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บทสรุปผู้บริหาร 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ก าหนวิสัยทัศน์        
เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของคณะไว้อย่างชัดเจน คือ “เป็นสถาบันการศึกษาเชิงสร้างสรรค์บนฐาน   
ความเป็นไทยในระดับมาตรฐานสากล” โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตาม    
อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คือ “สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือท้องถิ่น”  

โดยในปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561 
เสร็จสิ้นแล้วนั้น มีผลการประเมินตนเองรายองค์ประกอบ และคะแนนเฉลี่ยรวม ดังนี้ 

 
องค์ประกอบคุณภาพ ผลการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.38 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.85 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5.00 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.22 
 
 

 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์ นวลสระ 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2561 เป็นการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา (สกอ.) ระดับอุดมศึกษา  ก าหนดเพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน
และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561             
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลคะแนนการประเมินตนเองในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้ )  คือ  4.22  คะแนน  และ               
ในปีการศึกษานี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นเอกสารส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือสร้างบัณฑิตให้เกิดการเรียนรู้และมีคุณภาพเป็นบัณฑิต   
ในอุดมคติไทย ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
 
 ……………………………………………………….. 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์  นวลสระ) 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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บทท่ี  1  ส่วนน า 
 
1. ชื่อหน่วยงาน  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ที่ตั้ง  บริเวณจตุราคาร 

โทรศัพท์  :  053-885700-74 
โทรสาร  :  053-885709 
Website  :   www.human.cmru.ac.th 
e-Mail  :  humanoffice@cmru.ac.th 

 
2. ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน       
ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา โดยขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยในระยะที่   
ยังเป็นวิทยาลัยครูเชียงใหม่ได้จัดรูปแบบการบริหารงานวิชาการ เรียกว่า หมวดวิชา เช่น หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
หมวดวิชาสังคมศึกษา และหมวดวิชาศิลปะ เป็นต้น  ในการบริหารงานมีหัวหน้าหมวดวิชาเป็นผู้บริหารงาน และ
ขึ้นตรงต่อรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  
(ป.กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) และประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) นับตั้งแต่              
ปี พ.ศ. 2498 ตลอดมา 

พ.ศ.2518 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 มีผลให้การบริหารของวิทยาลัยครู          
ทุกแห่งขึ้นกับสภาการฝึกหัดครู ในปี พ.ศ.2519 ได้มีประกาศให้ใช้หลักสูตรการฝึกหัดครูของสถาบันการฝึกหัดครู 
และในปีเดียวกันนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทยจาก           
การประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก่อตั้งคณะวิชาขึ้นในปี          
พ.ศ.2520 โดยรวมหมวดวิชาต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิม และเรียกชื่อเป็นภาควิชาและโปรแกรมวิชา มีหัวหน้าคณะวิชาและ
หัวหน้าภาคเปน็ผู้บริหาร ประกอบด้วย 11 ภาควิชา และ 2 โปรแกรมวิชา  

พ.ศ. 2538 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 มีผลท าให้มีการเปลี่ยนชื่อจาก 
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ เป็นสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริหารงานคณะวิชา 
โดยเรียกชื่อใหม่ว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยกเลิกการบริหารแบบภาควิชาเป็นการบริหารแบบ
โปรแกรมวิชา มีคณบดีเป็นผู้บริหารคณะ และประธานโปรแกรมวิชา เป็นผู้บริหารโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย     
16 โปรแกรมวิชาและ 4 หมู่วิชา  

พ.ศ. 2542 ได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภายในคณะอีกครั้งหนึ่ง โดยลดและเพ่ิมจ านวนโปรแกรม
วิชา เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร และเพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารหลักสูตรที่พัฒนาใหม่และในปี 
พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

http://www.human.cmru.ac.th/
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พ.ศ. 2549 มีการก าหนดสาขาวิชาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแบ่งออกเป็น             
2 ภาควิชา ดังนี้ 

1. ภาควิชามนุษยศาสตร์ มี 11 สาขาวิชา ดังนี้ 
1.1 สาขาวิชาภาษาไทย 
1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.3 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
1.4 สาขาวิชาภาษาจีน 
1.5 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
1.6 สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
1.7 สาขาวิชาดนตรี 
1.8 สาขาวิชาศิลปกรรม 
1.9 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
1.10 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
1.11 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

