบด ี

4) ควรกํากับ ติดตามการ
ดําเนินการของทุกหลักสูตร
ในประเด็นตางๆ ทั้งในดาน
การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต 
นักศึกษา อาจารย หลักสูตร 

5.7) กําหนดใหทุกหลักสูต
รายงานผลการดาํเนินงาน
ของหลักสูตร ภาคเรียนที่ 
1/2558 และภาคเรียนที่ 
2/2558 

มกราคม 
2558  

สิงหาคม  
2558 

- 1)รอง
คณบดีฝาย
วางแผนและ
การประกัน
คุณภาพ
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ขอเสนอแนะ/แนวทางการ
พัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

กา ร เ รี ยนกา ร สอน ก าร
ประ เมิ นผู เ รี ยน  และสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู อยาง
สม่ําเสมอ ทั้งนี้ ควรคํานึงถึง
เปาหมายที่สําคัญของการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคณุลักษณะที่
พึงประสงคของสังคม และมี
ผลการเรยีนรูตามท่ีคาดหวัง 

การศกึษา 
2) รอง

คณบดีฝาย
วิชาการและ

วิจัย 
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สวนท่ี 2  
รายงานการประเมินตนเอง 

 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ  
 
ตัวบงช้ีที่  1.1    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนดิของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
เกณฑการประเมิน 
  คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดขอบ 

สูตรการคํานวณ 

 
หมายเหตุ : หลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศกึษา เห็นขอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตอง
รายงานผลการรับรองตาม ระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 
 

ตารางที่ 1.1-1 ผลรวมของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร 
หลักสูตร องคประกอบที่1 ผลประเมิน ระดับคุณภาพ 

ระดับปริญญาตร ี
1) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ 

ผาน 3.06 คะแนน ระดับดี 

2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา 

ผาน 3.00 คะแนน ระดับปานกลาง 

3) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย 

ผาน 2.83 คะแนน ระดับปานกลาง 

4) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาว
ตางประเทศ 

ผาน 2.78 คะแนน ระดับปานกลาง 

5) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตร ี

ผาน 2.71 คะแนน ระดับปานกลาง 

6) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน 

ผาน 2.48 คะแนน ระดับปานกลาง 

7) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาชุมชน 

ผาน 2.41 คะแนน ระดับปานกลาง 

8) หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ผาน 2.36 คะแนน ระดับปานกลาง 

คะแนนที่ได  = 
30.55 

12 
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หลักสูตร องคประกอบที่1 ผลประเมิน ระดับคุณภาพ 
รัฐประศาสนศาสตร 
9) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร 

ผาน 2.34 คะแนน ระดับ ปานกลาง 

10 )  ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร บัณฑิ ต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผาน 2.26 คะแนน ระดับ ปานกลาง 

11) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน 

ผาน 2.09 คะแนน ระดับปานกลาง 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1 2 )หลั กสู ต ร รั ฐป ร ะศ าส นศ า สต ร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ
พั ฒนา ประ ช าคม เ มื อ ง และ ช นบท
สาขาวิชา 

ผาน 2.23 คะแนน ระดับ ปานกลาง 

ผลรวมคาคะแนนของทุกหลักสูตร  30.55  
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด  12  

คะแนนที่ได  2.55  
 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมินปที่แลว 1.97 คะแนน คะแนนประเมิน 1.97 คะแนน 
เปาหมายของปที่แลว 3 คะแนน การบรรลุเปาหมาย () ไมบรรลุเปาหมาย  
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ 3 คะแนน คะแนนประเมิน 2.55 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี 3.01 คะแนน การบรรลุเปาหมาย () ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายของปตอไป 3.01  คะแนน คะแนนประเมิน 3 คะแนน 
 
 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ปการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหลักสูตรที่เปดสอนท้ังหมด 12 
หลักสูตร เปนหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้งหมด 12 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหลักสูตร
ทั้งหมดท่ีเปดสอน โดยมีผลการประเมินอยูในระดับดี จํานวน 1 หลักสูตร และอยูในระดับปานกลาง 
จํานวน 11 หลักสูตร 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ทําหนาท่ีรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการครบถวนตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และ  มีการ
วางแผนการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรพรอมจัดทํารายงานตามตัวบงช้ีและเกณฑที่กําหนด 
(เอกสารหมายเลข  (มน) 1.1-1 และ (มน) 1.1-2) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
(มน) 1.1-1 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 
(มน) 1.1-2 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงช้ีที่  1.2  อาจารยประจําคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
ชนดิของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 
 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข  

คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กํ าหนดให เปนคะแนนเต็ม  
5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่คาํนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

16 
X 100 

108.5 

คะแนนที่ได = 1.84 
14.75 

X 5 
รอยละ 40 
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หมายเหตุ :  
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณทีี่มีการปรบัวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป
การศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ
อ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ใน
กรณีท่ีมีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1.2-1 จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

จํานวนอาจารยตามคณุวุฒิการศึกษา จํานวน หนวยวัด 
อาจารยที่มีคุณวุฒปิริญญาตรี 3 คน 
อาจารยที่มีคุณวุฒปิริญญาโท 89.5 คน 
อาจารยที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 16 คน 
รวมอาจารยประจาํทั้งหมด (นับรวมท่ีลาศกึษาตอ) 108.5 คน 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมคีณุวุฒิปริญญาตรี 2.79 รอยละ 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมคีณุวุฒิปริญญาโท 82.33 รอยละ 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมคีณุวุฒิปริญญาเอก 14.75 รอยละ 
คาคะแนนของอาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1.84 คะแนน 
 
ผลการประเมิน 
ผลการประเมินปที่แลว รอยละ 12.23 คะแนนประเมิน 1.53 คะแนน 
เปาหมายของปที่แลว รอยละ 20  การบรรลุเปาหมาย () ไมบรรลุเปาหมาย  
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ รอยละ 14.75 คะแนนประเมิน 1.84 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี รอยละ 20  การบรรลุเปาหมาย () ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายของปตอไป รอยละ 20  คะแนนประเมิน 2.50 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 ในปการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 108.5 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี 3 คน ปริญญาโท 89.5 คน และ
ปริญญาเอก 16 คน ดังนั้น รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 14.75 เมื่อ
แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามเกณฑ ไดคะแนนเทากับ 1.84 คะแนน 
(เอกสารหมายเลข (มน) 1.2-1 และ (มน) 1.2-2) ดังตารางตอไปนี้ 
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ที ่ ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหตุ 
1 ศาสตราจารย ดร.สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ 15 ธันวาคม 2557 นับได 1 
2 ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ต. ดร.นิรนัดร ภักดี 1 กันยายน 2553 นับได 1 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวิทย บุตรอุดม 1 กุมภาพันธ 2549 นับได 1 
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติกานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได 1 
5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 
6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร คําใจหนัก 1 มิถุนายน 2550 นับได 1 
7 อาจารย ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร 15 กรกฎาคม 2548 นับได 1 
8 อาจารย ดร.สุวรฐั แลสันกลาง 18 มิถุนายน 2542 นับได 1 
9 อาจารย ดร.ชัยนันทธรณ ขาวงาม 1 กรกฎาคม 2554 นับได 1 
10 อาจารย ดร.ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 
11 อาจารย ดร.ณัฏฐดนัย ประเทืองบริบูรณ 28 กันยายน 2558 นับได 1 
12 อาจารย ดร.รัชนีวรรณ  มาวงศ 19 กันยายน 2537 นับได 1 
13 อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ 17 พฤษภาคม 2549 นับได 1 
14 อาจารย Dr.Truong Thi Hang 1 ตุลาคม 2557 นับได 1 
15 อาจารย ดร.ธนพร หมูคํา 1 มิถุนายน 2548 นับได 1 
16 ผูชวยศาสตราจารยศิริกร อ่ินคํา 19 มกราคม 2541 นับได 1 

(วุฒิเทียบเทา) 
รวมอาจารยที่มีคุณวุฒริะดับปริญญาเอก 16  

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
(มน.)  1.2-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย ปการศึกษา 2558 
(มน.)  1.2-2 ตารางแสดงรายชื่ออาจารยประจํา ปการศกึษา 2558 
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ตัวบงช้ีที่  1.3  อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนดิของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข  
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 

ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 
 
 
 
 
ตารางที่ 1.3-1 จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 

จํานวนอาจารยตามตําแหนงทางวิชาการ จํานวน หนวยวัด 
ศาสตราจารย 1 คน 
รองศาสตราจารย 0 คน 
ผูชวยศาสตราจารย 18.5 คน 
อาจารยที่ไมมีตาํแหนงทางวิชาการ 89 คน 
รวมอาจารยประจาํทั้งหมด (นับรวมท่ีลาศกึษาตอ) 108.5 คน 
รอยละอาจารยประจาํที่มีตําแหนงวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.) 17.97 รอยละ 
คาคะแนนของอาจารยประจาํที่มีตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.) 1.50 คะแนน 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินปที่แลว รอยละ 16.47 คะแนนประเมิน 1.37 คะแนน 
เปาหมายของปที่แลว รอยละ 20  การบรรลุเปาหมาย () ไมบรรลุเปาหมาย  
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ รอยละ 17.97 คะแนนประเมิน 1.50 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี รอยละ 20  การบรรลุเปาหมาย () ไมบรรลุเปาหมาย 

19.5 
X 100 

108.5 

คะแนนที่ได = 1.50 
17.97 

X 5 
รอยละ 60 
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เปาหมายของปตอไป รอยละ 400  คะแนนประเมิน 3.33คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีนโยบายสนับสนุนและสงเสรมิใหอาจารยขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ พัฒนาองคความรู สงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ตํารา เพื่อตีพิมพ
เผยแพรในสารสารที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ และนํามาใชในการขอตําแหนงทางวิชาการ เพื่อเพิ่มจํานวน
อาจารยที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามแผนของคณะ  โดยในปการศึกษา 2558 คณะฯ ไดการ
สงเสริมใหอาจารยไปอบรม ประชุมวิชาการ และมีการการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเมื่อวันที่ 
23 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเปดโอกาสใหอาจารยท่ีมีผลงานวิจัยสามารถรวมนําเสนอผลงานวิชาการท่ีเปน
บทความวิจัยในการประชมุดังกลาว 
  ในปการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 108.5 คน โดยมีท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารยจํานวน 1 คน และ
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยจํานวน 18.5 คน คิดเปนรอยละของอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
รอยละ 17.79 ซึ่งมีอาจารยที่ไดรับการอนมัติใหตําแหนงผูชวยศาสตราจารยในปการศึกษา 2558 จํานวน 
3 คน ไดแก 1) ผศ.ดร.พงศธร  คําใจหนัก 2) ผศ.รัชฎาภรณ  ทองแปน และ 3) ผศ.พฤกษา  เครือแสง   
เมื่อแปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑ ไดคะแนนเทากับ 1.50 
คะแนน (เอกสารหมายเลข (มน) 1.3-1 และ (มน) 1.3-2) ดังตารางตอไปนี้ 
 

ที ่ ช่ือสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหต ุ
1 ศ.ดร.สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ 15 ธันวาคม 2557 นับได 1 
2 ผศ.ดร.ธนวิทย บุตรอุดม 1 กุมภาพันธ 2549 นบัได 1 
3 ผศ.ดร.ชุติกานต รักธรรม 1 มิถุนายน 2541 นับได 1 
4 ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558 นับได 1 
5 ผศ.วาที่ ร.ต. ดร.นิรันดร ภักดี 1 กันยายน 2553 นับได 1 
6 ผศ.ดร.พงศธร  คําใจหนัก 1 มิถุนายน 2550 นับได 1 
7 ผศ.จําลอง คําบุญชู 17 ตุลาคม 2520 นับได 1 
8 ผศ.วิพัฒน หมั่นการ 16 กรกฎาคม 2533 นับได 1 
9 ผศ.ประหยัด ชวยงาน 6 กรกฎาคม 2541 นับได 1 
10 ผศ.ชาตรี มวงงาม 1 กันยายน 2553 นับได 1 
11 ผศ.ศรชัย เต็งรตันลอม 29 มิถุนายน 2536 นับได 1 
12 ผศ.สมชาย เย่ียงพฤกษาวัลย 16 พฤษภาคม 2526 นับได 1 
13 ผศ.ศิริกร อิ่นคํา 19 มกราคม 2541 นับได 1 
14 ผศ.พรสวรรค มณีทอง 15 ตุลาคม 2537 นับได 1 
15 ผศ.วิไลลักษณ พรมเสน 9 มิถุนายน 2549 นับได 1 
16 ผศ.วิเชิด ทวีกุล 1 มิถุนายน 2548 นับได 1 
17 ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย 1 พฤศจิกายน 2554 นับได 1 
18 ผศ.รัชฎาภรณ   ทองแปน 1 มิถุนายน 2548 นับได 1 
19 ผศ.พฤกษา  เครือแสง 25 พฤศจิกายน 2556 นับได 1 
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ที ่ ชื่อสกุล วันที่เขาทํางาน หมายเหตุ 
20 ผศ.ธนากร  สังเขป 1 กุมภาพันธ 2559 นับได 0.5 

รวมอาจารยที่มีตํารงตําแหนงทางวิชาการ 19.5 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
(มน)  1.3-1 ตารางแสดงจํานวนอาจารย ปการศกึษา 2558 
(มน)  1.3-2 ตารางแสดงรายชื่ออาจารยประจํา ปการศึกษา 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงช้ีที่ 1.4  จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
ชนดิของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 

ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนด

เปนคะแนน 5 

ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐานให

คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และ

นําคาความแตกตางมาพิจารณาดังน้ี 

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแต

รอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐาน

ตั้งแตรอยละ 0.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนของ

หลักสูตรนั้นๆ  
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สูตรการคํานวณจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา 
 1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ
ระหวางจํานวน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชาตลอด
ปการศึกษา รวบรวมหลังจากนกัศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม - ถอน) โดยมีสูตร
การคํานวณ ดังนี้ 

SCH = nici  

เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
วิชาที่  Ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i 
 

2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ 
 
จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอป (FTES) =   
 
 
 
 
 
 
การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาในระดับ บัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาตออาจารยประจํา 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา  

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
กายภาพ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 X FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

= FTES ระดับปริญญาตร ี+ (1.8 X FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจาํแยกตามกลุมสาขา 

Student Credit Hours (SCH) ทัง้ป 
จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน

การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 

กลุมสาขา 
สัดสวนจํานวนนักศึกษา 

เต็มเวลาตออาจารยประจํา 
1) นิติศาสตร 50:1 
2) ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30:1 
3) ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศลิปและ,ประยุกตศิลป 8:1 
4) สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25:1 
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สูตรการคํานวณ 

1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนาํมาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 
  

  

2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 
    2.1)  คารอยละที่นอยกวาหรือเทากับรอยละ 0 คิดเปน 5 คะแนน 
    2.2)  คารอยละที่มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 คิดเปนรอยละ 0 คะแนน 
    2.3)  คารอยละที่มากกวารอยละ 0  แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี้ 
 
 คะแนนท่ีได     =  
 
 
ตารางที่ 1.4-1 จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

กลุมสาขา 

นักศึกษาที่
ลงทะเบียน

เรียน 
ระดับ

ปริญญา
ตรี 

นักศึกษา
ระดับ

บัณฑติศึกษา 
จํานวน
นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเทา 

จํานวน
หนวยกติ 
ตลอดป

การศึกษา 

FTES 

จํานวน
อาจารย
(ปฏิบัติ 
งาน
จริง) 

อัตราสวน
นักศึกษา 
: อาจารย 

คาความ
ตางจาก
เกณฑ

มาตรฐาน 

คะแนน 
ปริญญาโท 

ปกติ พิเศษ 

1. สาขาวิชา
นติิศาสตร 

1,357 - - 3,843 36 106.75 7 15.25:1 - 
 

5 

2.ครุศาสตร/
ศึกษาศาสตร 

2,980 - - 9,516 36 264.33 15 17.62:1 - 
 

5 

3. ศลิปกรรม
ศาสตร วิจิตร
ศิลปและ
ประยุกตศลิป 

977 - - 2,929 36 81.36 6 13.56:1 5.56 0 

4.สังคมศาสตร/
มนุษยศาสตร 

12,624 - - 38,013 36 1055.92 69.50 
 

15.61:1 - 5 
- 126 - 390 24 29.25 

 

หมายเหตุ :  กลุมที่ 4 ระดับปริญญาโท แปลงคา FTES บัณฑิตศกึษาเปน ป.ตร ี(x1.8) คือ 
นํา 16.25x1.8= 29.25 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดวิเคราะหคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 
จําแนกตามระดับการศึกษา ในปการศึกษา 2558 โดยไดคํานวณแยกตามกลุมสาขาวิชา 4 กลุม ดังน้ี 
 
กลุม 1 นติิศาสตร (สาขาวิชานิติศาสตร) 
       1.1 คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร สัดสวน
ตามเกณฑมาตรฐาน 50:1 ผลการหาคาความแตกตางของกลุมนิติศาสตรเทากับ 15.25:1 โดยเกณฑ

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่เปนจริง - สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน 
x 100 สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 

5 - (คารอยละที่คํานวณไดจาก 2.3) 
4 
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มาตรฐานไดกําหนดในกรณีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐาน
กําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
        สรุปผล คือ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจําของกลุมสาขาวิชานิติศาสตรนอยกวาเกณฑ
มาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
 
กลุม 2 ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.))  
        2.1 คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร สัดสวน
ตามเกณฑมาตรฐาน 30:1 ผลการหาคาความแตกตางของกลุมนิติศาสตรเทากับ 17.62:1 โดยเกณฑ
มาตรฐานไดกําหนดในกรณีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐาน
กําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
         สรุปผล คือ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจําของกลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร นอยกวา
เกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
 
กลุม 3 ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและ

,
ประยุกตศิลป (สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ)  

        3.1คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร สัดสวน
ตามเกณฑมาตรฐาน 8:1 
 
 
 
        3.2 .นําคา รอยละจากขอ 1 
มาคํานวณคะแนน ดังนี้ 
 3.1) คารอยละไมเกินรอยละ 10 คิดเปน  5 คะแนน 
 3.2) คารอยละเกินรอยละ 20  คิดเปน 0 คะแนน 
 3.3) คารอยละตั้งแต 10.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี้ 
         สรุปผล คือ คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานเทากับมากวารอยละ 20 คือ รอยละ 69.50 
สรุปไดวาคารอยละเกินรอยละ 20 คิดเปนคะแนน เทากับ 0 คะแนน 
 
กลุม 4  สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร/สาขาวิชาดนตรี/สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ/สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)/สาขาวิชาภาษาไทย/สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ
ชาวตางประเทศ/สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน/สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท) 
        4.1คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร สัดสวน
ตามเกณฑมาตรฐาน 25:1 ผลการหาคาความแตกตางของกลุมนิติศาสตรเทากับ 15.61:1 โดยเกณฑ
มาตรฐานไดกําหนดในกรณีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจํานอยกวา หรือเทากับเกณฑมาตรฐาน
กําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
         สรุปผล คือ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยจําของกลุมสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร นอยกวา
เกณฑมาตรฐานกําหนด เปนคะแนนเทากับ  5 
 
คํานวณ = (กลุมนิติศาสตร+กุลมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร+กลุมวิจิจิตรศิลป+กลุมสังคมฯ) 

13.56-8 
x 100 

8 

 

= 69.50 
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     จํานวนกลุม  
คะแนนที่ได      = (5+5+0+5)  = 3.75 
           4 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

มน  1.4-1 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอปการศึกษา 2558 /ตารางแสดงจํานวน
อาจารยประจํา ปการศึกษา 2558 

มน  1.4-2 ตารางแสดงรายชื่ออาจารยประจํา ปการศกึษา 2558 
 
ผลการประเมิน 
ผลการประเมินปที่แลว คารอยละเกินรอยละ 20 คะแนนประเมิน 0 คะแนน 
เปาหมายของปที่แลว คารอยละไมเกินรอยละ 10 การบรรลเุปาหมาย () ไมบรรลุเปาหมาย  
ผลการประเมินตนเอง
ครั้งนี ้

คารอยละไมเกินรอยละ 15 คะแนนประเมิน 3.75 คะแนน 

เปาหมายของปน้ี คารอยละไมเกินรอยละ 15 การบรรลุเปาหมาย  บรรลุเปาหมาย 
เปาหมายของปตอไป คารอยละไมเกินรอยละ 15 คะแนนประเมิน 3 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงช้ีที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 1 
ขอ 

มีการดาํเนินการ 2 
ขอ 

มีการดาํเนินการ 
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 5 
ขอ 

มีการดําเนินการ 6 
ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแกนกัศึกษาในคณะ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดบริการใหคําปรึกษา
ทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ โดยมอบหมาย
ใหรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษทําหนาที่
ในการควบคุมและดูแล (มน 1.5-1-1)และมีเจาหนาท่ีดูแลการ
และใหคําปรึกษาดานตางๆ ไดแก แนะแนวการศึกษา  การ
พัฒนาทักษะและประสบการณนักศึกษา (มน 1.5-1-2) ใน
ระดับหลักสูตรคณะฯ ไดจัดระบบใหคําปรึกษาตามโดยจัดทําคูมือ
อาจารยที่ปรึกษาของคณะมนุษยฯ (มน 1.5-1-3) เพื่อใหอาจารยท่ี
ปรึกษาใชเปนแนวทางในการใหคําปรึกษา และมีการแตงตั้งอาจารยท่ี
ปรึกษาประจํากลุมเรียนของนักศึกษา (มน 1.5-1-4)  และมีการจัดเก็บ
ขอมูลนักศึกษาเปนแฟมประวัติของนักศึกษา (มน 1.5-1-5) พรอม
จัดทําตารางโฮมรูม (มน 1.5-1-6) ใหอาจารยที่ปรึกษาไดพบกับ
นักศึกษาเพื่อรับฟงปญหาและใหคําแนะนําในการเรียนและการใช
ชีวิต และจัดรวบรวมตารางสอนของอาจารยผานระบบท่ีปรึกษา 
Online (มน 1.5-1-7) 

มน 1.5-1-1 คําสั่งแตงตั้ง มอบหมายงาน
รองคณบดี 
มน 1.5-1-2 แบบฟอรมการใหคําปรึกษา 
มน 1.5-1-3 คูมืออาจารยที่ปรึกษาของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มน 1.5-1-4 คําสั่ งแต งตั้ ง อาจารยที่
ปรึกษา 
มน 1.5-1-5แฟมประวัตินักศึกษา 
มน 1.5-1-6 ตาราง Home Room 
มน 1.5-1-7 ระบบที่ปรึกษา Online 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการใหขอมูลของหนวยงาน ท่ี
ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา และนอก
เวลาแกนักศึกษา ดังนี ้

1) เผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหลงงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแกนักศึกษา ผานทางเว็ป
ไซตของคณะและเว็บไซตสาขาวิชา (มน 1.5-2-1)  

2) เผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหลงงานท้ังเต็มเวลา และนอกเวลาแกนักศึกษาผานทาง 
เครือขาย Social Network   ของคณะและของสาขาวิชา (มน 
1.5-2-2)  

3) เผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

มน 1.5-2-1 เอกสาร Print Out 
เว็บไซตคณะ 
มน 1.5-2-2 เอกสาร Print Out เครือขาย 
Social Network ของคณะและของ
สาขาวิชา 
มน 1.5-2-3 บอรดประชาสัมพันธคณะ
และสาขาวิชา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
แหลงงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแกนักศึกษา โดยการติด
บอรดประชาสัมพันธคณะและสาขาวิชา (มน 1.5-2-3) 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศกึษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดกิจกรรมและสง
นักศกึษาเขารวมโครงการเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อ
สําเรจ็การศึกษาแกนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาในปการศกึษา 
2558 ดังนี้ 
         1) จัดโครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2558 ข้ึนเมื่อ 
23 เมษายน พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ คือ 1) 
นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาทราบถึงแนวทางในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตอ 2) นักศึกษาทราบถึง
สภาวการณของการทํางานและมีความรูเบื้องตนเก่ียวกับสภาพ
การทํางาน และ 3) นักศึกษามีความรูสึกผูกพันที่ดีตอสถาบัน 
โดยไดเชิญวิทยากรจํานวน 2 ทาน โดยมีประเด็นถายทอดไดแก คุณ
สมบัษร  ถิระสาโรช ผูกอตั้ง  บริษัท ตือ จํากัด ป 2540 มา
ถายทอดในเรื่องของการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ และ
คุณสมบัษร  ถิระสาโรช มาถายทอดในประเด็นสภาวการณของ
การทํางานและมีความรูเบื้องตนเก่ียวกับสภาพการทํางาน 
ใหกับกลุมเปาหมายคือนักศึกษา รหัส 54 และนักศึกษา รหัส 55 
ที่จะสําเร็จการศึกษา โดยมีผูเขารวมทั้งสิ้น 634 คน คิดเปน
รอยละ 90.5 ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการใน
ภาพรวมอยูระดับดี (มน 1.5-3-1) 
          2) คณะฯ ไดมีการสงนักศึกษาชั้นป 4 และ ป 5 เขา
รวมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ในชวง วันที่ 15 เมษายน – วันท่ี 
15 พฤษภาคม 2559 (มน 1.5-3-2) โดยมีนักศึกษาชั้นปท่ี 4 และปท่ี 
5 เขารวมทั้งสิ้น 467 คน และนักศึกษาที่เขารวมโครงไดผานการ
ทดสอบภาษ 
              3)  ระดับสาขาวิชา ได มีการจัดโครงการและ
กิจกรรมเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาชั้นปท่ี 4 
หรือ ปท่ี 5 ซึ่งเปนนักศึกษาปสุดทาย โดยจะเปนการเตรียม
ความพรอมที่จะตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (มน 
1.5-3-3 ถึง มน 1.5-3-6)  

มน 1.5-3-1 รายงานสรุปผลโครงการ
ปจฉิมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2558 วันท่ี 
23 เมษายน 2559    
มน 1.5-3-2 รายงานสรุปผลโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ ในชวง วันที่ 15 เมษายน – 
วันที่  15 พฤษภาคม 2559 /ผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ 
มน 1.5-3-3 รายงานสรุปผลโครงการ
อบรมเตรียมพรอมเพื่อการทํางานของ
ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า ไ ทย สํ า ห รั บ ช า ว
ตางประเทศ 
มน 1.5-3-4 รายงานสรุปผลโครงการ
อบรมเตรียมพรอมเพื่อการทํางาน ของ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มน 1.5-3-5 รายงานสรุปผลโครงการ
อบรมเตรียมพรอมเพื่อการทํางาน ของ
สาขาวิชานิติศาสตร 
มน 1.5-3-6 รายงานสรุปผลโครงการ
อบรมเตรียมพรอมเพื่อการทํางาน ของ
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอ    ไมตํ่า
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการแกนักศกึษา ประจําปการศึกษา 2558 เพื่อประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  ดานการใหขอมูลของหนวยงานที่
ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนกัศึกษา และดานการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา  โดยผล
การประเมินภาพรวมท้ัง 3 ดาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คา
คะแนนเทากับ 3.92 (มน 1.5-4-1) โดยแยกตามคุณภาพการใหบริการ 
ดังนี้  
              ดานที่ 1 การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใชชีวิตแกนักศึกษา มีความพึงพอใจมาก คาคะแนนเทากับ  
3.94 
              ดานที่  2 การใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศกึษา มีความพึงพอใจมาก  คาคะแนนเทากับ 3.94 
              ดานท่ี 3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา  มีความพึงพอใจมาก คา
คะแนนเทากับ 3.88 

มน 1.5-4-1 รายงานผลการสํารวจความพึง
พอใจตอการใหบริการ 3 ดาน แกนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป
การศึกษา 2558 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อ
สงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะไดมกีารจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา 2559 (มน 
1.5-5-1 )  โดยมีการนําผลการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของการ
ใหบริการ 3 ดานของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา 2558 เปนแนวทางใน
การจัดกิจกรรมและเปนแนวทางในการจัดการใหบริการแกนักศึกษาใน
ปการศึกษา 2559  ไดแก การจัดหองบริการการแนะแนวใหกับ
นักศึกษา และเพิ่มชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ผานทางเว็บไซตคณะ 

มน 1.5-5-1 แผนพัฒนานักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 
2558 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศษิยเกา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
      คณะฯ มีการใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการ
ประกอบอาชีพแกศิษยเกา ดังนี้ 

1) ใหขอมูลผานชองทางท่ีทันสมัยดานการเรียน แหลงเรียนรู

มน 1.5-6-1 Prin Out เวปไซตของสมาคม
ศิษยเกา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง/ 
Print Out เว็ปไซตของคณะ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เพิ่มเติม เพื่อใหศิษยเกาสามารถเขามาชมผานทาง เวปไซต
ของสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ผานเว็ป
ไซตของคณะ  เว็ปไซตศิษยเกาของสาขาวิชาและ Social 
Network  (มน 1.5-6-1) 

2) คณะฯ มีการจัดทําแบบฟอรมและตัวอยางท่ีเปนประโยชน
แกศิษยเกาเกี่ยวกับการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ ใหกับ
ศิษยเกา โดยการสงจดหมายไปยังศิษยเกา (มน 1.5-6-2) 

3) คณะฯ มีการใหความรูที่เปนประโยชนผานชองทางการจัดทํา
หนังสือเพื่อใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา โดยแนะนํา
วิธีการเขียน Resume สําหรับการสมัครงานเปนภาษาอังกฤษ 
และความรูอ่ืน เพื่อที่ศิษยเกาจะสามารถนําไปประยุกตใช
และเปนประโยชนกับการสมัครงานตอไป 

4) ระดับสาขาวิชา มีการจัดโครงการอบรมความรูท่ีเปน
ประโยชนใหแกศิษยเกา ซึ่งเปนโครงการท่ีใชในการ
ประกอบอาชีพของศิษยเกาในสาขาวิชานั้น ๆ โดยตรง 
(มน 1.5-6-4 ถึง มน 1.5-6-7) 

มน 1.5-6-2 สําเนาหนังสือสงเอกสาร/
แบบฟอรมและตัวอยางที่เปนประโยชนแก
ศิษยเกาเกี่ยวกับการเขียน Resume 
ภาษาอังกฤษ  
มน 1.5-6-3 สําเนาหนังสือเพื่อใหขอมูลท่ี
เปนประโยชนแกศิษยเกา   
มน 1.5-6-4  รายงานสรุปผลโครงการอบแก
ศิษยเกา สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 
มน 1.5-6-5  รายงานสรุปผลโครงการอบแก
ศิษยเกา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มน 1.5-6-6   รายงานสรปุผลโครงการอบแก
ศิษยเกา สาขาวิชาสังคมศึกษา 
มน 1.5-6-7   รายงานสรปุผลโครงการอบแก
ศิษยเกา สาขาวิชาดนตร ี
 
 

 
ผลการประเมิน 
ผลการประเมินปที่แลว 6 ขอ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
เปาหมายของปที่แลว 6 ขอ การบรรลุเปาหมาย ()บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ 6 ขอ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี 6 ขอ การบรรลุเปาหมาย ()บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป 6 ขอ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
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ตัวบงช้ีที่  1.6  กิจกรรมนักศกึษาระดับปริญญาตรี 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 1 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 2 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 5 

ขอ 
มีการดําเนินการ 6 

ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษา
มีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ โดยรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
ไดดํา เนินการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2558 (มน 1.6-1-1) โดยเกิดจากการมีสวน
รวมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2558 และตัวแทนสาขาวิชาผานโครงการทําแผนกิจการ
นักศึกษาและแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 
2558  (มน 1.6-1-2) ซึ่งไดกําหนดโครงการและกิจกรรม 
งบประมาณ ตัวชี้วัด และผูรับผิดชอบโครงการไวอยางชัดเจน  
และแผนดังกลาวไดนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะในคราว
ประชุมครั้งท่ี 10/2558 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 (มน 1.6-1-
3) เพื่อพิจารณาและมีมติเห็นขอบ ในการดําเนินงานโครงการ
และกิจกรรม ที่รับผิดชอบดําเนินการโดยสโมสรนักศึกษา 

มน 1.6-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 
มน 1.6-1-2 รายงานสรุปผลโครงการ
ทําแผนกิจการนักศึกษาและแผนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2558  
มน  1 .6 -1-3  รา ยงานกา รประชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะในคราว
ประ ชุ มค รั้ ง ที่  1 0 / 25 58  วั นที่  6 
พฤศจิกายน 2558 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน 
ประกอบดวย  
(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู  
(3) ทักษะทางปญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (ฉบับหลังประเมิน) ปการศึกษา 2558 
 

หนา 42                                                      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
    

 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ปการศึกษา 2558 คณะฯ มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตามแผน
กิจกรรมนักศึกษาและแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
โดยเนนการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ดังนี้ 
           (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก โครงการพัฒนาดาน
คุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ ในวันที่ 10-
11 กรกฎาคม 2559 ณ หอง 0935  โดยมีผูเขารวมโครงการ
จํานวน 106 คน (มน 1.6-2-1)  
           (2) ดานความรู ไดแก 2.1) โครงการอบรมผูนํานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 
ณ หอง 0935 มีผูเขารวมโครงการ 150 คน(มน 16-2-2)  และ 
2.2) โครงการปจฉิมนิเทศและพบผูประกอบการ ในวันที่ 23 
เมษายน 2559 ณ หอประชุมจันทนผา มีผูเขารวมโครงการ
จํานวน 634 คน (มน 16-2-3) 
           (3) ดานทักษะทางปญญา ไดแก 3.1) โครงการอบรม
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ 
2559 ณ  หอง 0935 มีผูเขารวมโครงการจํานวน 94 คน (มน 
1.6-2-4) 3.2) โครงการสงนกัศกึษาเขาอบรมคอมพิวเตอร ในชวง
เดือนพฤศจิกายน 2558-มกราคม 2559 ณ อาคารศูนย
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  โดยมีนักศึกษาชั้นปที่ 
1 และปที่ 2 เขารวมทั้งสิ้น 1,098 คน (มน 1.6-2-5) และ3.3) 
โครงการสงนักศึกษาเขาอบรมภาษาอังกฤษ ในชวง วันที่ 15 
เมษายน – วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 โดยมีนักศึกษาชั้นปที่ 4 
และปที่ 5 เขารวมทั้งสิ้น 467 คน(มน 1.6-2-6) 
           (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  ไดแก 4.1)โครงการการแขงขันกีฬา “ลีลาวดี
เกมส” คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 26 สิงหาคม -12 
กันยายน 2558 ณ สนามกีฬาทุกประเภท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  มีผูเขารวมโครงการจํานวน 1,186 คน (มน 1.6-2-7)    
          (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก 5.1) โครงการสงนักศึกษาเขา
อบรมคอมพิวเตอร ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2558-มกราคม 
2559 ณ อาคารศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
โดยมีนักศึกษาชั้นปที่ 1 และปที่ 2 เขารวมทั้งสิ้น 1,098 คน 
และ 5.2) โครงการสงนักศึกษาเขาอบรมภาษาอังกฤษ ในชวง 
วันที่ 15 เมษายน – วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 โดยมีนักศึกษา

มน 1.6-2-1 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนา
ดานคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรฯ ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 
2559 ณ หอง 0935 
มน 1.6-2-2 รายงานสรุปผลโครงการอบรม
ผูนํ านักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ 
หอง 0935  
มน 1.6-2-3 รายงานสรุปผลโครงการปจฉิม
นิเทศและพบผูประกอบการ ในวันที่  23 
เมษายน 2559 ณ หอประชุมจันทนผา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มน 1.6-2-4 รายงานสรุปผลโครงการอบรม
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ใน
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ 2559 ณ  หอง 0935  
มน 1.6-2-5 รายงานสรุปผลโครงการสง
นักศึกษาเขาอบรมคอมพิวเตอร ในชวงเดือน
พฤศจิกายน 2558-มกราคม 2559 ณ อาคาร
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง   
มน 1.6-2-6 รายงานสรุปผลโครงการสง
นักศึกษาเขาอบรมภาษาอังกฤษ ในชวง 
วันที่ 15 เมษายน – วันที่ 15 พฤษภาคม 
2559  
มน 1.6-2-7 รายงานสรุปผลโครงการการ
แข ง ขั นกี ฬ า  “ลี ล า วดี เ กมส ”  คณะ
มนุษยศาสตร และสั ง คมศา สตร  26 
สิงหาคม -12 กันยายน 2558 ณ สนาม
กีฬาทุกประเภท มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (ฉบับหลังประเมิน) ปการศึกษา 2558 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ชั้นปที่ 4 และปที่ 5 เขารวมทั้งสิ้น 467 คน  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนกัศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ มีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษาใหแกนักศึกษา  ตามโครงการอบรม
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ 
2559 ณ  หอง 0935 มีผูเขารวมโครงการจํานวน 94 คน  (มน 
1.6-3-1) และสงเสริมใหนักศึกษาที่ผานการอบรมไดดําเนิน
โครงการตามกระบวนการ PDCA  

มน 1.6-3-1 รายงานสรุปผลโครงการอบรม
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ใน
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ 2559 ณ  หอง 0935  
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังตอไป 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
โครงการ โดยกําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการจัดทําเปน
รายงานสรุปผลโครงการ ตามแผนพัฒนานักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2558 (มน 1.6-4-1) 

มน 1.6-4-1 รายงานสรุปผลโครงการตาม
แผนกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2558  

 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 (มน 1.6-5-1) 
โดยมีจํานวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังหมด 12 โครงการ  จัด
โครงการไดตามแผน  12 โครงการ คิดเปนรอยละ 100  และ
มีความสําเร็จเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
        1) มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครอบคลุมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ อยางนอย 5 ดาน 
ดําเนินการไดครบทั้ง 5 ดาน  
 1.1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
          1.2) ดานความรู 
  1.3) ดานทักษะทางปญญา 
           1.4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
 1.5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มน 1.6-5-1 รายงานประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (ฉบับหลังประเมิน) ปการศึกษา 2558 
 

หนา 44                                                      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
    

 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        2) มีการจัดกิจกรรมนักศกึษาใหครอบคลุม 5 ประเภท 
ดําเนินการครบท้ัง 5 ประเภท 
 2.1) กิจกรรมวิชาการและสงเสรมิคณุลักษณะ
บัณฑิต 
 2.2) กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
 2.3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม 
 2.4) กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจิรยธรรม 
 2.5) กิจรรมสงเสริมศลิปวัฒนธรรม 
       3) มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการ
จัดกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรมตามแผน
สงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา ผลการดําเนินงาน มี
โครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ ดําเนินงานไดจํานวน 12 
โครงการ มีผลการประเมินกิจกรรมรอยละ 100 ถือวาบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด 
        4) ผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่มีการประเมินตองมีกิจกรรมท่ีมี
ผลบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรมที่มี
การประเมินผลการดําเนินงาน 43 ตัวชี้วัด บรรลุ 41 ตัวชี้วัด 
ไมบรรลุ 2 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินกิจกรรม รอยละ 95.31 
ถือวาบรรลุปาหมายที่กําหนด 
        5) มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่พัฒนาใหเกิดทักษะการ
เรียนรูกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาเครือขาย
นักศึกษาผลการดําเนินงาน มีการจัดโครงการสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และมีการดําเนินกิจกรรมความรวมมือ (MOU) 
การประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ มีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนา
นักศึกษา ปการศกึษา 2558  เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ 
คราวประชุมครั้งที่ 7/2559  เมื่อวันท่ี  24 สิงหาคม 2559 (มน 
1.6-6-1)  โดยมีขอเสนอใหนําปญหา อุปสรรค ในการดําเนิน
โครงการและขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนานักศึกษา คณะ

มน 1.6-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 7/2559  
เมื่อวันท่ี  24 สิงหาคม 2559 
มน 1.6-6-2 แผนพัฒนานักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศกึษา 2559 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศกึษา 2559 (มน 
1.6-6-2)  ตอไป 
 
ผลการประเมิน 
ผลการประเมินปที่แลว 6 ขอ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
เปาหมายของปที่แลว 6 ขอ การบรรลุเปาหมาย ()บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ 6 ขอ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี 6 ขอ การบรรลุเปาหมาย ()บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป 6 ขอ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
 

 

 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย  
 
ตัวบงช้ีที่  2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดาํเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน  
เกณฑมาตรฐานขอ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบสารสนเทศ (มน 2.1-1-1) 
เพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร
งานวิจัยและงานสรางสรรค โดยแบงประเภทการใชเปน 3 ระดับดังนี้ 
1) สําหรับผูบริหาร  
        1.1 จํานวนงานวิจัยจําแนกตามโครงการ 
        1.2 จํานวนงานวิจัยจําแนกตามแหลงงบประมาณ 
        1.3 จํานวนงานวิจัยจําแนกตามแหลงทุน 
        1.4 จํานวนงานวิจัยจําแนกตามหนวยงานใหทุน 
        1.5 จํานวนงานวิจัยจําแนกตามสาขาวิชา 
        1.6 สถานะการดําเนินการโครงการวิจัย 
        1.7 สถานะการเบิกจายงบประมาณจําแนกตามแหลงงบประมาณ 

มน  2.1-1-1 ระบบสารสนเทศ 
http://www.human.lpru.ac.th/HUS
OCRMS/ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        1.8 จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 
2) สําหรับอาจารย หรือ นักวิจัย 
3) สําหรับเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบงานดานาการวิจัยและงานสรางสรรค 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้ 

- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเคร่ืองมือหรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ     
- กิจรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน

สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ(visiting professor) 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ประเด็น ดังนี้        
            1) คณะมีหนวยวิจัยและมีการจัดเจาหนาที่ เพื่อใหบริการและ
สนับสนุนการทําวิจัยแกอาจารย (มน 2.1-2-1)  
            2)  คณะมีหองสมุดของคณะที่เปนแหลงคนควาขอมูลสนับสนุน
การวิจัยหรืองานสรางสรรค และมีหองสมดุสาขาวิชา (มน 2.1-2-2) 
            3)  คณะฯ มีระบบสารสนเทศซึ่งเปนสิ่งอํานวยความสะดวกแก
ผูใชงานไดแก ผูบริหาร  อาจารย และเจาหนาที่ เก่ียวกับการวิจัย   
ตลอดจนมีระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับการใชระบบสารสนเทศ โดย
การกรอกรหัสเขาใชงาน (มน 2.1-2-3) 
            4) ปการศึกษา 2558 คณะฯ มีการจัดกิจรรมวิชาการที่
สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะ
หรือศาสตราจารยรบัเชิญ ดังนี้  
                     4.1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัย วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 
(มน 2.1-2-4)  กลุมเปาหมายคืออาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการและผูสนใจ  โดยไดเชิญวิทยากรที่
เปนผูมีความรูและประสบการณมาถายทอดใหกับอาจารย ซึ่งเปน
นโยบายของคณะท่ีจะพัฒนาอาจารยใหมีความพรอมในการขอทุนและ
เพื่อเตรยีมความพรอมในการเขียนบทความใหไดรับการตีพิมพ    
                    4.2 จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 
กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมบุษยน้ําทอง อ.เมือง จ.ลําปาง (มน 2.1-2-5)  
ซึ่งเปนเวทีสําหรับนักศึกษา อาจารยและนักวิชาการท่ีสนใจสามารถ

มน 2.1-2-1 ภาพถายหองวิจัยและหองสมุด
คณะ  
มน 2.1-2-2 ภาพถายหองสมุดของคณะ และ
ภาพถายหองสมุดสาขาวิชานิติศาสตร 
มน 2.1-2-3  ระบบสารสนเทศ 
http://www.human.lpru.ac.th/H
USOCRMS/ 
มน 2.1-2-4    รายงานสรุปผลโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
และการเขียนบทความวิจัย วันที่ 27-28 
กรกฎาคม 2559 
มน 2.1-2-5   รายงานสรุปผลโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 
กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมบุษยน้ําทอง อ.
เมือง จ.ลําปาง 
มน 2.1-2-6 รายงานสรุปผลโครงการเชิง
ปฏิบัติการมาตรฐานวารสาร TCI และ
ระบบ Open Journal System 
ระหวางวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ 
หอง 0925 อาคาร 9 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร   
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
นําเสนอบทความวิจัย โดยมีผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเฉพาะดานมา
ดําเนินการวิพากษบทความใหเกิดคุณภาพดานการวิจัยอยางแทจริง  โดย
เวทีดังกลาวเปนการจัดประชุมวิชาการและการจัดแสดงงาน
สรางสรรค ซึ่งเปดโอกาสใหอาจารยประจําคณะฯ เขารวมนําเสนอครั้งนี้
ดวย ซึ่งถือวาเปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพแกอาจารยดานการวิจัย
อีกทางหนึ่งดวย 
                      4.3 จัดโครงการเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวารสาร TCI 
และระบบ Open Journal System ระหวางวันที่ 30-31 กรกฎาคม 
2559 ณ หอง 0925 อาคาร 9 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (มน 
2.1-2-6 )  โดยกลุมเปาหมายเปนคณะกรรมการการจัดทําวารสารของคณะ 
ซึ่งมีวัตถุประสงคพัฒนาศักยภาพของอาจารยและบุคลากรในดาน
การจัดทําวารสารวิชาการใหไดมาตรฐานระดับประเทศและดาน
การจัดทําระบบวารสารออนไลน 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสมุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม 
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตาม
ประเด็นกลยุทธท่ี 4 ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 (มน 2.1-3-1)  และมีอาจารยที่ ขอรับทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยจํานวน 38 ทุน (มน 2.1-3-2) 

มน 2.1-3-1 แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 
มน 2.1-3-2 สําเนาสัญญาทุนวิจัย
ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสมุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม 
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตาม
ประเด็นกลยุทธท่ี 4 ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 (มน 2.1-4-1) โดยมีการใชงบประมาณดําเนินการดงันี้ 
        1) จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เมื่อวันที่  23 
กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมบุษยน้ําทอง อ.เมือง จ.ลําปาง โดยใช
งบประมาณของคณะฯ ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559  โดยมีกลุมเปาหมายคืออาจารย นักวิชาการ นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป เขารวมนําเสนอบทความวิจัย และโครงการนี้
มีอาจารยที่สังกัดคณะฯ ไดเขารวมนําเสนอบทความวิจัยอยูทั้งสิ้น 

มน 2.1-4-1 แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 
มน 2.1-4-2 รายงานสรุปผลโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เมื่อวันที่ 23 
ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 5 9  ณ  โ ร ง แ ร ม
บุษยน้ําทอง อ.เมือง จ.ลําปาง โดยใช
งบประมาณของคณะฯ ตามแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559   
มน 2.1-4-3 สําเนาผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
5 เรื่อง (มน 2.1-4-2)  
         2) จัดสรรใหอาจารยขอใชงบประมาณ เพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรอืการตพีมิพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ตามเวทีตางทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ (มน 2.1-4-3)  