2. ภาควิขาสังคมศาสตร์ มี 6 สาขาวิชา ดังนี้ 
2.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2.2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
2.3 สาขาวิชานิติศาสตร์ 
2.4 สาขาวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
2.5 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
2.6 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมอีกจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ในปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเรื่อง การจัดตั้งสาขาวิชาในภาควิชาหรือคณะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท าให้คณะปรับเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะให้เป็นไปตามประกาศ  มีการก าหนด
สาขาวิชาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกครั้งและแบ่งออกเป็น 2 ภาควิชา ดังนี้ 

ภำควิชำมนุษยศำสตร์ ภำควิชำสังคมศำสตร์ 

 สาขาวิชาภาษาไทย 
 สาขาวิชาภาษาตะวันออก 
- ภาษาจีน 
- ภาษาญี่ปุ่น 
- ภาษาเกาหลี 

 สาขาวิชาภาษาตะวันตก 
- ภาษาอังกฤษ 
- ภาษาฝรั่งเศส 

 สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง 

 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
 สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม 
- การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
- รัฐประศาสนศาสตร์ 
- ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

 สาขาวิชานิติศาสตร์ 
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- ดนตรี 
- ศิลปะการแสดง 

 สาขาวิชาศิลปกรรม 
 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555  ได้ยุบเลิกภาควิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่ยังคงมีการ
บริหารโดยสาขาวิชาเช่นเดิม และมีการแบ่งส่วนราชการในคณะเป็นส านักงานคณบดี ดังนี้  
 
 
 
 
 
 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 8255   ได้ประกาศภาควิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และมีการแบ่ง
ส่วนราชการในคณะเป็นส านักงานคณบดี ดังนี้ 

1. ภาควิชาภาษาตะวันตก 
2. ภาควิชาภาษาตะวันออก 
3. ภาควิชาภาษาไทย 
4. ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง 
5. ภาควิชาศิลปกรรม 
6. ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ 
7. ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
8. ภาควิชาการพัฒนาชุมชน 
9. ภาควิชานิติศาสตร์ 
10. ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
11. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
12. ภาควิชาสังคมและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริการการศึกษา งานการเงิน พัสดุ  
วิเคราะห์แผนและงบประมาณ 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 
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3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
         เป็นสถาบันการศึกษาเชิงสร้างสรรค์บนฐานความเป็นไทยในระดับมาตรฐานสากล   

คติพจน์ (Motto) 
สร้างความโดดเด่นทางภาษาร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมที่ยั่งยืน สู่ความเป็นสากลของโลก

ปัจจุบัน 
พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและสากล 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพของชุมชน

และท้องถิ่น ตลอดจนระดับประเทศเพ่ือสร้างความม่ันคงและเข้มแข็งทางสังคมและเศรษฐกิจ  
3. สร้างเครือข่ายทางวิชาการและให้บริการวิชาการด้านที่ปรึกษาและการจัดฝึกอบรมแก่หน่วยงาน      

ทั้งภายในและภายนอก 
4. สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

เพ่ือคงความเป็นเอกลักษณ์และความยั่งยืน 
5. พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพทั้งในด้านความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและสากล  

2. เพ่ือส่งเสริมการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน  

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายทางวิชาการในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้              
การพัฒนาการวิจัยและการบริการด้านวิชาการและวิชาชีพร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4. เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการคณะมีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และทันสมัยกับสังคม
โลกในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital technology) 

 



 

 

4. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน 
4.1 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)  

 
 

 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานการเงิน งานพัสดุ  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

งานบริการการศึกษา 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

ภาควิชา 

ภาควิชาภาษาไทย 

ภาควิชาภาษาตะวันออก 

ภาควิชาภาษาตะวันตก 

ภาควิชาศิลปกรรม 

ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง 

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร ์

ภาควิชาการพัฒนาชุมชน 

ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร ์

ภาควิชาวิชานิติศาสตร์  

ภาควิชาวิชาภูมิศาสตร ์

ภาควิชาวิชาสังคมและวัฒนธรรม 
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4.2 โครงสร้างการบริหารงาน (Administration Chart)  

รองคณบด ี
รับผิดชอบงาน

บริหารและ
บริการวชิาการ 

รองคณบด ี
รับผิดชอบงาน

วิชาการและการ
ต่างประเทศ 

รองคณบด ี
รับผิดชอบงาน

แผนงานและวิจัย หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ทั่วไป* 
หัวหน้างานวิชาการ 