นานาชาติ ปปฏิทิน พ.ศ.2558  
 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจน
ยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ มกีารจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2559 ตาม ประเด็น
กลยุทธที่  4 โดยมีการกําหนดโครงการคลินิกวิจัย ซึ่งมีการจัด
โครงการและกิจกรรมท่ีเปนการพัฒนาสมรรถอาจารยรวมถึงการ
สงเสรมิและสนับสนุนใหอาจารยเขารวมพัฒนาศักยภาพดานการวจิยั
กับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี ้
          1) โครงการอบรมเชิ งปฏิ บัติการการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยและการเขียนบทความ เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 
2559 ณ หอง 0935 อาคาร 9 (มน 2.1-5-1) โดยมีอาจารยประจํา
คณะเขารวมทั้งสิ้น 62 คน  และโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อ
จะพัฒนาศักยภาพอาจารยในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหกับ
อาจารยเพื่อที่จะนําความรูไปปรับใชในเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
เพื่อใหไดรับทุน และพัฒนาศักยภาพอาจารยในการเขียนบทความ
จากงานวิจัย 
              2) โครงการเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวารสาร TCI และ
ระบบ Open Journal System ระหวางวันที่ 30-31 กรกฎาคม 
2559 ณ หอง 0925 อาคาร 9 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (มน 
2.1-5-2) โดยกลุมเปาหมายเปนคณะกรรมการการจัดทําวารสารของคณะ 
ซึ่งมีวัตถุประสงคพัฒนาศักยภาพของอาจารยและบุคลากรในดาน
การจัดทําวารสารวิชาการใหไดมาตรฐานระดับประเทศและดาน
การจัดทําระบบวารสารออนไลน  
               3) สงเสริมและสนับสนุนใหกับอาจารยที่ตองการพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัย โดยการเขารวมอบรมกับหนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ตามความตองการของอาจารยและคณะฯ ให
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใหอาจารยสามารถเขารวมอบรมเพื่อ
พัฒนาศกัยภาพไดอยางเพียงพอ    
               และในปการศึกษา 2558 คณะยังมีการสรางขวัญและ
กําลังใจใหแกอาจารยที่มีผลงานตีพิมพเผยแพรประจําป พ.ศ.2558 
โดยการประกาศยกยองและมอบเกียรติบัตรแสดงความยินแกอาจารย 

มน 2.1-5-1 รายงานสรุปผลโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
และการเขียนบทความวิจัย วันท่ี 27-28 
กรกฎาคม 2559  
มน 2.1-5-2 รายงานสรุปผลโครงการเชิง
ปฏิบัติการมาตรฐานวารสาร TCI และ
ระบบ Open Journal System 
ระหวางวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ณ 
หอง 0925 อาคาร 9 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร   
มน 2.1-5-3  เกียรติบัตรสาํหรับอาจารย
ท่ีไดมีผลงานที่ไดรบัการตีพิมพหรือ
เผยแพร 
มน 2.1-5-4  ประกาศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการให
รางวัลสาํหรับผลงานวิชาการ 
ผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค พ.ศ.
2556 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
(มน 2.1-5-3) และติดบอรดประชาสัมพันธ รวมถึงมหาวิทยาลัยไดมี
การกําหนดเกณฑการใหรางวัลแกอาจารยที่สามารถนําเสนอ
ผลงานวิชาการ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง 
หลักเกณฑการใหรางวัลสําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและ
ผลงานสรางสรรค พ.ศ.2556 (มน 2.1-5-3) ซึ่งมีอาจารยประจํา
คณะฯ ไดรับรางวัลดังกลาวดวย  
 

เกณฑมาตรฐานขอ 6 ระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  ที่
นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดวางกลไกในการคุมครองสิทธิ์
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อสนับสนุนการ เจรจาตอรอง ทํา
ขอตกลง ใหแกอาจารย นักวิจัย ในการเจรจาเชิงธุรกิจหรือการ
ซื้อขายผลงานวิจัยหรืองาน สรางสรรค ตลอดจนสนับสนุนให
การเจรจาเขารวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจใดๆ ที่เกิดจากผลของ
งานวิจัยหรือ งานสรางสรรคที่เปนท่ียอมรับของทุกฝาย โดยใน
ระดับคณะฯ จากมีอาจารยที่ทําวิจัยที่มีความประสงคคุมครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค จะตองทําบันทึกขอความ
ประสงคที่จะขอคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
โดยผานความเห็นของรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย และผาน
ความเห็นชอบจากคณบดี และจัดสงไปยังสถาบันวิจัย เพื่อ
ดําเนินการตามระบบและขั้นตอนที่กําหนดตอไป (มน 2.1-6-2) 

มน 2.1-6-1 คูมือวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
 

 
ผลการประเมิน 
ผลการประเมินปที่แลว 6 ขอ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
เปาหมายของปที่แลว 6 ขอ การบรรลุเปาหมาย ()บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ 6 ขอ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี 6 ขอ การบรรลุเปาหมาย ()บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป 6 ขอ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
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ตัวบงช้ีที่  2.2  เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนดิของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 
   โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0-5 
เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข จําแนกเปน 2 กลุมสาขาวิชา  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน คะแนน
เต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน 

 วิธีการคํานวณ  
1.คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯภายในและภายนอก 

= .....................บาท/คน 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (ไมรวมผูลาศึกษาตอ) 

 

2. แปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยฯภายในและภายนอก 

x 5 = ..............คะแนน 
จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะ 
คะแนนที่ไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 

หมายเหตุ 
 1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลา
ศึกษาตอ 
 2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือ  ปปฏิทิน
นั้นๆ ไมใชจํานวนเงนิที่เบิกจายจริง 
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ 
หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงลัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีท่ี
ไมมีหลักฐานใหแบงเงินตามลัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ 
 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามใน
สัญญา รับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไมใชนักวิจัย เปนผูดําเนินการ 
ตารางที่ 2.2-1  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

รายการ 
จํานวนเงินปงบประมาณ 

พ.ศ.2559 (บาท) 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย (บาท) 
1. งบรายได  
2. งบประมาณแผนดิน 

 
854,000 
325,000 

รวมเงินสนับสนุนภายใน 1,179,000 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย (บาท) 
1. แหลงทุนในประเทศ เชน (สกว. วช. สสส.) 
2. แหลงทุนตางประเทศ 
3. หนวยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต. อบจ. 
4. หนวยงานภาคเอกชน 
5. แหลงอื่นๆ (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หนวยบูรณาการวิจัยและ
ความรวมมือเชิงพ้ืนท่ี (ABC Unit))  

 
4,365,339.87  

- 
150,000 

- 
- 

รวมเงินสนับสนุนภายนอก 4,515,339.87 
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด  

จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนวิจัย/งานสรางสรรค 59 
- จากภายในสถาบัน 
- จากภายนอกสถาบัน 

42 
17 

จํานวนอาจารยประจํา (ไมนบัลาศึกษาตอ) 98.50 
จํานวนนักวิจัย (ไมนับลาศึกษาตอ) - 
รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 98.50 
จํานวนอาจารยประจํา (ลาศึกษาตอ) 10 
จํานวนนักวิจัย (ลาศึกษาตอ) - 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 108.5 
จํานวนนักวิจัยทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) - 
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รายการ 
จํานวนเงินปงบประมาณ 

พ.ศ.2559 (บาท) 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา  5,694,339.87 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 2.2-2 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ 2559 จําแนกตาม
สาขาวิชา 

หลักสูตร 

จํานวน
อาจารยแยก

สาขาที่
ปฏิบัติงาน

จริง 

จํานวนอาจารย 
ที่ไดรับทนุ 

จํานวนเงนิสนับสนนุ 
ภายใน 

จํานวนเงนิ
สนับสนนุ
ภายนอก
สถาบนั 

รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

 
งบประมาณ
สนับสนนุ

งานวิจัยตอ
หัว 

ภายใน ภายนอก แผนดิน รายได 

สาขาวิชาวิชา
ดนตร ี

8 4 1 37,500.00 131,000.00 85,714.29 254,214.29 31,776.79 

สาขาวิชา
ศิลปะและ
การออกแบบ 

6 2 1 31,500.00 45,000.00 390,000.00 466,500.00 77,750 

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

15 5 1 0 127,000.00 345,714.29 472,714.29 31,514.29 

ส า ข า วิ ช า
ภ า ษ า จี น 
(ศศ.บ.)  

5 2 1 31,500.00 3,000.00 85,714.29 154,214.29 30,842.85 

สาขาวิชารัฐ
ประศาสน
ศาสตร 

12 3 1 0 82,000.00 150,000.00 232,000.00 19,333.33 

สาขาวิชา
นติิศาสตร 

7 4  63,000.00 45,000.00 0 108,000.00 18,000 

สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน 

6 4 3 0 45,000.00 730,000.00 775,000.00 129,166.67 

สาขาวิชา
ภาษาไทย 

8 7 3 99,000.00 52,000.00 921,266.08 1,072,266.08 134,033.26 

สาขาวิชา
ภาษาไทย
เพื่อการ
สื่อสาร
สําหรับชาว
ตางประเทศ 

7.5 4 3 42,000.00 110,000.00 829,034.37 981,034.37 130,804.58 

สาขาวิชา
สังคมศึกษา 

10 3 - 37,500.00 60,000.00 0 97,500.00 9,750 

สาขาวิชา
ภาษาจีน 
(ค.บ.) 

5 2 1 0 45,000.00 85,714.29 130,714.29 26,142.86 

สาขาวิชาการ
บ ริ ห า ร แ ล ะ

5 1 2 0 30,000.00 892,182.29 922,182.29 184,436.46 
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หลักสูตร 

จํานวน
อาจารยแยก

สาขาที่
ปฏิบัติงาน

จริง 

จํานวนอาจารย 
ที่ไดรับทนุ 

จํานวนเงนิสนับสนนุ 
ภายใน 

จํานวนเงนิ
สนับสนนุ
ภายนอก
สถาบนั 

รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

 
งบประมาณ
สนับสนนุ

งานวิจัยตอ
หัว 

ภายใน ภายนอก แผนดิน รายได 

พั ฒ น า
ป ร ะ ช า ค ม
เ มื อ ง แ ล ะ
ชนบท 
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

4 1 - 0 28,000.00 0 28,000.00 7,000 

รวมระดับ
คณะ 

98.5 42 17 342,000 837,000 4,515,339.90 5,694,339.90 57,810.56 

 
ผลการประเมิน 
ผลการประเมินปที่แลว 76,395.80 บาท/คน คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
เปาหมายของปที่แลว 25,000 บาท/คน การบรรลุเปาหมาย ()บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ 57,810.56 บาท/คน คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี 25,000 บาท/คน การบรรลุเปาหมาย ()บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป 25,000 บาท/คน  คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 
จํานวน 108.50 คน มีอาจารยลาศึกษาตอ จํานวน 10 คน มีอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 98.50 คน 
ทั้งนี้ไมมีบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย (เอกสารหมายเลข มน 2.2-1)  
 ในปงบประมาณ 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค รวม  49  ทุน จากแหลงทุนภายใน  38  ทุน เปนเงิน  1,179,000 บาท และเปนทุนจากแหลงทุน
ภายนอก 11  ทุน เปนเงิน 4,515,339.87 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด 5,694,339.87 บาท คิด เฉลี่ยตออาจารย
และนักวิจัยเปนเงิน  57,810.56 บาทตอคน (เอกสารหมายเลข มน.2.2-2 (1)-(41)  เอกสารหมายเลข มน.2.2-3 
(1)-(6))    
 

ตารางที่ 2.2-3  โครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
สถาบัน (บาท)  ในปงบประมาณ 2559 

ลําดับ ช่ือโครงการวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย 

/ผูรวมวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงทุน  ระยะเวลา 

1 ปจจัยท่ีสงผลตอสภาวะ
หมอกควันในแองลําปาง 

ผศ.วิพัฒน หมั่นการ 37,500 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

2 วาทกรรมวัฒนธรรมชุมชนใน
รายการโทรทัศนภัตตาคาร
บานทุง พ.ศ. 2558 

อ.สภุาวด ียาด ี 25,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

3 การบังคับใชกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาของ
พนักงานสอบสวนศึกษา

อ.สมฤทธ์ิ จันขันธ 31,500  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 
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ลําดับ ช่ือโครงการวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย 

/ผูรวมวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงทุน  ระยะเวลา 

เฉพาะกิจของผูเสียหายและ
ผูตองหาในคดีอาญาเขต 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

4 การออกแบบกราฟกเพ่ือการ
สื่อสารอัตลักษณของกลุม
อาชีพในเทศบาลเมืองเข
ลางคนคร อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

อ.ชลาพันธ อุปกิจ 31,500  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

5 ความรับผิดของพนกังาน
สอบสวนในสิ่งของท่ีถูกยึด
ระหวางดําเนินคดีอาญา 

อ.อาระดา พุมไพศาลชัย 31,500  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

6 การวิจัยเชิงปฏิบัติเพ่ือการ
ทดลองและพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติเปยโน 

อ.อิศรากร พัลวัลย 37,500  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

7 อุดมการณความเปนหญิงใน
สํานวนไทย 

อ.สุภาวดี ยาด ี 14,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

8 ประสิทธิผลของการสงเสริม
อาชีพของเทศบาลเมืองเข
ลางคนคร อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

อ.ยอดยิ่ง รักสัตย 27,100  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

9 รูปแบบการจัดการความรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นเก่ียวกับการ
ทอผาก่ีกระตุก ของเทศบาล
ตําบลบอแฮว อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

อ.วรญา จตุพัฒนรังสี 27,900  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

10 การสรางประวัติศาสตร
ลําปางโดยปญญาชนทองถ่ิน 

ผศ.วิเชิด ทวีกุล 20,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

11 การประยุกตใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรในการ
จัดการปาชุมชนแบบมีสวน
รวมของบานโปงน้ํารอน 
ตําบลเสริมกลาง อําเภอ
เสริมงาม จังหวัดลําปาง 

อ.รัชฎาภรณ ทองแปน 40,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

12 การเปรียบเทียบกลไกการ
เชื่อมโยงความใน
ภาษาตนฉบับและภาษาฉบับ
แปล:กรณีศึกษาหนังสือเรื่อง 

อ.ฤทัย พานิช 25,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (ฉบับหลังประเมิน) ปการศึกษา 2558 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง                                                    หนา 55 
 
 

ลําดับ ช่ือโครงการวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย 

/ผูรวมวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงทุน  ระยะเวลา 

“Who Moved My 
Cheese?” 

13 ภาพสะทอนวัฒนธรรมไทย
จากวรรณกรรมเรื่อง เมื่อคุณ
ตาคุณยายยังเด็กตามแนว
พระราชบัญญัติวัฒนธรรม
แหงชาติ ปพุทธศักราช 
2485 

อ.สุประวีณ แสงอรุณเฉลิมสขุ 18,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

14 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จของการนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใชในการ
บริหารจัดการของเทศบาล
ในจังหวัดลําปาง 

อ.ดร.ชัยนันทธรณ ขาวงาม 30,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

15 การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต
ของสังคมชาวนาชาติพันธุ
กรณีศึกษา : ชุมชนปกา
เกอะญอบานสันโปง ตําบล
เสริมกลาง อําเภอเสริมงาม 
จังหวัดลําปาง 

อ.ธนุพงษ ลมออน 22,500  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

16 การเปรียบเทียบความ
เที่ยงตรงของการทดสอบก
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-NET 
ภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 6 กับ
ขอสอบ Preliminary 
English Test (PET) 

ผศ.ดร.ชุตกิานต รกัธรรม 25,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

17 การศกึษาศักยภาพและการ
เตรยีมความพรอมในการ
จัดการทองเท่ียวชุมชน
สําหรับผูสูงอายุอยางมีสวน
รวม กรณีศึกษา ชุมชน
ทองเท่ียวบานเมาะหลวง 
อําเภอแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง 

อ.ปวีณา งามประภาสม 22,500  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

18 ภาพตัวแทนของประชาคม
อาเซียนในวรรณกรรม
อาเซียน 

อ. ดร.ธนพร หมูคํา 17,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 
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ลําดับ ช่ือโครงการวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย 

/ผูรวมวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงทุน  ระยะเวลา 

19 การศึกษาพัฒนาการบท
เพลงของ อ.แจหม  
จ.ลําปาง 

อ.อดิศร สวยฉลาด 50,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

20 นิทานพ้ืนบานจากอําเภอ
เสรมิงาม จังหวัดลําปาง : 
ลักษณะเดนคุณคาและ
ความสัมพันธกับสังคม 

อ.ณัฐนรนิทร เมธีวุฒิ
นันทน ภาณุภัทรธนวัฒน 

10,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

21 การสรางชุดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการ
เรียนรูคําศัพทภาษาจีนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 

อ.จิรภัทร จอมพล 37,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

22 ผลลัพธการเรียนรูแบบมีสวน
รวมจากการสรางสรรค
ศิลปะการ แสดงภาคภูมิเมื่อ
มา อาลัยลาเมื่อจาก 

อ.ปยดา ชัชวาลยปรีชา 28,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

23 การพัฒนาความตระหนักรู
หนวยเสียงภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาไทย โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสื่อประสมชวย
การเรียนภาษา 

อ.นิรมล ทะจะกัน 25,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

24 การสื่อสารขามวัฒนธรรม
ผานการแปลคํานามประสม
จากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทยในนวนิยายเรื่อง 
แฮรรี่ พอตเตอรกับนักโทษ
แหงอัซคาบัน 

อ.อัจฉรา กวงไหม 40,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

25 สิทธิชนเผาพ้ืนเมืองและการ
รับรองสิทธิชุมชนตาม
กฎหมายไทย:ศึกษากรณีการ
ปฏิรูปที่ดินท่ีมีผลตอชุมชน
บานใหมพัฒนา ตําบลแจ
ซอน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 

อ.ประภาพร แสงบุญเรือง 22,500  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

26 การศึกษาความเช่ือเก่ียวกับ
การแตงกายในอดีตของไท
ลื้อและไทเยาจังหวัดลําปาง 

อ.อรทัย สุขจะ 14,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

27 การสรางแบบฝกโครงสราง
ประโยคสําหรับนักศึกษาที่ใช
โปรแกรมแปลภาษาบนเว็บ

อ.พชรวลี กนิษฐเสน 12,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 
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ลําดับ ช่ือโครงการวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย 

/ผูรวมวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงทุน  ระยะเวลา 

ไซทในการเรียนรูดวยตนเอง 

28 การออกแบบผลิตภัณฑจาก
เศษวัสดุในการหลอแมพิมพ
เซรามิกกลุมทิพยอินทร 
ตําบลปงแสนทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 

ผศ.ศิริกร อิ่นคํา 45,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

29 การสรางสรรคบทเพลงแจส
สําหรับวงทริโอ 

อ.ทยากร สุวรรณภูมิ 31,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

30 การถายทอดความรูดาน
การบริหารจัดการวง โยธ
วาทิตตนแบบสูการปฏิบัติ
ของวงโยธวาทิตโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะหจิตอารี 

ผศ.พรสวรรค มณีทอง 50,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

31 การศึกษาความรักบุคคล
เพศเดียวกันใน “ซิมโพ
เซยีม” ของเพลโต ฉบับ
แปล โดยกิ่งแกว อัตถากร 
พ.ศ. 2555 

อ.Dr.Truong Thi Hang 25,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

32 ภูมิศาสตรภาษาถิ่น : 
การศึกษาคําศัพทที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการเกษตรของ
จังหวัดลําปาง 

ผศ. ดร.บุญเหลือ ใจมโน 37,500  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

33 การศึกษาเปรียบเทียบ
คําศัพทตามตัวแปรทาง
สังคมบางประการและ
ทัศนคติของผูพูดภาษาไทย
ลื้อในจังหวัดลําปาง 

อ.ดร.ขนิษฐา ใจมโน 36,500  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

34 การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูภาษาจีนอยางมีสวน
รวมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
ใชการสรางนิทานสอง
ภาษาไทยจีน 

อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุ
เวท 

31,500  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

35 บทบาทของเทศบาลตําบล
บอแฮวในการอนุรักษและ
สงเสริมการทอผากี่กระตุก 

อ.ณัฐพงษ คันธรส 27,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

36 การศกึษาวิเคราะหความเชื่อ อ.วิไลวรรณ เขมขัน 14,000  คณะมนุษยศาสตร 1 ป 
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ลําดับ ช่ือโครงการวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย 

/ผูรวมวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงทุน  ระยะเวลา 

ในตํานานทองถ่ินเขต
ภาคเหนอืตอนบน 

และสังคมศาสตร 

37 การวิเคราะหหนังสือ
แบบเรียนวิชาภาษาจีนของ
โรงเรยีนมัธยมขนาดใหญ
พิเศษในจังหวัดลําปาง 

อ.ธีวรา จันทรสรุีย 22,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

38 ศึกษาหลักสูตรภาษาจีน
สําหรับอบรมมัคคุเทศกและ
การทองเที่ยวสําหรับ
ผูประกอบการรถสี่ลอ
รับจาง อ.เมือง จ.ลําปาง 

อ.ณาบุญา ตะผัด 23,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

39 กลวิธีการใชภาษาในการ
สรางความตลกบนหนาน
แฟนเพจ “ความรูทวมหัว
เอาตัว ไมรอด” ในเฟซบุก 

อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์ 17,000  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

40 การศึกษาสภาพปญหาทาง
กฎหมายเก่ียวกับการ
ดําเนินการทางวินัย
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 

อ.เกียรติสุดา โสดามรรค 22,500  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

41 สารคดีนาบอน : องคความรู
ชมุชนเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

อ.ชัยเนตร ชนกคุณ 75,000 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 ป 

รวมเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายในสถาบัน 1,179,000  

 
ตารางที่ 2.2-4  โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอก
สถาบัน (บาท) ในปงบประมาณ 2559 

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย 

/ผูรวมวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงทุน  ระยะเวลา 

1 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผาโรงงานขนาด
เล็ก : จากกลุมตัวอยางชมุชน
บานเกาะคา จังหวัดลําปาง 

อ.เจษฎา ทองสุข 390,000   สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ 
(วช.) 

1 ป  

2 การศกึษาบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด
ลําปางตอการสงเสริมการมี
งานทาํและการสรางรายไดแก
ผูสูงอาย ุ

ผศ.วิไลลักษณ พรมเสน 400,000   สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ 
(วช.) 

1 ป 
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย 

/ผูรวมวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงทุน  ระยะเวลา 

 

3 การปริวรรตคมัภีรใบลานวัด
สันฐาน ตําบลปาตัน อําเภอ
แมทะ จังหวัดลําปาง 

ผศ.ดร.ธนวิทย บุตรอดุม 350,000   สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ 
(วช.) 

1 ป 

4  การเสรมิสรางเครือขาย
โรงเรียนสุขภาวะเพ่ือสุขภาวะ
เด็กและเยาวชนจังหวัดปาง 
(งบประมาณทั้งสิ้น 4,924,018 
บาท มีนักวิจัยทั้งหมด 7 คน  
- ปงบ 2559= 1,897,638 
เฉลี่ยตอคน/ป = 271,091.14 
มีอาจารยที่ทําวิจัยสังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2 คน ดังนั้น ไดรับทุน
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 
=542,182.29   
- ปงบ 2560= 1,536,380เฉลี่ย
ตอคน/ป = 219,482.86 

1) อ. ดร.ดวงใจ พุทธวงศ 
2) ผศ.ดร.ธนวิทย บุตรอุดม 

542,182.29   กองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

1 ป 6 เดือน 
แบงจาย

งบประมาณ 2 
งวด 

ป 59= 
1,897,638 

ป 60= 
1,536,380 

 
 

5 พัฒนากลไก กระบวนการ
ขอมูล เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
ของคุณภาพสถานศึกษาขนาด
กลางในจังหวัดลําปาง 

ผศ.จําลอง คําบุญชู 749,837.50
  

 สํานักกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 
 

2 ป  

6 ศึกษาวิจัยรานคาที่ไดรับอนุญาต
ที่จําหนายบุหรี่ในจังหวัดลําปาง 

อ.อัญธิชา  มั่นคง 150,000  องคการบริหาร
สวนจังหวัดลําปาง 

1 ป 

7 การอนุรักษและสืบสานความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ภูม ิปญญาทองถิ่นดานอาหาร
พื้นเมืองภายใตการมีสวนรวม
ของกลุมชาติพันธุอึมป ต.สวน
เขื่อน อ.เมือง จ.แพร 

อ.ปวีณา  งามประภาสม 180,000 สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) 

1 ป 

8 การศกึษาความทรงจํากับการ
นิยามตัวตนของคนมอญ 

อ.ก่ิงแกว   ทิศตึง 
อ.ธนุพงษ  ลมออน 

150,000 กรมสงเสริม
วัฒนธรรม 
กระทรวง

วัฒนธรรม 

1 ป 

9 การศกึษาความตองการทักษะ
ฟง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชั้นเรียนของ
ครูผูสอนระดับประถมศึกษา 

อ.วรญา  รอดวินิจ 260,000 สมาคมพัฒนา 
แมเมาะ อ.แม
เมาะ จ.ลําปาง 

5 เดือน 
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ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย 

/ผูรวมวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงทุน  ระยะเวลา 

ในเขตอําเภอแมเมาะ จ.
ลําปาง 

10 วิจัยพัฒนาเครื่องมือสงเสริม
และประเมินทักษะความคิด
สรางสรรคและทักษะการคดิ
วิเคราะหในช้ันเรียน 
จํานวนทุนที่ไดรับท้ังสิ้น 
2,500,000 บาท โดยมี
สัดสวนการแบงทุน สําหรับ 
ม.ราชภัฏลําปาง รอยละ 24 
ของทุนทั้งหมด เทากับ 
600,000 บาท 

ผศ.จําลอง คําบุญชู 
อ.นิตยา  มูลปนใจ 
อ.อรทัย  สุขจะ 
อ.นริศรา  ภาษิตวิไลธรรม 
อ.เอกวิทย  เมธาชยานันท 
อ.กิตติญา  ตุยคํา 
อ.อิศรากร  พัลวัลย 

600,000สํานักงาน
สงเสริมสังคม
แหงการเรียนรู
และคุณภาพ
เยาวชน 

8 เดือน 

11 
 

ศูนยพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ
ปญญา 
(ทุนท้ังหมด 6,504,057.20 
บาท ดําเนินการ 30 เดอืน = 
216,801.91 ตอเดอืน แบงเปน
ปงบไดดังนี ้
ปงบ 58 พ.ย.57-ก.ย.58= 11 
เดือน 
ปงบ 59 ต.ค.58-ก.ย.59 =12 
เดือน 
ปงบ 60 ต.ค.59-เม.ย.60=7 
เดือน 
ดังนัน้ ปงบ 59 จะไดรับทุน  
216,801.91x12 เดือน = 
2,601,622.92 หารอาจารยท่ี
ทําวิจัยทั้งหมด 7 คน 
=371,660.04 ตอคน 

อ.ดร.ธนพร  หมูคํา 
อ.ชัยเนตร  ชนกคณุ 
 

743,320.08
(371,660.04  

x2)

สํานักกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
ฝายชุมชนและ
สังคม 
 
 

30 เดอืน 

รวมเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน 4,515,339.87  

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มน.  2.2-1 จํานวนอาจารยประจําคณะ ปการศึกษา 2558 
มน.  2.2-2 สัญญาทุนโครงการวิจัยเงินสนับสนุนภายใน ปงบประมาณ 2559 (1)-(41) 
มน.  2.2-3 สัญญาทุนโครงการวิจัยเงินสนับสนุนภายนอก ปงบประมาณ 2559 (1)-(6) 
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ตัวบงช้ีที่  2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจาํและนักวิจัย 
ชนดิของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ 
นักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 
เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว

เปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว

เปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 
 
วิธีการคํานวณ  

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัยตามสูตร 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
x 100 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได = รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย x 5  
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ประจําและนักวิจัย 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจัยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ ระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

วิชาการ ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทํา เปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก ประกาศ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสทิธิบัตร 

0.60 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./ กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตจันที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ 
นานาชาติที่ ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
สําหรับการเผยแพรผลงานทาง วิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรบัใชสังคมที่ไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
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คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 
- ตําราหรือหนังลือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังลือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต
ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) และ เมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่ง
สามารถอยูในรปูแบบเอกสาร หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกสได 
กําหนดระดับคณุภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 

คาน้ําหนกั ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online 
0.40 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 

 ผลงานสรางสรรคทุกชินตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 
คน โดยมี บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในป
การศึกษา 2558 จํานวน 108.5 คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะวิชาท่ีจัดอยูในกลุม
สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยระ
จําและนักวิจัยที่กําหนดไวคะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 20 ขึ้นไป  
 ปการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรประจําปปฏิทิน 2558 จํานวน 45 เรื่อง และมีผลงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 
จํานวน 3 เรื่อง รวมผลงานวิชาการและงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งหมด 48 เรื่อง  ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 

1) ผลงานวิชาการของอาจารยประจําที่ตีพิมพเผยแพร ปปฏิทิน 2558  จํานวน 45 ชิ้น   
รายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 2.3-1  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.20) จํานวน 17 ชิ้น (เอกสารหลักฐานหมายเลข มน 2.3-1 (1)-(17)) 

ลําดับ 
ชื่อบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการ 
ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน/
เดือน/ป สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด 
1 ภาวะผูนําของนายกเทศมนตรี 

เทศบาลตําบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.
ลําปาง 

อ.อัญธิชา  มั่นคง การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
คร้ังที่ 2 งานวิจัยเพ่ือพัฒนาหอง
ถิ่น ณ หองประชุมสีทอง 
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ลําดับ 
ช่ือบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการ 
ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ช่ือเจาของผลงาน 
ช่ือการประชุมวิชาการ วัน/
เดือน/ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
14 กุมภาพันธ 2558 

2 บทความวิจัย เรื่อง “วาทกรรม
อุดมการณทุนนิยมในนวนิยายของ 
โสภี พรรณราย Capitalism 
ideology Discourse in Sopee 
Pannarai’s Literary Fiction” 

อ.สุภาวดี ยาดี รายงานการประชุมวิชาการ 
ประจําป 2558 วันท่ี 8-9  
ธันวาคม  2558 ณ ศูนย
การศึกษาและฝกอบรม
นานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ 
จังหวัดเชียงใหม 

3 บทความวิจัยเรื่อง วาทกรรมความ
รนุแรงในหนังสือการตูนเรื่อง นเรศวร
มหาราชมหากาพยกู แผนดิน 
(Violence Discourse in 
“Naresuan” cartoon series)” 
Proceedings การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ "ภาษา วรรณคดีไทย และ
การสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ: การเรียนรูและ
สรางสรรคจากสังคมไทยสูสังคมโลก" 

อ.สุภาวดี ยาดี 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
"ภาษา วรรณคดีไทย และการ
สอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศ: การเรียนรู
และสรางสรรคจากสังคมไทยสู
สังคมโลก" ครั้งท่ี 2 ภาค
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 22-26 
มิถุนายน 2558 

4 พัฒนาการของการนําเสนอตัวละคร
ชายขอบในวรรณกรรมซไีรตประเภท
กวีนิพนธ 

อ.ชัยเนตร  ชนกคุณ ประชมุวิชาการระดบัชาต ิ
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
“การวิจัยเพ่ือการพฒันาทีย่ั่งยืน” 
ในวันที ่3-4 กันยาน 2558 
โรงแรมเดอะรอยัล รเิวอร 
กรุงเทพฯ 

5 อารคีไทพความขัดแยงที่ผสมผสาน: 
กรณีศึกษาบุคลิกภาพของ
ประธานาธิบดีโฮจิมินห 

อาจารย ดร.Troung Thi 
Hang  

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“สรางสังคมสูอาเซียน” ครั้งท่ี 9 
จังหวัดชลบุรี : มหาวิทยาลัย
บูรพา 233-250  มิถุนายน 
2558 

6 การศึกษาเปรยีบเทียบความเชื่อเรื่อง
เวียนวายตายเกดิในนิทานเวียดนาม
เรื่อง “นางเติม๊-นางกาม” และนทิาน
ไทยเรื่อง นางอุทธรา 

อาจารย ดร.Troung Thi 
Hang 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ภาษาวรรณคดีและการสอน
ภาษาไทยในฐาน
ภาษาตางประเทศ:การเรียนรูและ
สรางสรรคจากสังคมไทยสูสังคม
โลก” ครัง้ที ่2 กรงุเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
105-116  วันที ่25-26 มิถุนายน 
2558 
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ลําดับ 
ชื่อบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการ 
ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน/
เดือน/ป สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด 
7 การสังเคราะหประเดน็ วัน เดอืน ป

เกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห 
อาจารย ดร.Troung Thi 
Hang 

รายงานการประชุมวิชาการ 
ประจําป 2558 จงัหวดัเชียงใหม: 
มหาวิทยาลยัแมโจ. 309-319 
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 

8 ประวัตศิาสตรนิพนธชุมชนชนบท
เชียงใหมยุคจารตีถึงยุค
สมบูรณาญาสิทธิราชย 

ผศ.วิเชิด  ทวีกุล ประชมุวิชาการระดบัชาต ิ
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
“การวิจัยเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน” 
ในวันที ่2-3 กันยาน 2558 
โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร 

9 การวิเคราะหขอผิดพลาดในการออก
เสียงภาษาจีนของนักศึกษาไทย 

อ.จิรภัทร จอมพล รวมบทความหลังการประชุม
วิชาการระดับชาติ ดานภาษา 
วรรณคดี คติชนวิทยา และการ
สอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตางประเทศปท่ี 1 ฉบับที่ 
1 หนาท่ี 343-351 (9 
พฤษภาคม 2558)  

10 ระดับความสําคัญของทักษะการใช
ภาษาอังกฤษจากผูรับผิดชอบงาน
ดานตางประเทศในบริษัทเซรามิก 
จังหวัดลําปาง 

อ.พชรวลี กนิษฐเสน ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
“การวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน” ในวันท่ี 3-4 กันยาน 
2558 โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร 
กรุงเทพฯ 

11 การพัฒนารูปแบบการนํานโยบายไป
ปฏิบัติการบริหารการจัดการขยะ : 
กรณี เทศบาลตําบลปาตันนาครัว 
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 
 

อ.ดร.ชัยนันทธรณ ขาวงาม ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
“การวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน” ในวันท่ี 2-3 กันยาน 
2558 โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร 
กรุงเทพฯ 

12 ปฏิบัติดานการสงเสริมการดําเนิน
ชวิีตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชนพ้ืนที่เทศบาลตําบล
ปาตันนาครัว อ.แมทะ จ.ลําปาง 

อ.ดร.ชัยนันทธรณ ขาวงาม การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (17-
18 ธันวาคม 2558) 

13 ความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ของเทศบาล ต.เกาะคา เทศบาล ต.ทา
ผา  เทศบาล ต.นาแกว และเทศบาล ต.
วังพราว อ.เกาะคา จ.ลําปาง 

อ.ดร.ดวงใจ   พุทธวงศ ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” 
ในวันที่ 3-4 กันยาน 2558 โรงแรม
เดอะรอยัล ริเวอร กรุงเทพฯ 

14 การวางแผนยุทธศาสตรเพ่ือเขาสู อ.ดร.ดวงใจ   พุทธวงศ ประชุมวิชาการและนาเสนอ
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ลําดับ 
ช่ือบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการ 
ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ช่ือเจาของผลงาน 
ช่ือการประชุมวิชาการ วัน/
เดือน/ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด 
ประชาคมอาเซียนของเทศบาลตําบล
เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลาํปาง 

ผลงานวิจัยระดับชาติ ประจําป 
2558 “การจัดการความรูและการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษ 
ที ่21 มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุตรดิตถ 3-4 ธันวาคม 2558 

15 การบริหารภาครัฐเพ่ือแกไขปญหา
ของแรงงานนอกระบบจังหวัด
เชียงใหม 

อ.ดร.ณัฏฐดนัย  
ประเทืองบริบูรณ 

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ 
คร้ังที่ 15. คณะรัฐศาสตรและ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 
2558 (4-6 พฤศจิกายน 2558) 

16 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนํานโยบาย
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ไป
ปฏิบัติของเทศบาลในจังหวัด
เชียงใหม 
 

น.ส.จิราพร เรอืนชุมเชย (1) 
อ.ดร.ชัยนันทธรณ ขาวงาม (2)  
ผลงานตีพิมพนักศกึษา ป.โท 

การประชุมวิชาการระดับ ชาติ 
คร้ังที่ 2 “งานวิจัยเพ่ือพัฒนา
ทองถิ่น” วันท่ี 14 กุมภาพันธ 
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ 

17 การสรางสรรคผลงาน
เครื่องปนดินเผาจากรปูแบบ
ศิลปกรรมวัดพระธาตุลําปางหลวง  
อ.เกาะคา จ.ลําปาง 

อ. เจษฎา  ทองสุข ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
“การวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน” ในวันท่ี 3-4 กันยาน 
2558 โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร 
กรุงเทพฯ 

 
ตารางที่ 2.3-2  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับ  การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ  (คา
น้ําหนัก 0.40)  จํานวน 9  ชิ้น (เอกสารหลักฐานหมายเลข มน 2.3-2 (1)-(9)) 

ลําดับ 
ช่ือบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการ 
ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ช่ือเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน/
เดือน/ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด 
1 การจัดบริการสารธารณะดาน

การศึกษาแบบมีสวนรวมขององคกร
ปกครองทองถ่ินในจังหวัดลําปาง 

อ.พฤกษา  เครือแสงและ 
อ.รัชดาพร หวลอารณ 

Local Administration of 
Education in Lampang 
Province. (The 6th 
International Conferrence 
on Local Government, 
September 17-18,2015 
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ลําดับ 
ชื่อบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการ 
ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน/
เดือน/ป สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด 
Khonkaen Thailand) 

2 Chutigarn Raktham. (2015) 
“Academic and socio-cultural 
adjustment of Chinese 
exchange students studying in 
Thailand.”  

ผศ.ดร.ชุติกานต รักษธรรม Proceedings of The 
2nd International 
Conference on Language 
Literature and Cultural 
Studies, 20-21 August, 
Burapha University. 
Academic and socio-
cultural adjustment of 
Chinese exchange 
students studying in 
Thailand 

3 การพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง
ในโครงการ“นครลําปางโมเดล” 

อ.ดร.สุวรัฐ  แลสันกลาง การประชมุวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรี
วิจัยเพ่ือแผนดินไทย ที่ย่ังยืน  
“สหวิทยาการและนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนสูเอเชีย 
- แปซิฟก” ครั้งท่ี 5 วันท่ี 3-4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
หนา 411-418 

4 ธรรมาภิบาลในการจัดการงาน 
พัสดุของสํานักงานทางหลวง 
ชนบทจังหวัด ในสังกัดสํานกั 
ทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม) 
 

นางวิไลวรรณ เครือปาละ 
(1) 
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ (2)   
ผลงานตีพิมพนักศึกษา ป.
โท 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรี
วิจัยเพ่ือแผนดินไทยท่ียั่งยืน 
“สหวิทยาการและนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนสูเอเชีย 
- แปซิฟก” ครั้งท่ี 5 วันท่ี 4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
หนา 353-359 

5 การประเมินโครงการสรางผลิตภัณฑ
จากน้ํายางพาราเพ่ือไทยเขมแข็งของ
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดพะเยา 

น.ส.อังคนา   รินแกวงาม (1) 
อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง (2)   
ผลงานตีพิมพนักศกึษา ป.โท 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรี
วิจัยเพ่ือแผนดินไทยท่ียั่งยืน 
“สหวิทยาการและนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนสูเอเชีย 
- แปซิฟก” ครั้งท่ี 5 วันท่ี 4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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ลําดับ 
ช่ือบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการ 
ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ช่ือเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน/
เดือน/ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
หนา 403-410 

6 การประเมินผลการดําเนินงานดานการ
จายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพสําหรับ
ผูสูงอายขุองเทศบาลนครลําปาง 

น.ส.จันจิรา   พิลึก (1) 
อ.ดร.ชัยนันทธรณ ขาวงาม (2)  
ผลงานตีพิมพนักศึกษา ป.โท 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาต ิราชภัฏเพชรบุรี
วิจัยเพ่ือแผนดินไทยท่ียั่งยืน “สห
วิทยาการและนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืนสูเอเชีย - 
แปซิฟก” คร้ังที่ 5 วันที่ 4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. 
หนา 300-306 

7 การประเมินผลการยกระดับ 
สถานีอนามยัเปนโรงพยาบาล สงเสริม
สุขภาพตําบลตอการพัฒนาระบบ
บริการโรงพยาบาล สงเสรมิสุขภาพ
ตําบลบานหนองขาม อําเภอหางฉัตร  
จังหวัดลําปาง 

น.ส.จีรนันท  บุญลอง(1) 
อ.ดร.ชัยนันทธรณ ขาวงาม (2)  
ผลงานตีพิมพนกัศึกษา ป.โท 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาต ิราชภัฏเพชรบุรี
วิจัยเพื่อแผนดินไทยทีย่ั่งยนื 
“สหวิทยาการและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืนสูเอเชีย - 
แปซิฟก” ครั้งที ่5 วันที่ 4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี. 
หนา 307-311 

8 การประเมินโครงการอบรมสัมมนาเพิ่ม
ประสทิธิภาพคณะ ผูบรหิารและ
บุคลากรเทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอ
เเมเมาะ จังหวัดลําปาง 

น.ส.ธันชนก  กันทา (1) 
อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง (2)   
ผลงานตีพิมพนกัศึกษา ป.โท 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาต ิราชภัฏเพชรบุรี
วิจัยเพื่อแผนดินไทยทีย่ั่งยนื 
“สหวิทยาการและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืนสูเอเชีย - 
แปซิฟก” ครั้งที ่5 วันที่ 4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี. 
หนา 367-373 

9 คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 10 
ลําปาง 

นายชัยชาญ อุนเมือง (1) 
อ.ดร.ชัยนันทธรณ ขาวงาม (2)  
ผลงานตีพิมพนักศกึษาป.โท 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรี
วิจัยเพ่ือแผนดินไทยท่ียั่งยืน 
“สหวิทยาการและนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนสูเอเชีย 
- แปซิฟก” ครั้งท่ี 5 วันท่ี 4  
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
หนา 371-384 
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ตารางที่ 2.3-3  ผลงานที่ไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร  (คาน้ําหนัก 0.40)  จํานวน.........0.......... ชิ้น 

ลําดับ 
ชื่อบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการ 
ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน/
เดือน/ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศที่จัด 
1 - -  

 
ตารางที่ 2.3-4  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2  (คาน้ําหนัก 0.60)  จํานวน 10  ชิ้น (เอกสารหลักฐานหมายเลข มน 2.3-3 (1)-
(10)) 

ลําดับ 
ชื่อบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการ 
ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ชื่อเจาของผลงาน 
ช่ือการประชุมวิชาการ วัน/
เดือน/ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด 
1 Preuksa Kreuasaengand  

Ratchadaporn Huanarom. 
2015. Local Administration of 
Education in Lampang 
Province. 

อ.พฤกษา  เครือแสงและ 
อ.รัชดาพร หวลอารณ 

Journal of African and 
Asian Local Government 
Studies) .2015. 89-101 
2 เมษายน –มิถุนายน 2558 

2 การวิเคราะหคําศัพท ภาษาถิ่น
ลานนาในวรรณกรรมคาวซอของพระ
ยาพรหมโวหาร 

อ.อรทัย สุขจะ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ปที่ 10 ฉบับ
พิเศษ 2 (สิงหาคม - 
พฤศจิกายน 2558) 

3 ประธานาธิบดีโอจิมินห: อารคไีทพ
วาดวยการออกเดินทางและการ
กลับมา 

อ. ดร.Troung Thi Hang สักทอง:วารสาร
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร. ปที่ 21 
(ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม-
สิงหาคม 2558 ), 31-41 

4 อิทธิพลของพระรวงตอสังคมไทย
ตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงสมัยรตันโกสินทร 
 
 

อ. ดร.Troung Thi Hang สักทอง:วารสารมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏกําแพงเพชร. ปที ่21 
(ฉบับที่ 2 เดอืนพฤษภาคม-
สิงหาคม 2558 ), 145-158 

5 ลาวัณย. "ประวัติศาสตรของ
หนังสือพิมพทองถิ่นในเชียงใหมและ
ลําปาง" 

ผศ.ภญิญพันธุ พจนะลาวัณย วารสารสถาบันพระปกเกลา, 
13 : 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 
2558) : หนา 62-88 

6 "ลําปาง-นครลําปางน้ันสําคัญไฉน? 
การเมืองเรื่องช่ือกับประวัติศาสตร
สังคมของผูคนลําปาง". 

ผศ.ภญิญพันธุ พจนะลาวัณย ศิลปวัฒนธรรม, 37 : 1 
(พฤศจิกายน 2558) หนา 
122-136 
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ลําดับ 
ชื่อบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการ 
ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน/
เดือน/ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศที่จัด 
7 "ผลงานในชีวิตและชีวิตในผลงาน 

ชวีประวัติ ส.ธรรมยศ" 

ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย วารสารมนุษยศาสตร, 22 : 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2558) 
[ม.เกษตรศาสตร] หนา 92 

8 พลวัติของการกลายเปนทองถ่ินของ 
“ความเปนญี่ปุน” ในประเทศไทย 
ตั้งแตทศวรรษ 2520 
 

ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย วารสารญี่ปุนศึกษา, 32 : 2 
(ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559) 
[โครงการญี่ปุนศึกษา สถาบัน
เอเชยีตะวันออกศึกษา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร] 
หนา 27-46 

9 "สํานึกแบบใหมของ “ชาวลานนา
ใหม” มองผานวรรณกรรม ในพุทธ
ศตวรรษที่ 24". 