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย 

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก 
 
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก 
 
หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม 
 
หัวหน้าภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง 
 
หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ 
 

คณบดี ที่ปรึกษาคณบด ี
 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส านักงานคณบด ี

คณะกรรมการบรหิารคณะ 
 

หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ 

หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน 

หัวหน้าภาควิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ 

หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

หัวหน้าภาควิชาสังคมและวัฒนธรรม 

รองคณบด ี
รับผิดชอบงาน

กิจการนักศึกษาและ
ประกันคุณภาพ 



 

 

5. รายชื่อกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย  
1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ  กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย   กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ กรรมการ 
6. รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี   กรรมการและเลขานุการ 

 
6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

หลักสูตรและสาขาวิชาทั้งหมดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561  
มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 1 รายชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 20 หลักสูตร (จ าแนกตามประเภทการจัดการศึกษา) 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ระดับการศึกษา 
1 ศิลปศาสตรบณัฑติ (4 ปี) ดุริยางคไ์ทย ระดับปริญญาตร ี

2 ศิลปศาสตรบณัฑติ (4 ปี) ดุริยางคส์ากล 

3 ศิลปศาสตรบณัฑติ (4 ปี) ภาษาเกาหล ี

4 ศิลปศาสตรบณัฑติ (4 ปี) ภาษาจีน 

5 ศิลปศาสตรบณัฑติ (4 ปี) ภาษาญี่ปุ่น 

6 ศิลปศาสตรบณัฑติ (4 ปี) ภาษาไทย 

7 ศิลปศาสตรบณัฑติ (4 ปี) ภาษาฝรั่งเศสธรุกิจ 

8 ศิลปศาสตรบณัฑติ (4 ปี) ภาษาอังกฤษ 

9 ศิลปศาสตรบณัฑติ (4 ปี) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

10 ศิลปศาสตรบณัฑติ (4 ปี) ศิลปะและการออกแบบ 

11 ศิลปศาสตรบณัฑติ (4 ปี) นาฏศิลป์และการละคร 

12 ศิลปศาสตรบณัฑติ (4 ปี) สารสนเทศศาสตร ์

13 ศิลปศาสตรบณัฑติ (4 ปี) การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

14 ศิลปศาสตรบณัฑติ (4 ปี) การพัฒนาชุมชน 

15 ศิลปศาสตรบณัฑติ (4 ปี) วัฒนธรรมศึกษา 

16 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (4 ปี) รัฐประศาสนศาสตร ์

17 นิติศาสตรบณัฑิต (4 ปี) นิติศาสตร ์

18 วิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภูมิสารสนเทศ 

19 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย ระดับปริญญาโท 

20 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาอังกฤษศึกษา 
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7. จ านวนนักศึกษา  

จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562  (ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 1/2562) 
ตำรำงท่ี 2  จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561  จ าแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษาดังนี้ 

 

หลักสูตรวิชำ ปริญญำตรี ปริญญำโท ผลรวมทั้งหมด 

ดุริยางค์ไทย 2 - 2 
ดนตรีสากล 231 - 231 

ภาษาเกาหลี 289 - 289 

ภาษาจีน 462 - 462 
ภาษาญี่ปุ่น 412 - 412 

ภาษาไทย 218 - 218 
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 108 - 108 

ภาษาอังกฤษ 281 - 281 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 296 - 296 
ศิลปะและการออกแบบ 157 - 157 

นาฏศิลป์และการละคร 21 - 21 

สารสนเทศศาสตร์ 144 - 144 
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 633 - 633 

การพัฒนาชุมชน 431 - 431 

วัฒนธรรมศึกษา 195 - 195 
รัฐประศาสนศาสตร์ 472 - 472 

นิติศาสตร์ 426 - 426 
ภูมิสารสนเทศ 129 - 129 

ภาษาไทย(ป.โท) - 59 59 

ภาษาอังกฤษศึกษา (ป.โท) - 17 17 
รวมทั้งหมด 4,907 คน 76 คน 4,983 คน 



 

 

8. จ านวนอาจารย์ และบุคลากร  
อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 185 คน ที่ปฏิบัติงานจริงและ

ลาศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2561 
ตารางท่ี 3  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ประจ าปีการศึกษา 2561 