ผศ.ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย วารสารมนุษยศาสตรสาร, 16 : 
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558) 
[คณะมนุษยศาสตร ม.
เชียงใหม หนา 1-35 

10 การนําเสนอนโยบายการบรหิาร
จัดการท่ีดีไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผศ.ดร.ธนวิทย  บุตรอุดม วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปที่ 
10 ฉบับที่ 34 ตุลาคม-
ธันวาคม 2558 หนา 120-127 
ISSN 1905-1867 

 
ตารางที่ 2.3-5  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  วาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ   การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต   วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (คาน้ําหนัก 0.80)  จํานวน 6 ชิ้น (เอกสารหลักฐานหมายเลข มน 
2.3-4 (1)-(6)) 

ลําดับ 
ช่ือบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการ 
ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ช่ือเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน/
เดือน/ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด 
1 คุณภาพการศึกษาไทยกับมาตรฐาน

การบรกิารสาธารณะของรัฐ 
อ.พฤกษา  เครือแสง วารสารนกับริหาร 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ปที 35(2) หนาที่ 46-60  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 
 

2 การถายทอดความรูเรื่องแผนธุรกิจ
เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของกลุม
อาชีพหัตกรรม ชุมชนปงยางคก 

อ.ขัตติยา ขัติยวรา วารสารวิชาการ การพัฒนา
ชุมชนและคุณภาพชีวิต ปท่ี 3
ฉบับที่  3หน าที่  261 -269 
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ลําดับ 
ชื่อบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการ 
ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน/
เดือน/ป สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด 
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง กันยายน-ธันวาคม 2558 

3 ประธานาธิบดีโฮจิมินหกับนโยบาย
การผูกมิตรในชวง ค.ศ.1945-1946 

อ. ดร.Troung Thi Hang วารสารวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน 
(มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) มหาวิทยาลัย
นเรศวร. ปท่ี 8 (ฉบับท่ี 3 
เดือนกันยายน-ธันวาคม 
2558).47-60 

4 แนวคิดสามัคคีในพระราชนิพนธพระ
รวงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว 

อ. ดร.Troung Thi Hang วารสารมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปท่ี 12 
(ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน-
ธันวาคม 2558). 69-80 

5 ตํานานในเขตภาคเหนือ: การ
วิเคราะหตามทฤษฎีของเอกเซล โอล
รคิ 

อ.วิไลวรรณ  เขมขัน วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ปท่ี 10 ฉบับที่ พิเศษ
2 สิหาคม –พฤศจิกายน 2558 

6 เพลงจากนิทานพื้นบานไทย:การ
วิเคราะหภาพพจนและภาพ
สะทอนสังคม 

ผูวิจัยรวม 
อ.วิไลวรรณ  เขมขัน 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 
มกราคม –มิถุนายน 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2.3-6  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 (คาน้ําหนัก 1.00)  จํานวน....0...... ชิ้น 

ลําดับ 
ชื่อบทความวจิัยหรือบทความวิชาการ 

ที่ไดรับการตีพมิพเผยแพร 
ชื่อเจาของผลงาน 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน/
เดือน/ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด 
- - - - 

 

 
ตารางที่ 2.3-7  ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร (คานํ้าหนัก 1.00)  จํานวน.....0..... ชิ้น 

ลําดับ 
ชื่อบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการ 
ที่ไดรบัการตีพิมพเผยแพร 

ช่ือเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน/
เดือน/ป สถานที่/จังหวัด/

ประเทศที่จัด 
1    
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ตารางที่ 2.3-8  ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
(คาน้ําหนัก 1.00)  จํานวน....0...... ชิ้น 

ลําดับ 
ชื่อบทความวจิัยหรือบทความวชิาการ 

ที่ไดรับการตีพมิพเผยแพร 
ชื่อเจาของผลงาน 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน/
เดือน/ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศที่จัด 
- - - - 

 
ตารางที่ 2.3-9  ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (คาน้ําหนัก 1.00)  
จํานวน.....0..... ชิ้น 

ลําดับ 
ชื่อบทความวจิัยหรือบทความวชิาการ 

ที่ไดรับการตีพมิพเผยแพร 
ชื่อเจาของผลงาน 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน/
เดือน/ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศที่จัด 
- - - - 

 
 
 
 

ตารางที่ 2.3-10  ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน (คาน้ําหนัก 1.00)  
จํานวน....0...... ชิ้น 

ลําดับ 
ชื่อบทความวจิัยหรือบทความวชิาการ 

ที่ไดรับการตีพมิพเผยแพร 
ชื่อเจาของผลงาน 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน/
เดือน/ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศที่จัด 
- - - - 

 
ตารางที่ 2.3-11  ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 
แลว (คาน้ําหนัก 1.00)  จํานวน...0...... ชิ้น  

ลําดับ ตํารงหรือหนังสือ ชื่อเจาของผลงาน ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

    
    

 
ตารางที่ 2.3-12  ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง 
ทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (คาน้ําหนัก 1.00)  จํานวน...0....... ชิ้น 

ลําดับ 
ชื่อบทความวจิัยหรือบทความวชิาการ 

ที่ไดรับการตีพมิพเผยแพร 
ชื่อเจาของผลงาน 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน/
เดือน/ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศที่จัด 
- - - - 

 
2) ผลงานสรางสรรคของอาจารยประจาํที่ตีพมิพเผยแพร ปฏิทิน 2558  จํานวน 3 ช้ิน รายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่ 2.3-13  งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online  (คาน้ําหนัก 0.20)  จํานวน.....0..... ชิ้น 

ลําดับ 
ชื่อบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการ 
ที่ไดรบัการตีพิมพเผยแพร 

ช่ือเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน/
เดือน/ป สถานที่/จังหวัด/

ประเทศที่จัด 
- - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2.3-14  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (คานํ้าหนัก 0.40) จํานวน 2 ชิ้น 
(เอกสารหลักฐานหมายเลข มน 2.3-5 (1)-(2)) 

ลําดับ 
ชื่อบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการ 
ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน/
เดือน/ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศที่จัด 
1 จิตรกรรมสีน้ําวัดพระธาตุลําปาง

หลวง 
อ. วราภรณ  ภูมลี นิทรรศการ สาขาวิชาศิลปะ

และการออกแบบ ม.ราชภัฏ
ลําปาง 2558  

2 วิถีแหงความสงบ 7,8  ในนิทรรศการ 
“จากเสนเปนศิลป ครั้งที่ 3”   

อ. วราภรณ  ภูมลี นิทรรศการ ณ หอศิลปตนตาล  
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
วันท่ี 1 – 15 สิงหาคม 2558 

 

ตารางที่ 2.3-15  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.60)  จํานวน 1 ชิ้น 
(เอกสารหลักฐานหมายเลข มน 2.3-6) 

ลําดับ 
ชื่อบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการ 
ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อการประชุมวิชาการ วัน/
เดือน/ป สถานท่ี/จังหวัด/

ประเทศที่จัด 
1 ผลงานประติมากรรมสื่อผสม ชุด “Is 

เปนสวนหนึ่ง”  
ผศ. ศิริกร  อ่ินคํา  
 

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 13 – 
16 พฤศจิกายน 2558 

  
3) จํานวนบทความแยกตามสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา 
จํานวนบทความ

วิจัย 
(เรื่อง) 

ผลงานของอาจารยแยกประเภท 

อาจารย
ประจาํ

หลักสูตร 

อาจารยประจํา
สาขา 

สาขาวิชาวิชาดนตรี 0 - - 
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สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 4 4 - 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 1 1 
สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)  1 1 - 
สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร 5 4 1 
สาขาวิชานิติศาสตร 0 - - 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 1 1 - 
สาขาวิชาภาษาไทย 4 4 - 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร
สําหรับชาวตางประเทศ 

8 1 7 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 9 8 1 
สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) 0 - - 
ส า ข า วิ ช า ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
ประชาคมเมืองและชนบท 

14 14 - 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - - - 
รวมระดับคณะ 48 38 10 

 
4) สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจําที่ตีพิมพเผยแพร ปปฏิทิน 2558 
 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารย
ประจาํ 

น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวม 
ถวง

นํ้าหนกั 

หลักฐาน/
ตาราง
อางองิ 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ 
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 17 3.40 2.3-1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ 
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล    
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับ  การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.40 9 3.60 2.3-2 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - - 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมท่ี 2 

0.60 10 6.00 2.3-3 

- บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  วา

0.80 6 4.80 2.3-4 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารย
ประจาํ 

น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวม 
ถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตาราง
อางองิ 

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ   
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต  
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสาร วิชาการที่ปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที ่1 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 - - - 

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - - 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑ 
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 - - - 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ 

1.00 -  - 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับ    
การจดทะเบียน 

1.00 - - - 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผาน
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 - - - 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณา
ตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แต
ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 - - - 

- งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

0.2 - - - 

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 2 0.80 2.3-5 
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 1 0.60 2.3-6 
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ 

0.80 - - - 

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาต ิ

1.00 - - - 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด 108.5  
จํานวนผลงานวิชาการทั้งหมด 45  
จํานวนผลงานสรางสรรคทั้งหมด 3  
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย
ประจํา 

17.80  

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารย 1.40  
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารย
ประจาํ 

น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวม 
ถวง

นํ้าหนกั 

หลักฐาน/
ตาราง
อางองิ 

ประจํา 
ผลรวมถวงนําหนักของผลงานทั้งหมดของอาจารย
ประจํา 

19.20  

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทั้งหมด
ของอาจารยประจํา 

17.70  

คะแนนที่ได 4.43 คะแนน  
.  
การคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัยตามสูตร 

19.20 
x 100 

108.50 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

17.70 
x 5 = 4.43 คะแนน 

20 
 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมินปที่แลว รอยละ 17.02 คะแนนประเมิน 4.26 คะแนน 
เปาหมายของปที่แลว รอยละ 20 การบรรลุเปาหมาย () ไมบรรลุเปาหมาย  
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ รอยละ 17.70 คะแนนประเมิน 4.43 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี รอยละ 20 การบรรลุเปาหมาย () ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายของปตอไป รอยละ 25 คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
 
 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มน  2.3-1  
(1)-(18) 

แฟมรวม บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.20) จํานวน 18 เรื่อง 
ลําดับที่ 1 –17   

มน  2.3-2  
(1)-(11) 

แฟมรวม บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.40) จํานวน 9 เรื่อง ลําดับท่ี 1-9 

มน  2.3-3 (1)-(11) แฟมรวม บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสาร 
วิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2  (คาน้ําหนัก 0.60) จํานวน 10 
เรื่อง  ลําดับที่ 1-10 

=17.70 
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มน  2.3-4  แฟมรวม บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จาํนวน 6 เรื่อง  ลาํดับที่ 1-6  

มน  2.3-5 (1)-(2) แฟมรวม ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (คาน้ําหนัก 0.40) 
จํานวน 2 งาน ลําดับท่ี 1-2 

มน  2.3-6   ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ จํานวน 1 เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
ตัวบงช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 
ชนดิตัวบงช้ี กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 1 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 2 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 5 

ขอ 
มีการดําเนินการ 6 

ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสังคม
และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอ
กรรมการประจําคณะเพื่อพจิารณาอนุมัติ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการวางแนวทางและขั้นตอน และ
หลักเกณฑของการใหบริการวิชาการอยางเปนระบบ และใชกลไกการ
ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการดําเนินงานดานบริการวิชาการ คณะ

มน 3.1-1-1 แผนกลยุทธการพัฒนา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.2555-
2559  ฉบับทบทวน 2556 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้ 
            Plan มีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริการทางวิชาการ
แกสั งคม ไว ในแผนกลยุทธการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร พ.ศ.2555-2559  (มน 3.1-1-1) และมีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคมตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (มน 3.1-1-2) ไวอยางชัดเจน 
และมีคูมือบริการทางวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให
สาขาวิชาและบุคลากรของคณะนําไปใชเปนแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑดานการบริการทางวิชาการแกสังคม (มน 3.1-1-3)  มี
คณะกรรมการควบคุมและติดตามการดําเนินการใหบริการวิชาการแก
สังคมตามที่กําหนด (มน 3.1-1-4) ทําหนาที่สงเสริม สนับสนุนและจูงใจ
บุคลากรให มีความพรอมทั้งดานความรู ความเชี่ยวชาญ ในการ
ใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายในและภายนอก ตามแผนงานดาน
การบริการวิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2558 (มน 3.1-1-5) ซึ่งมีการสํารวจความตองการของ
ชุมชน จากพื้นท่ีหลักคือเทศบาลปาตันนาครัว อ.แมทะ จ.ลําปาง และ
พื้นที่ อ.เสริมงาม จ.ลําปาง และพื้นที่อื่น  ๆเพื่อใหทุกสาขาวิชานําไป
เปนแนวทางในการใหบริการทางทางวิชาการตามที่ตองการ  
                Do มีการดําเนินงานโครงการตามแผนงานดานการบริการ
วิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2558และมีการจัดทําสรุปผลโครงการทุกโครงการที่ได
ดําเนินการ (มน 3.1-1-6)  
               Check มีการจัดทํารายงานผลการประเมินความสําเร็จของ
แผนดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2558 (มน 3.1-1-7) เพื่อประเมิน
ความสําเร็จของแผน 
               Action นําเสนอผลการประเมินความเร็จของแผนดําเนินงาน
ดานการบริการวิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2558 เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อ
พิจารณา และนําผลการดําเนินงานตามแผนไปปรับปรุงและพัฒนา ใน
การดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคมในปการศึกษา 2559 
(มน 3.1-5-8) 

มน 3.1-1-2 แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 
มน 3.1-1-3  คูมือการใหบริการวิชาการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคูมือการ
ใหบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มน 3.1-1-4  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานบริการวิชาการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มน 3.1-1-5 แผนดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2558 
มน 3.1-1-6 สรุปผลโครงการบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2558 
มน 3.1-1-7 รายงานผลการประเมิน
ความสําเร็จของแผนดําเนินงานดานการ
บริการวิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2558 
มน 3.1-1-8 แผนงานดานการบริการวิชาการ
แกสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2559 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจาก
การบริการวิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการจัดทําแผนดําเนินงานดานการ มน 3.1-2-1 แผนดําเนินงานดานการบริการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
บริการวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 2558 (มน 3.1-2-1) โดยมีการ
วางแผนการนําไปใชประโยชนจากการบริหารวิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการ
พัฒนานักศึกษา  ชุมชน ดังนี้   
               (1)  โครงการบริการวิชาการการจัดการขยะและการ
สรางพลังงานทดแทนภาคครัวเรือน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 27 - 29 ธันวาคม 2559 ณ เทศบาลตําบลปาตันนา
ครัว (มน 3.1-2-2 )โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหบริการวิชาการและ
ชวยเหลือชุมชนทองถ่ิน โดยความรวมมือกับทองถิ่นชุมชนในการ
ปองกันและแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนดานการจัดการขยะ 
เกษตรอินทรียและการสรางพลังงานทดแทนจากขยะ เพื่อสราง
มูลคาใหกับการจัดการขยะ รวมถึงสงเสริมใหชุมชนหารายไดเพิ่มจากการ
จัดการขยะ หลังสิ้นสุดโครงการผูรับผิดอชอบโครงการไดประเมินหลัง
ใหบริการ พบวา  

         1) ประชาชนไดนําองคความรูไปปรับใช จํานวน 
140 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 70.0 
                    2) การนําความรูไปเผยแพร พบวา สวนใหญ
ประชาชนใชวิธีเลาใหบุคคลที่รูจักฟงระหวางการทํางานรวมกัน 
เชน งานวัดงานบวช งานแตง เปนตน จํานวน 130 ครัวเรือน คิด
เปนรอยละ 65.0 

        3)เหตุผลในการเลือกใชพลังงานทดแทน พบวา 
เนื่องจากเปนวัสดุหางายมีในทองถ่ิน จํานวน 160 ครัวเรือน คิด
เปน 
รอยละ 80.0 

        4)เหตุผลในการเลือกใชเตาชีวมวล คือ ประหยัด
พลังงาน จํานวน 121 ครัวเรอืน คิดเปนรอยละ 60.5 
                (2)  โครงการบริการวิ ชาการแกสั งคมเรื่ องการ
บริหารงานคลังและงบประมาณบูรณาการเขากับการเรียนการ
สอนและการวิจัย วิชาการบริหารงานคลังและงบประมาณ ดําเนิน
โครงการเมื่อ มกราคม – มีนาคม 2559 ณ เทศบาลตําบลปาตันนาครัว 
อ.แมทะ จ.ลําปาง  (มน 3.1-2-3 ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง
ความรูความเขาใจตลอดจนการประยุกตใชความรูในเรื่องการ
บริหารงานคลังและงบประมาณทองถ่ินแกนักศึกษาและชุมชน 
และผูรับผิดชอบโครงการไดประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ พบวา 
ประชาชนกลุมเปาหมายนําความรูไปใช และมีขอเสนอแนะใหมีการจัด
โครงการอบรมอยางตอเนื่องเพื่อเปนการตอยอดใหความรูที่มี
ประโยชนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง  และพัฒนา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาการบริหารงานคลังและ

วิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 2558 
มน 3.1-2-2 รายงานสรุปผลโครงการ
บริการวิชาการการจัดการขยะและ
กา รส ร า งพลั ง ง าน ทด แทนภา ค
ครัวเรือน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 27 - 29 ธันวาคม 2559 
ณ เทศบาลตําบลปาตันนาครวั 
มน 3.1-2-3  รายงานสรุปผลโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมเรื่ องการ
บริหารงานคลังและงบประมาณ
บูรณาการเขากับการเรียนการสอน
และการวิจัย วิชาการบริหารงานคลัง
และงบ ประมาณ ดําเนินโครงการเมื่อ 
มกราคม – มีนาคม 2559 ณ เทศบาล
ตําบลปาตันนาครัว อ.แมทะ จ.ลําปาง   
มน 3.1-2-4  รายงานสรุปผลโครงการ
บริการวิชาวิชาการแกสังคมบูรณา
การเขากับการทํานุบํารุงศิลปวัฒน- 
ธรรมและบูรณาการเขากับการเรียน
การสอนรายวิชาสังคมและวัฒนธรรม
ชุมชน จัดขึ้นเมื่อ มกราคม –มีนาคม 
2559 ณ เทศบาลตําบลปาตันนาครัว 
อ.แมทะ จ.ลําปาง  
มน 3.1-2-5  รายงานสรุปผล  โครงการ
อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พื่ อ เ พิ่ ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานสําหรับ
บุคลากรเทศบาลตําบลเสริมงาม 
อําเภอเสริมงาม  จังหวัดลําปาง จัด
ขึ้นเมื่อ 9 มีนาคม 2559 ณ เทศบาล 
ต.เสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ลําปาง  
มน 3.1-2-7 รายงานสรุปผลโครงการบริการ
วิ ช า ก า ร เ รื่ อ ง พ่ี ส อ น น อ ง คล อ ง
วัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน
และและการวิจัย ครั้งท่ี 1 วันท่ี 18 
กุมภาพันธ 2559 ณ โรงเรียนอนุบาล
เสริมงาม และ ครั้งท่ี 2 วันที่ 14-15 
พฤษภาคม2559 ณ โรงเรยีนเสริมงาม
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
งบประมาณ  
                  (3)  โครงการบริการวิชาวิชาการแกสังคมบูรณาการเขา
กับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและบูรณาการเขากับการเรียน
การสอนรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมชุมชน จัดข้ึนเมื่อ มกราคม –
มีนาคม 2559 ณ เทศบาลตําบลปาตันนาครัว อ.แมทะ จ.ลําปาง 
(มน 3.1-2-4 )  โดยไดกําหนดวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักศึกษา
นําความรูจากรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นมา
ประยุกตใชในการศึกษาชุมชน และไดติดตามประเมินผลหลัง
ใหบริการพบวาชุมชนในเทศบาลตําบลปาตันนาครัวจํานวน 12 
ชุมชนไดรับแผนท่ีเดินดินเพื่อนําไปใชประโยชน   
           (4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรเทศบาลตําบลเสริมงาม อําเภอ
เสริมงาม  จังหวัดลาํปาง จัดข้ึนเมื่อ 9 มีนาคม 2559 ณ เทศบาล 
ต.เสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ลําปาง (มน 3.1-2-5 ) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรเทศบาล
ตําบลเสริมงาม  อําเภอเสริมงาม  จังหวัดลําปาง โดยหัวขอใน
การอบรมคอืความรูเก่ียวกับกฎหมาย ขอบังคับเก่ียวการปกครอง
สวนทองถ่ินและการเสริมสรางสมรรถนะสําหรับบุคลากรเพื่อการ
ทํางานเปนทีม (Team Building) ใหกับบุคลากรเทศบาลตําบล
เสริมงาม  อําเภอเสริมงาม    มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 84 
คน โครงการดังกลาวผูเขารวมโครงการทุกคนจะตองนําไปพัฒนา
ในตําแหนงหนาที่ของตนเองที่รบัผิดชอบ  
             (5) โครงการบริการวิชาการการปองกันและแกไข
ปญหาไฟปาชุมชนบานนาบอน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 - 27 มีนาคม  
2559 ณ บานนาบอน หมูที่ 2 ต.ทุงงาม อ.เสริมงาม จ.ลําปาง 
(มน 3.1-2-6 )  โดยมีวัตถุประสงคโครงการเพื่อใหบริการวิชาการ
และชวยเหลือชุมชนทองถิ่น โดยความรวมมือกับชุมชนในการ
ปองกันและแกไขปญหาไฟปา โดยมีประชาชนบานนาบอน หมูที่ 
2 ต.ทุงงาม อ.เสริมงาม จ.ลําปาง จํานวน 70 คน  โดยหลังเสร็จ
สิ้นการดําเนินโครงการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรไดติดตามประเมินผลหลังใหบรกิาร พบวา  

         1) ประชาชนไดนําองคความรู ไปปรับใชทุก
หลังคาเรือน โดยเปนกฎของหมูบาน เปนรอยละ 100 
                  2) การนําความรูไปเผยแพร พบวา ประชาชนไดมี
การจัดประชุมระดมสมองเพ่ือหาแนวทางในการอนุรักษปาชุมชน
ตอไปรวมกันทุกหลังคาเรอืน คิดเปนรอยละ 100 
               (6)  โครงการบริการวิชาการเรื่ องพี่สอนนองคลอง

วิทยาคม  
มน 3.1-2-8 รายงานสรุปผลโครงการ
กัลยาณมิตรทางวิชาการ ครั้งที่ 7 จัด
ขึ้นเมื่อ 16 - 17 กุมภาพันธ 2559  ณ 
เทศบาล ต.เสริมงาม อ.เสริมงาม จ.
ลําปาง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มน 3.1-2-9  รายงานสรุปผลโครงการ
บริการวิชาการบูรณาการเขากับการ
เรียนการสอน การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และการวิจัย จัดขึ้น
เมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ  – 16 
มีนาคม 2559 ณ  บานนาบอน หมูท่ี 
2 ต.ทุงงาม อ.เสริมงาม จ.ลําปาง 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
มน 3.1-2-10 รายงานสรุปผลโครงการ
ใหบริการวิชาการทางดานกฎหมาย  
มน 3.1-2-11 รายงานสรุปผลโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมบูรณาการเขา
กับการเรียนการสอนและการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  จัดข้ึนเมื่อวันท่ี  
19 - 20 ธันวาคม 2558 สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ 
มน 3.1-2-12  รายงานสรุปผลโครงการ
สัมมนาทางวิชาการ “ลําปางศึกษา 
ครั้งท่ี 6” จัดข้ึนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 
พ.ศ.2559 สาขาวิชาสังคมศึกษา 
มน 3.1-2-13  รายงานสรุปผลโครงการ
เรียนรูการใชงานโปรแกรม Google 
Earth เบื้องตนสนับสนุนงานของการ
ปกครองทองถิ่น  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 
2559 สาขาวิชาสังคมศึกษา 
มน 3.1-2-14 รายงานสรุปผล โครงการ
บริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เทคนิคการสอนวงโยธวาทิต”จัดขึ้น
เมื่ อวันที่  8  – 9 กรกฎาคม 2559  
สาขาวิชาดนตร ี
มน  3 .1 -2 -15  รายงานสรุป  ผล 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
วัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอนและและการวิจัย ครั้งที่ 1 
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม และ 
ครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนเสริมงาม
วิทยาคม (มน 3.1-2-7 )   โดยมีวัตถุประสงคโครงการเพื่อใหบริการ
วิชาการ โดยความรวมมือระหวางสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับโรงเรียนในเขตอําเภอเสริมงาม
ในการเรียนการสอนภาษาโดยการจัดคายภาษาอังกฤษ โดยมี
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเสริมงามและโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมเขารวม
โครงการ จํานวน 222 คน หลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษผูรับผิดชอบโครงการไดติดตาม
ประเมินผลหลังใหบริการ พบวา 1) นักเรียนเขาใจถึงความสําคัญ
ของการเขาคายภาษาอังกฤษอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
87.80 2) กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคอยูใน
ระดับคิดเปนรอยละ 97.20 และไดมีการพัฒนานักศึกษาในรายวิชา
คายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ  
            (7)  โครงการกัลยาณมิตรทางวิชาการ ครั้งที่ 7 จัดข้ึนเมื่อ 16 
- 17 กุมภาพันธ 2559  ณ เทศบาล ต.เสริมงาม อ.เสริมงาม จ.
ลําปาง (มน 3.1-2-8)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการวิชาการตาม
ความตองการของชุมชนและบูรณาการการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย กลุมเปาหมายคือนักเรียนในเขตเทศบาล 
ต.เสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ลําปาง ซึ่งเขารวมจํานวน 75 คน โดย
ผูสอนใหนักศึกษานําองคความรูที่ไดจากการเรียนในเรื่องคําและ
ความหมายในภาษาไทย ซึ่ ง เปนสวนหนึ่ งของรายวิชาไป
ประยุกตใชเพ่ือจัดกิจกรรมภายใตหัวขอเรื่อง “เด็กยุคใหมสู
อาเซียน ดวยการถายทอดความรูเรื่อง คําศัพทและความหมายใน
ภาษาไทยและภาษาจีนจากอาหารไทยและอาหารจีน” ใหแก
ชุมชน โดยอาจารยเปนผูสังเกตพฤติกรรมและประเมินผลงาน
ของนักศึกษาซึ่งถือวาเปนการพัฒนานักศึกษาในการปฏิบัติจริง  
             (8) โครงการบริการวิชาการบูรณาการเขากับการเรียนการ
สอน การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการวิจัย จัดขึ้นเมื่อ 
วันที่ 29 กุมภาพันธ  – 16 มีนาคม 2559 ณ  บานนาบอน หมูท่ี 2 
ต.ทุงงาม อ.เสริมงาม จ.ลําปาง  (มน 3.1-2-9)  กลุมเปาหมายคือ
ประชาชนบานนาบอนเขารวมโครงการ จํานวน 100 คน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนของชุมชน
บานนาบอน หมู ท่ี 2 ต.ทุงงาม อ.เสริมงาม จ.ลําปาง ซึ่งเปน
โครงการตอเนื่องจากปการศึกษา 2557 และผลการดําเนินงาน
สรุปไดวา 1)ชุมชนมีแผนพัฒนาชุมชนบานนาบอน 2)ชุมชนมี

โครงการดนตรีสัญจร จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 
26 มกราคม 2559 สาขาวิชาดนตรี 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (ฉบับหลังประเมิน) ปการศึกษา 2558 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ความรูในเรื่องของการทบทวนและการจัดทําแผน 3) ชุมชนได
ความรูในเรื่องของการจัดทําโคมลานนา เพื่อตอยอดในการบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน ทั้งน้ี โครงการดังกลาวไดมีการ
พัฒนานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการฝกอบรมและ
สัมมนา จํานวน 60 คน ใหมีประสบการณจริงโดยการนําทฤษฎี
ลงสูการปฏิบัติในการจัดประชุมสัมมนากับชุมชน ซึ่งกําหนด
หนาที่คือ 1) เปนผูประสานงานกับชุมชน ออกแบบเวที จัดเวที 
สรุปผลเวที ซึ่งทั้งหมดนี้เปนกระบวนการหนึ่งในรายวิชาการ
จัดการฝกอบรมและสัมมนา  2)ถายทอดความรูใหแกประชาชน
บานนาบอนเก่ียวกับการทําโคมลานนา เพื่อเปนการสืบสานและ
อนุรักษทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
         (9) โครงการใหบริการวิชาการทางดานกฎหมาย (มน 3.1-2-
10)  โดยไดแบงเปน 2 กิจกรรมไดแก กิจกรรมที่ 1 ไดดําเนินการ
ในวันที่7 มิถุนายน 2559เปนกิจกรรมใหบริการวิชาการเผยแพร
ความรูทางดานกฎหมาย โดยบูรณาการเขากับการเรียนการสอน
วิชากฎหมายแรงงาน และกิจกรรมที่ 2 ไดดําเนินการในวันที่ 22 
กรกฎาคม 2559   เปนกิจกรรมใหบริการวิชาการเผยแพรความรู
ทางดานกฎหมาย การจัดบริการคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่และการ
บําเพ็ญประโยชนแกชุมชน โดยมีวัตถุประสงค 1. เพื่อเผยแพร
ความรูทางดานกฎหมายแกคนในชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
เสริมงาม อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 2. เพื่อใหบริการ
คําปรึกษาทางดานกฎหมายแกคนในชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
เสริมงาม อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 3. เพื่อเปนกิจกรรมให
สาขาวิชานิติศาสตรไดเขาไปมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลเสรมิงาม 
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปางในการใหบริการสาธารณะและ
บําเพ็ญประโยชนแกคนในชุมชน อันเปนการสรางจิตสาธารณะ
ใหแกนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร 4. เพื่อบูรณาการการ
ใหบริการวิชาการกับการเรียนการสอนวิชากฎหมายแรงงาน และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการดําเนินโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการการ
ใหบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอนรายวิชากฎหมาย
แรงงาน ดังนั้น กลุมเปาหมายของกิจกรรมนี้ คือ นักศึกษาและ
ผูนําชุมชน เจาหนาท่ีในเทศบาลตําบลเสริมงาม และประชาชน
ทั่วไป รวมจํานวนทั้งสิ้น 98 คน ถือวาเกินกวาคาเปาหมายที่ตั้งไว 
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 98 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อใหบริการวิชาการเผยแพรความรูทางดาน
กฎหมาย การจัดบริการคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่และการทํานุ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้น กลุมเปาหมายของกิจกรรมน้ี 
คือ ผูนําชุมชน เจาหนาที่ ในเทศบาลตําบลเสริมงาม และ
ประชาชนทั่วไป มีจํานวน 81 คน  ถือวาเกินกวาคาเปาหมายที่ตั้ง
ไว จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 81   
            (10) โครงการบริการวิชาการแกสังคมบูรณาการเขากับการ
เรียนการสอนและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  จัดข้ึนเม่ือวันที่  
19 - 20 ธันวาคม 2558 (มน 3.1-2-11) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ความรูแกชุมชนในการนําองคความรูที่ ไดจากการวิจัยของ
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบไปเปนแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑในชุมชน และมีผูเขารวมจํานวน 20 คน โดยเมื่อสิ้นสุด
โครงการผูรับผิดชอบไดติดตาม พบวา กลุมทิพยอินทร  ตําบลปงแสน
ทอง   อําเภอเมือง   จังหวัดลําปาง ไดนําความรูการออกแบบ
ผลิตภัณฑจากเศษวัสดุในการหลอแมพิมพเซรามิก   
           (11) โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ลําปางศึกษา ครั้งท่ี 6” 
จัดข้ึนเมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ  พ.ศ.2559 (มน 3.1-2.12) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อผูเขารวมโครงการนําความรูที่ไดจากการสัมมนา
ไปใชในการจัดการเรียนสอนรายวิชาลําปางศึกษา และเปน
ประโยชนตอลําปาง ทองถิ่นภาคเหนือและสังคมไทยโดยรวม ทั้ง
ในปจจุบันและอนาคต และมีผูสนใจเขารวม  จํานวน 100 คน 
            (12) โครงการเรียนรูการใชงานโปรแกรม Google Earth 
เบื้องตนสนับสนุนงานของการปกครองทองถิ่น  วันที่ 17 
กุมภาพันธ 2559 (มน 3.1-2-13) โดยมีวัตถุประสงค 1. เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหบุคลากรขององคการ
บริหารสวนทองถ่ิน 2. เพื่อสรางความรู ความเขาใจในการใชงาน
โปรแกรม Google Earth ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนทองถิ่น โดยมีผูสนเขารวมโครางการ จํานวน 31 
คน  ซึ่งเปนบุคลากรท่ีสังกัดองคการบริหารสวนทองถิ่น และผลการ
ประเมินหลังโครงการพบวา ไดใชงานโปรแกรม Google Earth 
สนับสนุนการทํางานของหนวยงาน 
         (13) โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เทคนิคการสอนวงโยธวาทิต” จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 8 – 9 กรกฎาคม 
2559 (มน 3.1-2-14) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดความรูและ
ประสบการณเก่ียวกับเทคนิคการสอนวงโยธวาทิตใหกับครูและ
บุคลากรดานดนตรี โดยมีบุคลากรทางการศึกษาเขารวม จํานวน 
35 คน ท่ีรับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในหัวขอเกี่ยวกับเทคนิค
การสอนเครื่องลมไม  เครื่องลมทองเหลือง และเครื่องประกอบ
จังหวะ  รวมทั้งการปรับวงในขณะบรรเลง และเทคนิคการควย
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
คุมวง  โดยใชวงโยธวาทิตโรงเรียนลําปางกัลยาณี  เปนวงสาธิต 
หลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการบริการวิชาการ สาขาวิชาดนตรี
ไดสอบถามผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบวา 

          1) บุคลาการทางดนตรีไดนําความรูการควบคุม
วงไปปรับใชสําหรับพัฒนาวงโยธวาทิตของโรงเรียนไดอยางเปน
ระบบมากขึ้น 
                    2) บุคลาการทางดนตรสีามารถปรับเสียงการ
บรรเลงวงโยธวาทิตของโรงเรียนใหมีความสมดุลมากขึ้น   

         3) บุคลาการทางดนตรีไดนําทักษะการปฏิบัติ
ระหวางการอบรมไปฝกปฏิบัติใหกับนักเรียนในวงโยธวาทิตของ
โรงเรียน 
         (14) โครงการดนตรีสัญจร จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 26 มกราคม 
2559 (มน 3.1-2-15) โดยมีวัตถุประสงคเผยแพรความรู ดาน
ทฤษฎีดนตรี และทักษะการปฏิบัติดนตรีใหกับโรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการและเพื่อบูรณนาการกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาปฏิบัติรวมวง  และสงเสริมใหนักศึกษาไดนําความรูที่
ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนตอสวนรวม โดยมีนักเรียนวงโยธวาธิต
โรงเรียนในเขตพื้นที่ใหบริการ จํานวน 30 คนและนักศึกษา
สาขาวิชาดนตรีจํานวน 15 คน ซึ่งถือวาไดพัฒนาทั้งบุคลากรทาง
การศึกษาและพัฒนานักศึกษาตามวัตถุประสงคของแผนบริการ
วิชาการคณะ  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบ
ใหเปลา 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดทําแผนบริการ
วิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 2558 (มน 3.1-3.-1 )  โดยมี
โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บริการแบบใหเปลา จํานวน 
14 โครงการ ดังนี ้
           (1)  โครงการบริการวิชาการการจัดการขยะและการสราง
พลั ง งานทดแทนภาคครั ว เรื อน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 27 - 29 ธันวาคม 2559 ณ เทศบาลตําบลปาตัน 
นาครัว  
           (2)  โครงการบริการวิชาการแกสังคมเรื่องการบริหารงาน
คลังและงบประมาณบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการ
วิจัย วิชาการบริหารงานคลังและงบประมาณ ดําเนินโครงการเมื่อ 
มกราคม – มีนาคม 2559 ณ เทศบาลตําบลปาตันนาครัว อ.แมทะ จ.

มน 3.1-3.-1 แผนดําเนินงานดานบริการ
วิชาการแกสังคม คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปการศึกษา 2558 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ลําปาง   
           (3)  โครงการบริการวิชาวิชาการแกสังคมบูรณาการเขากับ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและบูรณาการเขากับการเรียนการ
สอนรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมชุมชน จัดขึ้นเมื่อ มกราคม –
มีนาคม 2559 ณ เทศบาลตําบลปาตันนาครัว อ.แมทะ จ.ลําปาง   
         (4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรเทศบาลตําบลเสริมงาม อําเภอเสริม
งาม  จังหวัดลําปาง จัดขึ้นเมื่อ 9 มีนาคม 2559 ณ เทศบาล ต.
เสริมงาม อ.เสรมิงาม จ.ลําปาง   
          (5) โครงการบริการวิชาการการปองกันและแกไขปญหา
ไฟปาชุมชนบานนาบอน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 - 27 มีนาคม  2559 
ณ บานนาบอน หมูที่ 2 ต.ทุงงาม อ.เสริมงาม จ.ลําปาง   
            (6)  โครงการบริการวิชาการเรื่องพี่สอนนองคลองวัฒนธรรม
เขากับการเรียนการสอนและและการวิจัย ครั้งที่ 1 วันที่ 18 
กุมภาพันธ 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม และ ครั้งที่ 2 
วันท่ี 14-15 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   
              (7)  โครงการกัลยาณมิตรทางวิชาการ ครั้งที่ 7 จัดข้ึนเมื่อ 
16 - 17 กุมภาพันธ 2559  ณ เทศบาล ต.เสริมงาม อ.เสริมงาม 
จ.ลําปาง   
              (8) โครงการบริการวิชาการบูรณาการเขากับการเรียนการ
สอน การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการวิจัย จัดขึ้นเมื่อ 
วันที่ 29 กุมภาพันธ  – 16 มีนาคม 2559 ณ  บานนาบอน หมูท่ี 2 
ต.ทุงงาม อ.เสริมงาม จ.ลําปาง  
              (9)  โครงการใหบริการวิชาการทางดานกฎหมายโดยได
แบงเปน 2 กิจกรรมไดแก กิจกรรมที่ 1 ไดดําเนินการในวันที่7 
มิถุนายน 2559เปนกิจกรรมใหบริการวิชาการเผยแพรความรู
ทางดานกฎหมาย โดยบูรณาการเขากับการเรียนการสอนวิชา
กฎหมายแรงงาน และกิจกรรมท่ี 2 ไดดําเนินการในวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2559    
              (10) โครงการบริการวิชาการแกสังคมบูรณาการเขากับ
การเรียนการสอนและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  จัดขึ้นเมื่อ
วันท่ี  19 - 20 ธันวาคม 2558   
              (11) โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ลําปางศึกษา ครั้งที่ 
6” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2559    
              (12)  โครงการเรียนรูการใชงานโปรแกรม Google Earth 
เบื้องตนสนับสนุนงานของการปกครองทองถิ่น วันที่  17 
กุมภาพันธ 2559  
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
            (13) โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เทคนิคการสอนวงโยธวาทิต” จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 8 – 9 กรกฎาคม 
2559       
            (14) โครงการดนตรีสัญจร จัดขึ้นเม่ือวันที่ 26 มกราคม 
2559   
 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ  แก
สังคมในขอ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดทํารายงานผลการ
ประเมินความสําเร็จของแผนดําเนินงานดานบริการวิชาการแก
สังคม ปการศึกษา 2558 (มน 3.1-4-1) โดยไดนําเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะในวาระเพื่อพิจารณา คราวประชุม ครั้ง
ที่ 7/2559 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (มน 3.1-4-2)  โดย
คณะกรรมการประจําคณะมีมติใหนําขอเสนอแนะจากการ
ประเมินความสําเร็จไปปรับปรุงและพัฒนางานดานการบริการ
วิชาการแกสังคมและชุมชน ประจําปการศึกษา 2559 ดังน้ี 
               1) ในการกําหนดโครงการบริการวิชาการแกสังคม
และชุมชน ควรจะกําหนดกลุมเปาหมายและชวงระยะเวลาที่จะ
จัดโครงการใหชัดเจน และผูบริหารคณะจะตองติดตามให
ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการตามวัตถุประสงค และชวงวัน
และเวลาที่จะจัดโครงการ  
           2) ในการรายงานผลการดําเนินงานของแผนบริการ
วิชาการ คณะฯ ควรใชระบบสารสนเทศใหการสนับสนุนการ
รายงานผลการดําเนิน เพื่อลดภาระงานใหกับอาจารยหรือ
ผูรับผิดชอบโครงการ  

มน 3.1-4-1 แผนดําเนินงานด าน
บริ ก า ร วิ ช า กา ร แก สั ง ค ม  ค ณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ป
การศกึษา 2558  
มน 3 .1-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้ ง ท่ี 
7/2559 วันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 
 

 
 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดนําขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําคณะ มาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
ดานการบริการวิชาการแกงสังคม โดยการนําไปเปนแนวปฏิบัติใน
การจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 2558 
โดยมีประเด็นที่ปรับปรุงคือจัดทําระบบสารสนเทศใหการ
สนับสนุนการรายงานผลการดําเนินงานดานการบริการวิชาการ

มน 3.1-5-1 ระบบสารสนเทศใหการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานดานการบริการวิชาการแก
สังคม  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
แกสังคม เพื่อลดภาระงานให กับอาจารยหรือผูรับผิดชอบ
โครงการ  (มน 3.1-5-1)  เพื่อใชในการดําเนินการจัดทําแผนบริการ
วิชาการประจําปการศึกษา 2559 และรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริการวิชาการประจําปการศึกษา 2559 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีสวนรวมในการบริการ
วิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน  โดยมีรองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจั ย และผู ช วยคณบดี ฝ ายบริการวิ ชาการ ร วมเป น
คณะกรรมการดําเนินงานดานการบริการวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลัย (มน 3.1-6-1) และมีสวนรวมในการวางแผนการ
ดําเนินการดานการบริการวิชาการแกสังคมในระดับมหาวิทยาลัย
อยางตอเน่ือง และคณะฯ ยังมีการสงอาจารยและเจาหนาที่เขารวม
โครงการการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  ตามแผนบริการ
วิชาการ ของมหาวิทยาลัย ที่กําหนดให คณะฯ จะตองมีสวนรวม 
(มน 3.1-6-2)   

มน 3.1-6-1 คําสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง 
คณะกรรมการดําเนินงานดานการ
บริการวิชาการแกสังคมและชุมชน/
รายงานการประชมุคณะกรรมการ  
มน 3.1-6-2 ใบลงทะเบียนเขารวม
โครงการบริการวิชาการคณะ/บันทึก
ขอความขอความรวมมือสงอาจารยเขา
รวมโครงการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย  
  

 
ผลการประเมิน 
ผลการประเมินปที่แลว 6 ขอ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
เปาหมายของปที่แลว 6 ขอ การบรรลุเปาหมาย ()บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ 6 ขอ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี 6 ขอ การบรรลุเปาหมาย ()บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป 6 ขอ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 

องคประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบงช้ีที่  4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 1 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 2 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 5 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 

6-7 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ โดยรองคณบดีฝายกิจการนักศกึษาและกิจกรรมพิเศษ 
ไดดํา เนินการจัดทําแผนกิจกรรมทํานุบํ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2558  (มน 1.6-1-1) โดยเกิด
จากการมีสวนรวมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2558 และตัวแทนสาขาวิชา ผาน
โครงการทํ าแผนกิจการนักศึกษาและแผนทํานุบํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2558  (มน 1.6-1-2) ซึ่งได
กําหนดโครงการและกิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด และ
ผูรับผิดชอบโครงการไวอยางชัดเจน  และแผนดังกลาวได
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุมครั้งที่ 
10/2558 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 (มน 1.6-1-3) เพ่ือ
พิจารณาและมีมติเห็นขอบ ในการดําเนินงานโครงการและ
กิจกรรม ท่ีรับผิดชอบดําเนินการโดยสโมสรนกัศึกษา 

มน 4.1-1-1  แผนกิจกรรมทํานุ บํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2558 
มน 4.1-1-2 รายงานสรุปผลโครงการทํา
แผนกิจการนักศึกษาและแผนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2558  
มน  4 . 1 -1 -3  ร า ย ง าน ก า รป ระ ชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะในคราว
ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่  1 0 / 2 5 5 8  วั น ที่  6 
พฤศจิกายน 2558 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ โดยรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
แล ะ ค ณะ ก รร มก า ร ส ง เ ส ริ ม ง า น ด า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ไดดําเนินการจัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2558 (มน 4.1-2-1) โดย
แผนดังกลาวไดกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการได
ตามแผน ไวอยางชัดเจน  

มน 4.1-2-1 แผนกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  ป ร ะ จํ า ป
การศึกษา 2558 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ โดยรองคณบดีฝายกิจการนักศกึษาและกิจการพิเศษ ได
กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ดังนี้ 
          1) โครงการไหวครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย
กับอาจารย วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ หองประชุมจันทนผา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 4.1-3-1) โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อให นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได
แสดงออกถึงความออนนอมถอมตนและแสดงถึงความกตัญู
ตออาจารย และเ พ่ือใหนักศึกษามีความสัมพันธอันดีกับ
คณาจารย ตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยให

มน 4.1-3-1 รายงานสรุปผลโครงการ
ไหวครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใย
ศิษยกับอาจารย วันท่ี 3 กันยายน 
2558 ณ หองประชุมจันทนผา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
มน 4.1-3-2 รายงานสรุปผลโครงการ
สานศิลปถิ่นมนุษยฯ ครั้งที่ 6 จัดขึ้น
วันท่ี 27 มกราคม 2559 ณ ศูนยการคา
เซ็นทรัลลําปาง อ.เมือง จ.ลําปาง 
มน 4.1-3-3 รายงานสรุปผลโครงการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คงอยูตลอดไป 
          2) โครงการสานศิลปถิ่นมนุษยฯ ครั้งที่ 6 จัดขึ้นวันที่ 
27 มกราคม 2559 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลลําปาง อ.เมือง จ.
ลําปาง (มน 4.1-3-2) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงผลงานทาง
วิชาการของอาจารย นักศึกษา และเพื่อใหมีการประกวด หรือ
การแขงขัน ดานศิลปะ วัฒนธรรม หรือดานวิชาการจาก
เยาวชนและประชาชนที่สนใจ 
          3) โครงการรดน้ําดําหัวคณาจารยผูสูงอายุ วันพุธท่ี  
20 เมษายน 2559 ณ ลานลีลาวดี คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 4.1-3-3) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหอาจารยอาวุโส คณาจารย  เจาหนาที่ 
นักศึกษาและศิษยเกาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดทํากิจกรรมรวมกันผานกิจกรรมการรดน้ําดําหัว และเปนการ
ทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นภาคเหนือไว
ใหสืบทอดตลอดไป 

รดน้ําดําหัวคณาจารยผูสูงอายุ วันพุธท่ี  
20 เมษายน 2559 ณ ลานลีลาวด ีคณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 2558 (มน 4.1-4-1)     
 1  สงเสรมิพันธกิจดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง โดยมีสงเสริมผานกิจกรรมโครงการจํานวน 3 
โครงการ 
 2. มีแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแก แผนงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 1 แผน 
 3 จํานวนโครงการที่สงเสริม เอกลักษณของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยางนอย 1 โครงการ ไดแก 
โครงการสานศิลปถิ่นมนุษยฯ ครั้งท่ี 6  

ม น  4 . 1 -4 -1  ร า ย ง า น ป ร ะ เ มิ น
ความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเรจ็
ตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2558 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการนําผลการประเมิน
ความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ ใน
การประชุมครั้งท่ี 7/2559 วันพุธที่  24  สิงหาคม 2559 และนํา
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะและผลจากการประเมิน
ความสําเร็จฯ ไปปรับปรุง แผนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2559  (มน 4.1-5-1)     

มน 4.1-5-1 แผนกิ จกรรมทํานุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2559 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตอสาธารณชน ผ านทางเ ว็บ ไซตคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มน 
4.1-6-1)     

มน 4.1-6-1 Pint Out เว็บไซตคณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เผยแพร
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

เกณฑมาตรฐานขอ 7 กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดับชาติ   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ โดยผูชวยศาสตราจารยศรชัย เต็งรัตนลอม อาจารย
ประจําสาขาวิชาดนตรีไดสรางมาตรฐานคุณภาพดานศลิปะและ
วัฒนธรรม โดยไดรับการจดลิขสิทธิ์งานประเภทดนตรีกรรม
อาทิ ทํานองเพลงกําเปอ  ทํานองเพลงภูเมือง คํารองท่ีแตงเพื่อ
ประกอบทํานองเพลงมหามิ่งมงคลเปนตน (มน 4.1-7-1)  

มน 4.1-7-1 สําเนาเอกสารการจด
ลิขสิทธิ์ ปปฏิทิน 2558-2559 

 
ผลการประเมิน 
ผลการประเมินปที่แลว 6 ขอ คะแนนประเมิน 3 คะแนน 
เปาหมายของปที่แลว 6 ขอ การบรรลุเปาหมาย ()บรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ 6 ขอ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี 6 ขอ การบรรลุเปาหมาย ()บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป 6 ขอ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
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องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 
ตัวบงช้ีที่  5.1  การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพนัธกิจ กลุมสถาบัน  
   และเอกลักษณของคณะ   
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 1 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 2 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 
มีการดําเนินการ 7 

ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะ
และสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ และสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคลองกับ
กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะและพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําป
ตามกรอบเวลา เพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1) คณะมีการการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรและแผนปฏิบัติการประจํา งบประมาณ พ.ศ.2559 ดังน้ี 
          ดวยในปงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดมี
การปรับกรอบแผนกลยุทธการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.
2559 ผานการประชุมเชิงปฏิบัติการของผูบริหารทุกระดับตั้งแต 
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ประธานสาขา 
และหัวหนาหนวยงาน เพื่อรวมกันวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส 
อุปสรรค รวมทั้งนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของบุคลากรที่เกี่ยวของ
ทั้งหมดมาใชเปนกรอบจัดทําแผน ในการประชุมเพื่อปรับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยในการประชุมระหวางวันที่ 11-13 กันยายน 2558 ซึ่งมีการ
ทบทวนจากแผนกลยุทธการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (พ.ศ. 
2556-2559) และไดปรับประเด็นกลยุทธจากเดิม 5 ประเด็นกลยุทธ เปน 
7 ประเด็นกลยุทธ โดยเพิ่มในประเด็นของการพัฒนามหาวิทยาลัยกับ
ประชาคมอาเซียนและสากล และประเด็นการพัฒนาดานกายภาพให
สามารถรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยการจัดการท่ี
เหมาะสม   
            ดังนั้น คณะฯ จึงไดมีการจัดประชุมที่เกิดจากการมีสวนรวมของ
บุคลากรของคณะฯ  ในการประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2558 เพื่อ
รวมกันทบทวนแผนกลยุทธการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและ

มน 5.1-1-1 แผนกลยุทธการพัฒนา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.
2555-2559  (ฉบับทบทวน พ.ศ.2557)  
มน 5.1-1-2 กรอบแผนกลยุทธการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.
2559  
มน 5.1-1-3  กรอบแผนกลยุทธการ
พั ฒนา คณะมนุ ษยศาสต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2559 
มน 5.1-1-4  แผนปฏิบัติการประจําป
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2559 ค ณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มน 5.1-1-5 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป 
2559 รายไตรมาส 
มน 5.1-1-6 รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจํ าคณะ ครั้ งที่ 
1/2559 วันท่ี 19 กุมภาพันธ  2559  
และ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สังคมศาสตร พ.ศ.2555-2559  (ฉบับทบทวน พ.ศ.2557) (มน 5.1-1-1)
และกรอบแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2559 
(มน 5.1-1-2) มาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแผนกลยุทธ 2559 จาก
การประชุมรวมกันมีมติเห็นชอบ กรอบแผนกลยุทธการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2559 (มน 5.1-1-3) 
และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 10/2558 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 และแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มน 
5.1-1-4)  โดยมีประเด็นกลยุทธทั้งหมด 7 ประเด็น 
กลยุทธ ไดแก  
          ประเด็นกลยุทธที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาท่ีมุงสงเสริม
ศักยภาพใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
          ประเด็นกลยุทธที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อ
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม 
           ประเด็นกลยุทธท่ี 3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
           ประเด็นกลยุทธที่ 4 การทํานําบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
งามของทองถิ่นภาคเหนือและของชาติ 
           ประเด็นกลยุทธที่  5 การบริหารจัดการองคกรอย างมี
ประสิทธิภาพ  
           ประเด็นกลยุทธที่ 6 การดําเนินงานที่เชื่อมโยงกับประชาคม
อาเซียนและสากล 
           ประเด็นกลยุทธท่ี 7 การพัฒนาดานกายภาพท่ีเอ้ือตอการจัดการ
เรียนการสอนและสุนทรียภาพโดยเนนการจัดการท่ีเหมาะสม 
           โดยคณะมกีารดําเนินงานตามแผนดังนี้ 
          1) คณะฯ มีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  ครอบคลุมพันธกิจ 5 ดาน   
          2) ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ แผนกล
ยุทธการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.
2559 และผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2559 เปนราย
ไตรมาส (มน 5.1-1-5)  และรายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะ  เพื่อ
พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 1/2559 วันท่ี 
19 กุมภาพันธ 2559  และ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2559   และ
ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 24 สิงหาคม 2559  (มน 5.1-1-6) 
2) คณะมีการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ตาม
กระบวนการตอไปนี้  
          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดทําแผนกลยุทธทาง

2559  และครั้งท่ี 7/2559 วันท่ี 24 
สิงหาคม 2559    
มน 5.1-1-7 แผนกลยุทธทางการเงิน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559  
มน 5.1-1-8 คําสั่งคณะฯ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทาง
การเงนิ  
มน 5.1-1-9 รายงานการประชุ ม 
คณะกรรมการประจํา ครั้งที่ 3/2557 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 
มน 5.1-1-10 แผนปฏิบัติการงบ 
ประมาณประจําปการ พ.ศ.2559 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
การเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 (มน 5.1-1-7) ที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีกระบวนการจัดทําแผน
กลยุทธทางการเงิน ดังนี้ 
              1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน (มน 
5.1-1-.8) 
              2. วิเคราะหสภาพแวดลอมทางการเงินดานจุดแข็ง จุดออน  
โอกาส  และอุปสรรค (SWOT) 
              3. วิเคราะหทรัพยากรที่ตองการใชในการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ  
              4. จัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธทางการเงินผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2557 (มน 5.1-1-9) และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการงบประมาณ
รายงานจายประจําปการ พ.ศ.2559 (มน 5.1-1-10)  เพื่อใชเปนแนวทางใน
การบริหารงานงบประมาณ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพฒันานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง 
เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแขงขัน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมีการดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 
อยางตอเนื่อง โดยนําคา FTES ภาคเรียนที่ 2/2557 และภาคเรียนท่ี 
1/2558 แยกตามสาขาวิชา (มน 5.1-2-1) เพื่อวิเคราะหความคุมคา
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน (มน 5.1-2-2) 

มน 5.1-2-1 รายงานสรุปคา FTES ภาค
เรี ยนที่  2/2557 และภาคเรี ยนท่ี 
1/2558 แยกตามสาขาวิชา 
มน 5.1-2-2 รายงานการวิเคราะหการ
คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังตอไปน้ี 
            1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559  (มน 5.1-3-1) โดยผูบริหารคณะเปนคณะกรรม 

มน 5.1-3-1 คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559   
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ไดแก คณบดี รองคณบดี ประธานสาขาวิชา และหัวหนาสํานักงานคณบดี 
ทําหนาที่บริหารควบคุม ติดตามความเสี่ยง   
             2 ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ไดจัดประชุมเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  โดยหา
เหตุการณที่เสี่ยง รวมท้ังหาสาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณ โดยการประชุม
ระดมสมอง การใชขอมูลจากผลการดําเนินงานความเสี่ ยงในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 รวมถึงการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจําคณะและผูมีสวนไดสวนเสียมาประกอบการ
จัดทําแผน  หลังจากนั้น ไดนํา(ราง) แผนบริหารความเสี่ยงคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกรที่ 
19 กุมภาพันธ 2559  (มน 5.1-3-2)  และมีมติเห็นชอบแผนบริหารความ
เสี่ยง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  
(มน 5.1-3-3)   
           3) คณะโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการดําเนินการการ
บริหารความเสี่ยงและการจัดการวางระบบควบคุมภายใน ตามของ
มหาวิทยาลัย ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง สอดคลองกับ
นโยบายการบริหารงานเปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ และ
รวบรวมขอมูลจากหนวยงานภายในของคณะ และวิเคราะหโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง และไดวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่
กอใหเกิดความเสี่ยง ซ่ึงไดกําหนดประเภทความเสี่ยงไว 6 ประเภท ไดแก  
         1) ความเสี่ยงดานทรัพยากร (Finance Rick) 
         2) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Rick) 
         3) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  
            4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับ 
(Compliance Risk) 
            5) ความเสี่ยงดานบุคลากรและธรรมภิบาล (Governance Rick) 
            6) ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก (Event Risk) 
            พรอมทั้งมีการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดย
พิจารณาจากโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหรือขนาดความรุนแรง
ของความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง  โดยมีวิธีการ
จัดการความเสี่ยง ไดแก หลีกเลี่ยงความเสี่ยง  การลดความเสี่ยง  การ
ยอมรับความเสี่ยง  และการถายโอนความเสี่ยง   โดยมีการติดตามระหวาง
ปงบประมาณ รอบ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน  ประเมินผลการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง (มน 5.1-3-4) เพื่อประเมินวา คณะฯ ไดมี
กิจกรรมการควบคุมภายในหรือโครงการความเสี่ยงเพียงพอหรือไมหรือมี

มน 5 .1-3-2 รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 1/2559 
เมื่อวันศุกรที่ 19 กุมภาพันธ 2559    
มน 5.1-3-3 แผนบริหารความเสี่ยงคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559     
มน 5.1-3-4 รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559     
มน 5.1-3-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่ 7/2559 
วันที่ 24 สิงหาคม 2559   
มน 5.1-3-6 ราง แผนบริหารความเสี่ยง
คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560     
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ความเสี่ยงคงอยูและหรือมีมาตรฐานดําเนินการอยางไรในปการศึกษา 
2559 
            4) มีการจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอตอ
คณะกรรมการประจํา เพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 
24 สิงหาคม 2559  (มน 5.1-3-5) โดยนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (มน 5.1-3-6) 
 
 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ในปการศึกษา 2558 ผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
บริหารงานดวยหลักธรรมมาภิบาล  โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผู
มีสวนไดสวนเสียดังนี้  
            1. ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําป 2559 และจัดทํารายงาน เปนรายไตรมาส (มน 
5.1-4-1)  โดยรายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา ใน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่  1/2559 วันที่ 19 
กุมภาพันธ 2559  และ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2559  และ
ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 24 สิงหาคม 2559  (มน 5.1-1-6) 
เพื่อพิจารณา และใหขอเสนอแนะ ตามหลักประสิทธิผลท่ีมุงใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผน 
            2. มีการบริหารราชการตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกคณะ โดยมี
การการติดตามผลการดําเนินงานและรายงานผลตอคณะกรรมการอยาง
ตอเนื่อง ตามหลักประสิทธิภาพ และผูบริหารคณะยังตระหนักถึงการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายสนับสนุนสงเสริมการ
พัฒนาความรูแกบุคลากรในคณะท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ผาน
การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยแกอาจารยและจัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน เปนตน  เพื่อใหเกิด
ประโยชนแกนักศึกษา ผูปกครองและชุมชน ในการใหความรูและใหบริการ  
(มน 5.1-4-3) 
            3.  คณะฯ ไดรับความเชื่อมั่น ความไววางใจจากสังคม และได
ดําเนินกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของสังคมอยางตอเนื่อง โดยมี
การจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแกสังคม (มน 5.1-4-4) ซึ่งผานการ

มน 5.1-4-1 รายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ของ แผนปฏิบัติการประจําป 
2559 รายไตรมาส 
มน 5.1-4-2 รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2559 
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559  และ ครั้งท่ี 
5/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2559     และ
ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 24 สิงหาคม 2559   
มน 5.1-4-3 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัยแกอาจารยและ 
รายงานสรุปผลโครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน     
มน 5.1-4-4 รายงานสรุปผลโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2558 
มน 5.1-4-5 สําเนาบันทึกขอความและ
รายงานผลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  
มน 5.1-4-6  Print Out เว็บไซตคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มน 5.1-4-7 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําคณะ / คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา/ คําสั่งแตงตั้งผู
ทรงคุณวุฒดานการวิจัย 
มน 5.1-4-8 คําสั่ง มอบหมายรองคณบดี
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
สํารวจความตองการกอนท่ีจะดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการตอบสนอง
ตอความตองการของสังคมและชุมชน 
           4. มีการจัดทํารายงานผลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (มน 5.1-4-5)  เสนอตอมหาวิทยาลัยซึ่ง
เปนการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และรายงานผลงานตอ
เปาหมายที่กําหนดไวตามหลักภาระรบัผิดชอบ 
           5.  มีการเปดเผยขอมูลการดําเนินงานสามารถชี้แจงหรือตรวจสอบ
ได และเผยแพรขอมูลการดําเนินงานตอสาธารณะ ผานทางเว็บไซตของ
คณะ (มน 5.1-4-6) และมีการจัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณ พ.ศ.
2559  เปนรายไตรมาส เพื่อเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อให
เกิดความโปรงใสในการบริหารงานของคณะ 
            6. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดรวมประชุม
และรวมในกระบวนการตัดสินใจไดอยางเทาเทียมกัน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นตอการจัดกิจกรรมของคณะ  ไดแก คณะกรรมการประจําคณะ  
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทางดานวิชาการ (มน 5.1-4-7) เพื่อเปดโอกาส
ใหสามารถเสนอแนวทางการแกปญหา แสดงทัศนะ เพื่อใหเกิดการมีสวน
รวมรวมกัน เพื่อการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรให
เกิดประสิทธิภาพ 
          7. มีการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
ดําเนินการใหแกบุคลากรตามความเหมาะสมตอหนาที่ที่ระบุไวในคําสั่ง 
อาทิ คําสั่ง มอบหมายรองคณบดีและผูชวยคณบดี  (มน 5.1-4-8) คําสั่ง 
การปฏิบัติงานของบุคลากร  ตามโครงสรางการบริหารงานของคณะ เพื่อให
เกิดการกระจายอํานาจและความโปรงใส 
           8. มีการใชกฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการดวยความ
เปนธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  อาทิ แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน  (มน 5.1-4-9) ตามหลักนิติธรรม 
           9.  ผูบริหารคณะตระหนักเห็นความเสมอภาคของบุคคลไม
แบงแยกดานความคิด เชื้อชาติ ศาสนา สถานะภาพทางเศรษฐกิจ 
โดยเขาใจและยอมรับขอแตกตางของบุคคล และมีการปฏิบัติตอ
บุคลากรในคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอยางเทาเทียมกัน 
เชน การสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง และสงเสริมสนับสนุนให
อาจารยและบุคคลากร(มน 5.1-4-10)  ไดมีการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองผานการจัดการอบรมและสงเขารวมอบรมตางๆ เพ่ือใหเกิด
หลักความเสมอภาค 
            10. เมื่อมีประเด็นท่ีตองพิจารณาผูบริหารคณะไดรวมหา
ขอตกลง ขอสรุป โดยตระหนักถึงขอเท็จจริงและความคิดเห็นจากผู

และผูชวยคณบดี คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มน 5.1-4-9  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน   
มน 5.1-4-10 รายงานสํารวจความตองการ
พัฒนาตนเอง และสงเสริมสนับสนุนให
อาจารยและบุคคลากร 
 มน 5.1-4-11 รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อน  คณะ
มนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร  ป
การศึกษา 2558 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มีสวนไดสวนเสียในประเด็นน้ัน ๆ เชน การพิจารณาตาง ๆ ในการ
ประชุมกรรมการขับเคลื่อน (มน 5.1-4-11)  นอกจากนี้ผูบริหารได
บริหารภายใตหลักฉันทามติเพื่อหาขอตกลงภายในกลุม เพื่อไมใหเกิด
ผลกระทบใด  ๆตอผูท่ีเสียประโยชน หรือผูท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง โดย
การนําผลสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต ความตองการของนักศึกษา 
และความพึงพอใจตอการสอนและสิ่งสนับสุนนการสอนของนักศึกษา  มา
เปนแนวทางในการปรับปรุงและแกไขในการดําเนินงานใหตรงจุดตามหลัก
มุงเนนฉันทามติ 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 คนหาแนวปฏิบั ติที่ดีจากความรูทั้งที่ มีอยู ในตัวบุคคล ทักษะของผู มี
ประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจ    ดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและ
นํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง   

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการดําเนินคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดีจากความรูของอาจารย โดยดําเนินการในรูปแบบของ
การจัดการความรู ตามกระบวนการดังนี้  
       1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2558 
(มน 5.1-5-1) เพื่อทําหนาที่ในการจัดการความรูตามประเด็นความรูที่
ตองการของกลุมเปาหมาย 
       2) จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรูและอาจารยผูเขารวม 
(มน 5.1-5-2) โดยพิจารณากําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการ
จัดการความรู ดานการผลิตบัณฑิต  และดานการวิจัย ดังการดําเนินงาน
ตอไปนี ้
                    2.1 มีการศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 2 ดาน คือ ดานการผลิต
บัณฑิต และดานการวิจัย  
                     2.2 คณะกรรมการการจัดการความรูของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มีการประชุมเพื่อกําหนดแผนในการจัดการความรู 
ประจําปการศึกษา 2558 (มน 5.1-5-3) โดยมีแผนการจัดการความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธการพัฒนา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ.2555-2559  ท้ังหมด 2 ประเด็น  
ไดแก   
                     ประเด็นที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต หัวขอ การสงเสริมการให
นักศึกษาสูการปฏิบัติจริง 
                        ประเด็นท่ี 2 ดานการวิจัย หัวขอการผลิตผลงานวิชาการ
ของอาจารยใหมีคุณภาพ (การเขียนบทความวิจัย-การเขียนบทความ

มน 5.1-5-1 คําสั่งคณะ  เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู  ประจําป
การศึกษา 2558   
มน 5 .1-5-2 รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการการจัดการความรู  สาย
วิชาการ ประจําปการศึกษา 2558  
มน 5.1-5-3 แผนการจัดการความรู คณะ
มนุ ษยศาสตร และสั ง คมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2558   
มน 5.1-5-4 เอกสารเลมเล็ก การจัดการ
ความรู สายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปการศึกษา 2558  
มน 5.1-5-5 เว็บไซตคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  
มน 5 .1-5-6 รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการการจัดการความรู  สาย
สนบัสนุน ประจําปการศึกษา 2558  
 
มน 5.1-5-7 เอกสารเลมเล็กการจัดการ
ความรู สายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ปการศึกษา 2558  
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
วิชาการ-การเขียนตํารา)   
               2.3 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนา
ความรูและทักษะตามแผนความรูที่กําหนดในขอ 1 คือ อาจารย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       
          3) มีการจัดประชุมเพื่อแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู 
ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดไวในแผน    
           4) คณะกรรมการจัดการความรู ไดจัดทําเอกสารเผยแพรแนว
ปฏิบัติที่ที่ไดจากการแลเปลี่ยนเรียนรูทั้ง 2 ประเด็น (มน 5.1-5-4)  และ
จัดประชุมเพื่อคืนขอมูลใหกับกลุมอาจารยท่ีรวมกันแลกเปลี่ยนความรู 
ผานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู เพื่อใหเกิดการนําไปใช
ประโยชนตอการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ 
           5)  มีการเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด โดยจัด
ประชุมและแจกเอกสารแนวปฏิบัติที่ดี  ในรูปแบบของเอกสาร
เผยแพรเลมเล็ก และแจกใหแกอาจารยเพื่อนําไปใชประโยชน 
และเผยแพรเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) ผานทาง
เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง(มน 5.1-5-5) และจัดสงไปยังหนวยงานภายนอก เพื่อใช
ประโยชน และมีการคัดเลือกตัวแทนอาจารย เพื่อนําเสนอแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย  
ในเวทีตลาดนัดความรู ในระดับมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่  27 
กรกฎาคม 2558 เพื่อเปนการเผยแพรเทคนิคการปฏิบัติงานให
ประสบผลสําเรจ็  
          นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการจัดการความรูสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนในประเด็น การประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ ตาม
กระบวนการจัดการความรู และมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน (มน 5.1-5-6)  โดยมีการคัดเลือกบุคลากร เพื่อนําเสนอแนว
ปฏิบัติที่ดีดานการประสานงานใหมีประสิทธิภาพในเวทีตลาดนัด
ความรูในระดับมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เพื่อ
เปนการเผยแพรเทคนิคการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ และมี
การจัดทําเปนเอกสารเผยแพรเลมเล็ก (มน 5.1-5-7) ใหกับหนวยงาน
ตาง ๆ นําไปเปนแนวทาง และมีการติดตามการนําไปใชผานการ
ประชุมอีกครั้งหน่ึง  

 
 
 
 
 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน   

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรระยะยาว โดยแผนดังกลาวไดจัดทําข้ึนเพื่อ
พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการดานเทคนิคการสอนและการวัดผลและการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีกระบวนการจัดทําแผนดังตอไปนี้ 
        (1) แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน เพื่อทําหนาที่วิเคราะหรวบรวม 
ติดตามประเมินผลขอมูลและจัดทาํแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ 
        (2) วิเคราะหขอมูลที่ครอบคลุมขอมูลที่สําคัญดานตางๆ   ดังตอไปนี้ 
                   2.1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน 
รวมทั้งขอมูลการเกษียณอายุราชการในอนาคตอยางนอย5 ป ขางหนา 
และขอจํากัดดานตางๆเพื่อใชในการวางแผนพัฒนาบุคลากรตามแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
                  2.2 กําหนดแผนการจางงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ มีทัศนคติที่ดีใหเขาสูกระบวนการคัดเลือก คัดสรร   
                  2.3 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการพัฒนาของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการ(สายอาจารย) และสายสนบัสนุน  
                 2.4 ขอมูลความตองการและความสามารถเพื่อจัดทําสมรรถนะ 
(Competencies) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีจะใหเกิดขึ้น
ในระยะ 5 ปขางหนา 
                 2.5 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษย 
เพื่อการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาบุคลากร ตามแนวความตองการและ
ความคาดหวังของผูปฏิบัติงานจากแบบสอบถามและมติท่ีประชุมในการ
จัดการพัฒนา  
         (3) นําแผนในการบริหารและการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป (2555-
2559) เสนอคณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการที่ประชุมมีมติ
อนุมัติในหลักการของแผนพัฒนาบุคลากรในการประชุม ครั้งที่ 5/2554 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554  โดยในปการศึกษา 2558 ไดนําแผนพัฒนา
บุคลากรคณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555-2559)มาทบทวน เพื่อใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยแผนพัฒนาบุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  (พ.ศ.2559-2560)  (มน 5.1-6-1)  และผาน
ความเห็นชอบจากการประชุมคณะครั้งที่ 2/2559  วันพุธท่ี 24 กุมภาพันธ 
2559 วาระที่ 5.4  (มน 5.1-6-2)  และคณะฯ ยังไดจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรประจําป ซึ่งแบงปนจํานวน 2 แผน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรของคณะ ไดแก แผนพัฒนาอาจารยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2558 (มน 5.1-6-3) แผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 
2558 (มน 5.1-6-4) ท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ใน
การประชุม ครั้งท่ี 10/2558 วันศุกรท่ี 6 พฤศจิกายน 2558  (มน 5.1-6-5)

มน 5.1-6-1  แผนพัฒนาบุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  (พ.ศ.2559-
2560)   
มน 5.1-6-2  รายงานการประชุมคณะครั้งท่ี 
2/2559  วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ 2559 
มน 5.1-6-3  แผนพัฒนาอาจารยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2558 
มน 5.1-6-4  แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนั บสนุ น คณะมนุ ษยศาสตร และ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2558 
มน 5.1-6-5 รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจํ าคณะ  ครั้ งท่ี 
10/2558 วันศุกรท่ี 6 พฤศจิกายน 2558  
มน 5.1-6-6  รายงานสรุปผลโครงการ
พัฒนาอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน ปการศกึษา 2558 
มน 5.1-6-7  รายงานผลการประเมิน
ความสําเร็จของแผน ปการศึกษา 
2558 
มน 5.1-6-8  รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่ 7/2559 
วันพุธที่24 สิงหาคม 2559  
มน 5.1-6-9 รายงานผลการปฏิบัติงานใน
การศึกษาดูงาน/อบรม /สัมมนานอก
สถานที ่ 
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
โดยมีการดําเนินการจัดโครงการและจัดทํารายงานสรุปผล
โครงการตามแผนที่กําหนด (มน 5.1-6-6) โดยมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนและจัดทําเปนรายงานผลการประเมิน
ความสําเร็จของแผน (มน 5.1-6-7) และนําเสนอตอคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครั้งท่ี 7/2559 วันพุธท่ี 24 สิงหาคม 2559(มน 5.1-6-
8) เพื่อพิจารณาใหความเห็นเพื่อนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากรในปการศกึษา 2559 ตอไป 
          นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการติดตามใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนางานในหนาที่หรอื
นําไปใชประโยชน ดานการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูมาใช
พัฒนาในตําแหนงหนาที่ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานใน
การศึกษาดูงาน/อบรม /สัมมนานอกสถานที่ (มน 5.1-6-9) 
 
เกณฑมาตรฐานขอ 7 ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก ที่
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับ ใหการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ   

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจ และพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
              1) Plan คือ คณะฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะ ตั้ งแตระดับสาขาวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบตามตัวชี้ วัดของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.)ดังนี ้
              1.1 จัดทําคูมือประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (มน 5.1-7-1) และคูมือประกันคุณภาพการการศึกษา 
ระดับหลักสูตร (มน 5.1-7-2)   
              1.2 จัดทําแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 
2558 (มน 5.1-7-3) เพื่อกําหนดกิจกรรมโครงการใหสอดคลองกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