ล ำดับ 
ต ำแหน่ง 

ทำงวิชำกำร 
ชื่อ – สกุล หลักสูตร 

ระดับ
กำรศึกษำ 

กำรปฏิบัติงำน  1 มิถุนำยน 2560 – 31 พฤษภำคม 2561 
วันที่เข้ำท ำงำน วันที่ออกจำกงำน วันที่ลำศึกษำต่อ กำรนับจ ำนวน 

1 อาจารย ์ John Kedward ภาษาอังกฤษ ปริญญาตร ี 19 มิถุนายน 2549  ปฏิบัติงาน 1 

2 อาจารย ์ กนิษฐ ์ ดีหนอ ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546  ปฏิบัติงาน 1 
3 อาจารย ์ กฤษณะ สุยะอ้าย ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 3 พฤศจิกายน 2552  ปฏิบัติงาน 1 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยา มหาวัน ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 3 พฤศจิกายน 2552  ปฏิบัติงาน 1 

5 อาจารย ์ เกศิน ี ศรีรัตน ์ ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 15 มิถุนายน 2547  ปฏิบัติงาน 1 
6 อาจารย ์ ดร.ขวัญหทัย กวดนอก ภาษาอังกฤษ ปริญญาเอก 1 มิถุนายน 2549  ปฏิบัติงาน 1 

7 อาจารย ์ จุติญาณ ี เพิ่มทันจิตต ์ ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2547  ปฏิบัติงาน 1 

8 อาจารย ์ จารุณ ี นาคเจรญิ ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 19 กรกฎาคม 2547  ปฏิบัติงาน 1 
9 อาจารย ์ ดร.ดุษฎ ี รังษีชัชวาล ภาษาอังกฤษ ปริญญาเอก 17 พฤษภาคม 2548  ปฏิบัติงาน 1 

10 อาจารย ์ ดร.ธนพร    ธาริญ ศิรธนาพันธ ์ ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 24 ตุลาคม 2555  ปฏิบัติงาน 1 

11 อาจารย ์ ปณชนก ชาญไววิทย ์ ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 25 พฤษภาคม 2554  ลาศึกษาต่อ 1 

12 อาจารย ์ ปิยะพันธ์ กันทิสา ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2556  ลาศึกษาต่อ 1 

13 อาจารย ์ พรรษกร ชาตรีภิญโญ ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2556  ปฏิบัติงาน 1 

14 อาจารย ์ พะเยา นุเสน ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 9 พฤศจิกายน 2553  ปฏิบัติงาน 1 

15 อาจารย ์ ณพัชญาฐ ์ สุขพัชราภรณ ์ ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 3 พฤศจิกายน 2553  ปฏิบัติงาน 1 
16 อาจารย ์ ภัทรกมล รักสวน ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546  ปฏิบัติงาน 1 
17 อาจารย ์ ดร.รชฏ นุเสน ภาษาอังกฤษ ปริญญาเอก 20 พฤษภาคม 2551  ปฏิบัติงาน 1 
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ล ำดับ 
ต ำแหน่ง 

ทำงวิชำกำร 
ชื่อ – สกุล หลักสูตร 

ระดับ
กำรศึกษำ 

กำรปฏิบัติงำน  1 มิถุนำยน 2560 – 31 พฤษภำคม 2561 

วันที่เข้ำท ำงำน วันที่ออกจำกงำน วันที่ลำศึกษำต่อ กำรนับจ ำนวน 

18 อาจารย ์ ดร.รณวีร ์ พาผล ภาษาอังกฤษ ปริญญาเอก 3 มิถุนายน 2553  ปฏิบัติงาน 1 
19 อาจารย ์ ลลิดา วิบูลวัชร ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2547  ปฏิบัติงาน 1 

20 อาจารย ์ ดร.วรศริ ิ บุญซื่อ ภาษาอังกฤษ ปริญญาเอก 17 พฤษภาคม 2548  ปฏิบัติงาน 1 

21 อาจารย ์ วรสุดา วัฒนวงศ์ ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 17 พฤษภาคม 2548  ลาศึกษาต่อ 1 
22 อาจารย ์ วราพร ไชยคุนา ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546  ปฏิบัติงาน 1 

23 อาจารย ์ ศิริพรรณ สุวรรณาลัย ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 17 พฤษภาคม 2548  ลาศึกษาต่อ 1 

24 อาจารย ์ ดร.ณัฏฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน ์ ภาษาอังกฤษ ปริญญาเอก 1 มิถุนายน 2555  ปฏิบัติงาน 1 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สลลิา พันชนะ ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2547  ปฏิบัติงาน 1 