มน 5.1-7-1  คูมือประกันคุณภาพระดับ
ค ณ ะ  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร  
มน 5.1-7-2  คูมือประกันคุณภาพการ
การศึ กษา  ระดั บหลั กสู ตร  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มน 5.1-7-3 แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2558    
มน 5.1-7-4 ประกาศคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  เรื่อง นโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
มน 5.1-7-5   คําสั่งคณะ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะฯ ประจําปการศึกษา 
2558   
มน 5.1-7-6  คําสั่งคณะ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมกํากับดูแลและติดตามการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประจําคณะ คร้ังท่ี 10/2558 วันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2559  โดย
คณะไดนํานโยบายดานการคณุภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางมาเปนแนวทางการดําเนินตามประกาศมหาวทิยาลยัราช
ภัฏลําปาง เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และมีการกําหนดนโยบายดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 2/2556 และไดจัดทําประกาศ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ (มน 5.1-7-4) แนะนํานโยบายดังกลาวมาเปน
แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในท่ีระบุไวใน
คูมือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะไวอยางชัดเจน   
                1.3 แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะฯ ประจําปการศึกษา 2558  (มน 5.1-7-5) เพื่อกํากับ
ดูแลและดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ 
และระดับหลักสูตร ซึ่งมีการดําเนินงานแบบมีสวนรวมของบุคลากรใน
คณะฯประกอบดวยผูบริหาร คณาจารย บุคลากร ผูใชบัณฑิต และ
นักศึกษา และมีการแตงตั้งคณะกรรมกํากับดูแลและติดตามการ
ดําเนินงานตามองคประกอบ (มน 5.1-7-6) ที่ทําหนาที่ติดตามการ
ดําเนินงานแตละตัวบงชี้คณะใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และมี
การแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ (มน 5.1-7-7) เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการ
ประเมิน ประจําปการศึกษา 2558    
              2) Do คือ คณะมีการจัดประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 (มน 5.1-7-8)  เพื่อ
รวมกันในการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ และของหลักสูตร โดยมีการติดผลการ
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและติด
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรใหเปนไปเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร   
              3) Check คือ  คณะฯ มีกํากับ ติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย              
              1) การควบคุม กํากับ และติดตามการดําเนินงาน โดย
คณะกรรมการประจําคณะฯ  (มน 5.1-7-9) และมีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ  คณะกรรมการกํากับดูแลและ
ติดตามการดําเนินงานตามองคประกอบ เพื่อติดตามการดําเนินงาน
ดานการประเมินคุณภาพการคณะและหลักสูตร ใหเปนไปตาม
องคประกอบคุณภาพการ   
              2) ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานดานการ

ดําเนินงานตามองคประกอบ 
มน 5.1-7-7   คําสั่งคณะ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการเตรียมความพรอมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
มน 5.1-7-8  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2558 
มน 5.1-7-9   รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ประจําป
การศึกษา 2558 
มน 5.1-7-10 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ 
มน 5.1-7-11 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้ งท่ี 
2/2559 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ 
2559 และครั้ งที่  7/2559 วันที่  24 
สิงหาคม 2559 (มน 5.1-7-11)    
มน 5.1-7-12 รายงานสรุปผลโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพ
การศึกษาและวิพากษรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศกึษา 
2558 วันที่ 7 กันยายน 2559   
มน 5.1-7-13 แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะ ประจําปการศึกษา 
2558 
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หนา 102                                                      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
    

 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558  ใหมีการ
ดําเนินงานตามที่กําหนด โดยกําหนดใหหลักสูตรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร และ
จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามรายงานตัวบงชี้ขององคประกอบ
คุณภาพในระดับหลักสูตร และระดับคณะ (มน5.1-7-10) เสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพุธ
ที่ 24 กุมภาพันธ 2559 และคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 24 
สิงหาคม 2559 (มน 5.1-7-11) เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ ไป
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะและระดับหลกัสูตร 
                2.3) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับ
คณะ โดยผานกระบวนการวิพากษ ในวันที่ 7 กันยายน 2559 (มน 
5.1-7-12)  และกรอกขอมูลในระบบฐานขอมูล CHE QA Online ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเปนการรายงานผล
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และระดับ
หลักสูตร ตอสํานักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา (สกอ.)    
               2.4) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ระหวางวันที่ 2-9 สิงหาคม 2559 และประเมินระดับคณะ 
ในวันที่ 22-23 กันยายน 2559 เพื่อตรวจสอบระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายจากคณะกรรมประเมินคุณภาพภายในเปน
ประจําทกุปอยางตอเนื่อง 

             4) Action คือ คณะมีการนําผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 10/2558 เม่ือวันศุกรที่ 6 

พฤศจิกายน 2558 และนําขอเสนอแนะไปเปนแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ประจําปการศึกษา 2558 (มน 

5.1-7-13) เพื่อปรับปรุงภารกิจในดานตางๆ ตามพันธกิจของคณะ 
ตลอดจนเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและ

ผูรับบริการ เขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพของคณะ ดวยการ

ใหขอมูลปอนกลับและนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพการศึกษา

ของคณะ  ดังนี้  
             4.1) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิต
และผู รับบริการ รวมถึงศิษย เก า มีสวนรวมในรูปแบบของ
คณะกรรมการตาง ๆ   ไดแก  
                  (1) รวมเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะฯ  โดยมีตัวแทนผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และนักศึกษา 
และมีการประชุมรวมกันในการดําเนนิงานประกันคณุภาพการศึกษา   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
                  (2)รวมเปนคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร    
                  (3) รวมเปนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
          4.2)  เปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการใหขอมูล
ปอนกลับและรวมดําเนินกิจกรรม ดังนี้  
               (1) การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาในแต
ละภาคการศึกษา และจัดทําเปนรายงาน   
               (2) การประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของการ
ใหบริการ 3 ดานของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2558 
           4.3) คณะฯไดขอความรวมมือผูใชบัณฑิต เพื่อประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค(บัณฑิต
จบปการศึกษา 2556-2557) โดยสงผลใหสาขาวิชาเพื่อนําผลการ
ประเมินไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาใหเปนไป
ตามความตองการของผูใชบัณฑิตตอไป          
 
ผลการประเมิน 
ผลการประเมินปที่แลว 7 ขอ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
เปาหมายของปที่แลว 7 ขอ การบรรลุเปาหมาย () ไมบรรลุเปาหมาย  
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ 7 ขอ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี 7 ขอ การบรรลุเปาหมาย ()บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป 7 ขอ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
 
ตัวบงช้ีที่  5.2  ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสูตร 
ชนดิของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนินการ 1 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 2 

ขอ 
มีการดาํเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 5 

ขอ 
มีการดําเนินการ 6 

ขอ 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐานขอ 1 มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไป
ตามองคประกอบการประกันคณุภาพหลักสูตร   

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
Plan คณะฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะ  (มน 5.2-1-1) ที่ทําหนาที่ในการกํากับติดตามการดําเนินการการ

มน 5.2-1-1 แตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุ ณภาพการศึ กษาภายในของคณะ  
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ประกันคุณภาพของหลักสูตรทุกหลักสูตรในคณะฯ ให เปนไปตาม
องคประกอบของคุณภาพหลักสูตร และจัดทํา สงไปยังหลักสูตรเพื่อใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร และขั้นตอนการ
รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามองคประกอบคุณภาพ
การศกึษารอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ12 เดือน (มน 5.2-1-3) 
เพื่อใหแตละหลักสูตรนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
หลักสูตร และนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
Do คณะฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(มน 5.2-1-4)  เพื่อชี้แจงเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรใหอาจารยประจําหลักสูตรและชี้แจงข้ันตอนรายงานงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร รวมถึงการบริหารหลักสูตรเก่ียวกับอาจารยประจํา
หลักสูตรที่จะตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548  และกําหนดใหหลักสูตรจัดทําการรายงานผลตาม
องคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ระดับหลักสูตร(มน 5.2-1-5)  และจัดทําสรุป
เปนภาคการศึกษา และนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา  
Check ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ นํา
รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรภาคเรียนที่ 1 (รอบ 6 
เดือน) รายงานตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 2/2559  วันพุธท่ี 24 
กุมภาพันธ 2559 และ ภาคเรียนที่ 2/2559 (รอบ 9 เดือน ) ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559   (มน5.2-1-6) เพื่อพิจารณาการ
ดําเนินงานของแตละหลักสูตร  โดยมีขอเสนอจากคณะกรรมการในประเด็น
ของผลที่เกิดกับอาจารยเรื่องคุณภาพของอาจารยคืออาจารยประจํา
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และอาจารยประจําที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ  
Action คณะฯไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําประเด็นของผลที่
เกิดกับอาจารยเรื่องคุณภาพของอาจารยคืออาจารยประจําหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก และอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ ไป
วางแผนในการสงเสริมใหอาจารยประจํา เขาสูตําแหนงทางวิชาการ โดยการ
จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยตั้งแตเรื่องของการเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุนเพื่อเตรียมความพรอมในการขอทุนใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 และการเขียนบทความวิจัยใหไดรับการตีพิมพ  
เพื่อนําเสนอในเวทีตาง ๆ เพื่อใหเกิดผลงานวิชาการที่ไดรับการ
ตีพิมพและเผยแพรที่จะนําไปสูการขอตําแหนงทางวิชาการตอไป 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559  (มน 5.2-1-7)  โดยกําหนดให
อาจารยทุกคนในคณะเขารวมโครงการดังกลาว และหลังการจัด
โครงการคณะฯ ไดมีการติดตามใหอาจารยสงบทความวิจัย เพื่อหา
แหลงตีพิมพใหกับอาจารยที่สงบทความ  

ประจําปการศึกษา 2558 
มน 5.2-1-2 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร   
มน 5.2-1-3 รายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรตามองคประกอบคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 
มน 5.2-1-4 รายงานประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2558  
มน 5.2-1-5 รายงานผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตรภาคเรียนท่ี 
1/2558 และภาคเรียนท่ี2/2558 
มน 5.2-1-6  รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจํ าคณะฯ ครั้ งท่ี 
2/2559  วันพุธท่ี 24 กุมภาพันธ 2559 
และ ครั้งที่ 5/2559 วันท่ี 29 มิถุนายน 
2559    
มน 5.2-1-7 รายงานสรุปผลโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
และการเขียนบทความวิจัย วันที่ 27-28 
กรกฎาคม 2559 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (ฉบับหลังประเมิน) ปการศึกษา 2558 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง                                                    หนา 105 
 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 2 มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 
1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา   

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีคณะกรรมการกํากับ ติดตาม
การดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงาน
ผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษาดังนี้  
             1) แตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2558  ซึ่งประกอบไปดวยคณบดี รอง
คณบดี และประธานสาขาวิชา (มน 5.2-2-1) ทําหนาที่ในการติดตาม
การดําเนินงานและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร  
            2) กําหนดใหหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดรอบ 3 เดือน 6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน (มน 5.2-2-2) 
และนําเขาหารือในที่ประชุม คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (มน 5.2-2-3) เพื่อพิจารณาการดําเนินงานของแต
ละหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
                 3) ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ 
นํารายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรภาคเรียนที่ 1 (รอบ 6 
เดือน) รายงานตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 2/2559  วันพุธท่ี 24 
กุมภาพันธ 2559 และ ภาคเรียนที่ 2/2559 (รอบ 9 เดือน ) ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559   (มน5.2-2-4) เพื่อพิจารณาการ
ดําเนินงานของแตละหลักสูตร  โดยมีขอเสนอจากคณะกรรมการในประเด็น
ของผลที่เกิดกับอาจารยเรื่องคุณภาพของอาจารยคืออาจารยประจํา
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทาง
วิชาการ ซึ่งคณะฯ ไดนําผลขอเสนอแนะไปดําเนินการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพใหแกอาจารยประจําคณะฯในดานการเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อเตรียมความพรอมในการขอทุนใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 และการเขียนบทความวิจัย เพื่อนําเสนอ
ในเวทีตาง ๆ เพื่อใหเกิดผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพและ
เผยแพรที่จะนําไปสูการขอตําแหนงทางวิชาการตอไป 

มน 5.2-2-1แตงต้ังคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2558 
ม น  5 . 2 -2 -2  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 3 เดือน 
6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน 
มน 5.2-2-3 รายงานคณะกรรมการ 
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ปการศึกษา 2558  
มน 5.2-2-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
2/2559  วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ 2559 
และ  ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 
2559    
 
 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร   

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ

มน 5.2-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
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ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 
            1) คณะมีรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนผูกํากับ ติดตาม ดูแลการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาและมีนักวิชาการศึกษา ทําหนาที่สนับสนุนการ
ดําเนินของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบคุณภาพการ
หลักสูตร อาทิ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะที่ประกอบไปดวยประธานสาขาวิชา (มน 5.2-3-
1) เพ่ือรวมกันหารือแนวทางในการดําเนินงานของหลักสูตรและ
ของคณะใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ  มีการจัด
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู วันที่ 
20 เมษายน 2559 ณ หอง 0935 (มน 5.2-3-2) และจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการดําเนินงานระดับหลักสูตร
และสรางความเขาใจเกณฑการประเมินคุณภาพการศกึษา ระหวาง
วันที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ หอง 0935 (มน 5.2-3-3) เพื่อให
อาจารยประจําหลักสูตรไดเตรียมความพรอมในการเขียนรายงาน
ผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ไดอยางชัดเจนและเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด  
            2) คณะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 (มน 5.2-3-4) เพื่อใชในสนับสนุนการดําเนินงานแก
หลกัสูตรและจัดโครงการเพ่ือสรางความรูความเขาใจในการดําเนินงาน
ของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
              3) คณะมีระบบสารสนเทศตาง ๆ ที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรที่สามารถใชเปนขอมูลได อาท ิระบบบริหาร
จัดการงานวิจัย ผาน ttp://www.human.lpru.ac.th/HUSOCRMS/ 
และ ผาน http://www.human.lpru.ac.th/husocevaluation 
ระบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู / (มน 5.2-3-4)  

การศึกษาภายในประจําปการศึกษา 
2558 
มน 5.2-3-2 รายงานสรปุผล
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
กรอบมาตรฐานการเรียนรู วันที่ 20 
เมษายน 2559 ณ หอง 0935 
มน 5.2-3-3 รายงานสรปุผลโครง
อบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานการ
ดําเนินงานระดับหลักสูตร(มคอ.7)
และสรางความเขาใจเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา วนัที่ 13 
มิถนุายน 2558 ณ หอง 0935 
ม น  5 . 2 -3 -4  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร 
งบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร พ.ศ.2559 
 

 
เกณฑมาตรฐานขอ 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ มีการกําหนดการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุก
หลักสูตรประจําปการศึกษา 2558 ระหวางวันที่ 2-9 สิงหาคม 2559 โดย
รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ไดนําผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558  (มน 5.2-4-1) 
รายงานตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 วัน

มน 5.2-4-1  ผลการประเมินคุณภาพ
การศึ กษาระดั บหลั กสู ตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2558   
มน 5.2-4-2 รายงานการประชุ ม
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
พุธที่ 24 สิงหาคม 2559  โดยมีขอเสนอจากคณะกรรมการในประเด็น 
คุณภาพของอาจารยที่อาจารยประจําหลักสูตรยังมีผลงานวิชาการนอยและ
มีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการนอยในบางหลักสูตร 
ดังนั้น คณะจะตองดําเนินสงเสริม สนับสนุนและพัฒนา ให มี
คุณภาพดีข้ึน ในปการศึกษา 2559 ตอไป 

คณะกรรมการประจํ าคณะฯ  ครั้ งที่ 
7/2559 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559   

 
เกณฑมาตรฐานขอ 5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะฯ มีการกําหนดการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุก
หลักสูตรประจําปการศึกษา 2557 ระหวางวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 
โดยรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ไดนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557  (มน 
5.2-4-1) รายงานตอคณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 
8/2558 วันที่ 16 กันยายน 2558  เพื่อพิจารณาการดําเนินงานของแตละ
หลักสูตร โดยคณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะในปการศึกษา  2558 โดย 
ขอใหคณะควบคุม กํากับ ติดตาม ใหทุกหลักสูตรใหผานเกณฑมาตรฐาน  
เน่ืองจากมีจํานวน 2 หลักสูตรที่ไมผานเกณฑมาตรฐานเนื่องมีปญหา
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรที่จะตองดําเนินให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร และมอบหมายใหมี
ผูรับผิดชอบตรวจสอบอัตราคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร
เพื่อไมใหเกิดผลกระทบดานหลักสูตรสงผลใหการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 จํานวน 12 
หลักสูตร ผานมาตรฐานทุกหลักสูตร ตามผลการประเมิน
หลักสูตร ปการศึกษา 2558 (มน 5.2-4-2) 

มน 5.2-4-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึ กษาระดั บหลั กสู ตร  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2557   
มน 5.2-4-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึ กษาระดั บหลั กสู ตร  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2558   

 
เกณฑมาตรฐานขอ 6 มีผลการประเมินคณุภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ผลการดําเนนิงาน รายการหลักฐาน 
ในปการศึกษา 2558 คณะฯ มีการเปดการเรียนการสอนจํานวน 12 
หลักสูตร และรับการประเมินครบทุกหลักสูตร ระหวางวันท่ี 2-9 
สิงหาคม 2559 โดยผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรทั้ง 12 
หลักสูตรเปนไปตามองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน คือ
ผานมาตรฐานทุกหลักสูตร (มน 5.2-6-1)   

มน 5.2-6-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
กา รศึ กษ าระดั บหลั กสู ต ร  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2558   
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ผลการประเมิน 
ผลการประเมินปที่แลว 4 ขอ คะแนนประเมิน 3 คะแนน 
เปาหมายของปที่แลว 6 ขอ การบรรลุเปาหมาย ()ไมบรรลุเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ 6 ขอ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
เปาหมายของปน้ี 6 ขอ การบรรลุเปาหมาย ()บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป 6 ขอ คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 3  
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 

ตารางที่ 6-1  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

การบรรลุ
เปาหมาย 
[บรรล]ุ 
 [ไม
บรรลุ] 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (%  
หรือสัดสวน) 

ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

3 คะแนน 
30.45 

2.54 2.55   
12 

ตัวบงช้ีที่ 1.2 อาจารยประจํา
คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 
20 

16X 100 14.75x 5 
1.84 1.84  

108.5 40 

ตัวบงช้ีที่ 1.3 อาจารยประจํา
คณะที่ ดํ ารง ตํ า แหน ง ท า ง
วิชาการ 

รอยละ 
20 

19.5 100 17.97 X 5 
1.50 1.50  

108.5 60 

ตัวบงชี้ที่  1.4 จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

รอยละ 
15 

5+5+0+5 
3.75 3.75  

4 กลุม 

ตั วบ งชี้ ที่   1.5 การบริ การ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6  ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6) 
5  

ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6) 
5  

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 1 3.27  
องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรอืงานสรางสรรค 

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6) 
5  

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสรางสรรค 
 

25,000 
บาท/คน 

5,694,339.87 57,810.56 x 5 
11.56 5  

98.5 25,000 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการ
ของอาจารย ป ระ จํ า แล ะ
นักวิจัย 

รอยละ20 
21.20 X 100 19.54 x 5  

4.89 4.89  
108.5 20 

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 2 4.96  
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ งชี้ ที่  3.1  การบริการ
วิชาการแกสังคม 

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6 ) 
5  

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 3 5  
องคประกอบที่ 4 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไก 7 ขอ ดําเนินการได 6 ขอ 5  
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

การบรรลุ
เปาหมาย 
[บรรล]ุ 
 [ไม
บรรลุ] 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (%  
หรือสัดสวน) 

ตัวหาร 

การทํ านุบํ า รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม 

(ขอ 1-6) 

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 4 5  
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบริหารของ
คณะ เพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธตาม  พันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของ
คณะ 

7 ขอ 
ดําเนินการได 7 ขอ 

(ขอ 1-7) 
5  

ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

6 ขอ 
ดําเนินการได 6 ขอ 

(ขอ 1-6) 
5  

คาคะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 5 5  

คาเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 
54.52 

 4.19 
ระดับคุณภาพ ดี 

 
 
 
ตารางที่ 6-2 การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

องคประ 
กอบที ่

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

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

ปจจัย
นําเขา 

(I) 

กระบวน 
การ 
(P) 

ผลผลิต
และ

ผลลัพธ 
(O) 

คะแนน
เฉลี่ย 

1 6 2.36 5 2.54 3.27 พอใช 
2 3 5 5 4.43 4.81 ดีมาก 
3 1 - 5 - 5.00 ดีมาก 
4 1 - 5 - 5.00 ดีมาก 
5 2 - 5 - 5.00 ดีมาก 

รวมทุกตัวบงช้ี 3.02 5.00 3.49 4.16 
 ผลการประเมิน 

อยูในระดับ 
พอใช ดีมาก ดี ดี 
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Common data Set  (ขอมูลพื้นฐาน) ปการศึกษา 2558 

 
ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 12 
- ---ระดับปริญญาตรี 11 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปริญญาโท 1 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดับปริญญาเอก - 
    
จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - 
- ---ระดับปริญญาตรี - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปริญญาโท - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดับปริญญาเอก - 
    
จํานวนนกัศึกษาปจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 3,061 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตรี 3,013 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท 48 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก  - 
    
จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด รวมทั้งที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาตอ 108.5 
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ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

- ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาตอ วุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา  

3.0 

- ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาตอ วุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเทา 

89.5 

- ---จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาตอ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา  

16.0 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 89 
- ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา 

3.0 

- ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

77.0 

- ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

9.0 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 18.5 
- ---จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเทา 

0.0 

- ---จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

12.5 

- ---จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

6.0 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 0 
- ---จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา 

0.0 

- ---จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

0.0 

- ---จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

0.0 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 1 
- ---จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา 

0.0 

- ---จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 

0.0 

- ---จํานวนอาจารยประจําตาํแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 

1.0 

    
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 61 
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ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

- - --ระดับปริญญาตร ี 56 
- - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
- - --ระดับปริญญาโท 5 
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- - --ระดับปริญญาเอก - 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 56 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 44 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 12 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย 0 
- - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงศาสตราจารย 0 
    
จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 48 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

18 

- - --บทบสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

10 

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

11 

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

6 
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ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

0 

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

0 

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

0 

- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ
ประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการ 

0 

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลกัษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 

0 

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 2 
- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 1 
- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

0 

- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
- - --จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  0 
- - -จํานวนบทความของอาจารยประจาํหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิง
ในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

0 

    
จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด 554 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป 
หลังสําเร็จการศึกษา 

483 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศกึษา (ไมนับรวมผูท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ) 

270 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 29 
จํานวนผูสาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานทาํกอนเขาศกึษา 46 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 0 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศกึษา 6 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 0 
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ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอสิระ (คาเฉลี่ย) 

13,000.00 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศกึษาระดบั
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.45 

    
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

30 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีมีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  13 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

10 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต
สถาบันนาํเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาํเปนประกาศใหทราบทั่วไปและ
แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 

7 

- ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 2 

0 

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

0 

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

0 

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

0 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 
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ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาติ 0 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

0 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ  0 
จํานวนผูสาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ
ประเมิน) 

29 

    
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

- 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ 

- 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและ
แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 

- 

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

- 

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

- 

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

- 

- ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธบิัตร - 
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ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

- ---จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 

- 

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

- 

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

0 

    
จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 54,597.00 
- ---ระดับอนุปริญญา - 
- ---ระดับปริญญาตรี 54,207.00 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปริญญาโท 390 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
- ---ระดับปริญญาเอก - 
    
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 1,179,000.00 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,179,000.00 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 4,515,339.87 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4,515,339.87 
จํานวนอาจารยประจําทีป่ฏิบัติงานจริง (ไมนบัรวมผูลาศึกษาตอ) 98.5 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 98.5 
จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศกึษาตอ) - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 0 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 10 
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ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  10.0 
จํานวนนกัวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   - 
- ----กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
    
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

17 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 17 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ
แจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนบัแตวันที่ออกประกาศ 

9 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 
ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

10 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

6 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (ฉบับหลังประเมิน) ปการศึกษา 2558 
 

หนา 120                                                      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
    

 

 
ช่ือขอมูลพื้นฐาน คณะ 

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และ
แจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 1 

- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

- 

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

- 

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

2 

- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
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- ----กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร - 
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส online 

- 

- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 2 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 2 
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 1 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 1 
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 
- ----กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 
- ----กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 0 
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