26 อาจารย ์ ฉันทนา ศศิธรามาศ ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2533  ปฏิบัติงาน 1 

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภ ู ภาษาอังกฤษ ปริญญาเอก 21 พฤษภาคม 2529  ปฏิบัติงาน 1 

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ ์ นาคนิษฐนนต ์ ภาษาอังกฤษ ปริญญาเอก 1 เมษายน 2540  ปฏิบัติงาน 1 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาตยา วงศ์รักมิตร ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 5 มิถุนายน 2529  ปฏิบัติงาน 1 

30 อาจารย ์ ดร.นิตยา สงวนงาม ภาษาอังกฤษ ปริญญาเอก 9 มกราคม 2528  ปฏิบัติงาน 1 

31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย สาเอี่ยม ภาษาอังกฤษ ปริญญาเอก 1 พฤษภาคม 2532  ปฏิบัติงาน 1 
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 18 มีนาคม 2534  ปฏิบัติงาน 1 
33 อาจารย ์ เอกรัฐ อินทร์แสง ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 13 พฤษภาคม 2524  ปฏิบัติงาน 1 

34 อาจารย ์ กมลฉัตร ทานะมัย ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 25 กันยายน 2560  ปฏิบัติงาน 1 

35 อาจารย ์ นันทิยา ศิลาชัย ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 2 มีนาคม 2561  ปฏิบัติงาน 1 
36 อาจารย ์ ว่าที่ ร.ต. ดร.เกียรติชัย สายตาค า ภาษาอังกฤษ ปริญญาเอก 21 พฤศจิกายน 2548  ปฏิบัติงาน 1 
37 อาจารย ์ Parham Rafatjou ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท 10 กุมภาพันธ์ 2560  ปฏิบัติงาน 1 
38 อาจารย ์ กิตติพงศ์ ติรณะรตัน ภาษาฝรั่งเศสธรุกิจ ปริญญาโท 25 กันยายน 2560  ปฏิบัติงาน 1 
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ล ำดับ 
ต ำแหน่ง 

ทำงวิชำกำร 
ชื่อ – สกุล หลักสูตร 

ระดับ
กำรศึกษำ 

กำรปฏิบัติงำน  1 มิถุนำยน 2560 – 31 พฤษภำคม 2561 

วันที่เข้ำท ำงำน วันที่ออกจำกงำน วันที่ลำศึกษำต่อ กำรนับจ ำนวน 

39 อาจารย ์ อภิวัฒน ์ สอนสุกอง ภาษาฝรั่งเศสธรุกิจ ปริญญาโท 25 กันยายน 2560  ปฏิบัติงาน 1 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศา กันทะสอน ภาษาฝรั่งเศสธรุกิจ ปริญญาโท 3 มิถุนายน 2554  ปฏิบัติงาน 1 

41 อาจารย ์ สุทธิน ี เดชารัตน ์ ภาษาฝรั่งเศสธรุกิจ ปริญญาโท 23 กรกฎาคม 2540  ปฏิบัติงาน 1 

42 อาจารย ์ สินิทธิ ์ ซื่อตระกลู ภาษาฝรั่งเศสธรุกิจ ปริญญาโท 23 กรกฎาคม 2540  ปฏิบัติงาน 0.5 
43 อาจารย ์ Annanick VAUCLIN ภาษาฝรั่งเศสธรุกิจ ปริญญาโท 5 พฤศจิกายน 2561  ปฏิบัติงาน 1 

44 อาจารย ์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน ์ ภาษาจีน ปริญญาเอก 1 ตุลาคม 2542  ปฏิบัติงาน 1 

45 อาจารย ์ ดร.ประนอม ล างาม ภาษาจีน ปริญญาเอก 21 ตุลาคม 2545  ปฏิบัติงาน 1 
46 อาจารย ์ เมษา มหาวรรณ ์ ภาษาจีน ปริญญาโท 15 สิงหาคม 2546  ปฏิบัติงาน 1 

47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณดิา ถึงแสง ภาษาจีน ปริญญาเอก 1 มิถุนายน 2541  ปฏิบัติงาน 1 

48 อาจารย ์ วิราช ทูลแก้ว ภาษาจีน ปริญญาโท 1 ตุลาคม 2542  ปฏิบัติงาน 1 
49 อาจารย ์ ดร.กิตญิา ชูวิทย์เจริญกิจ ภาษาจีน ปริญญาเอก 1 มิถุนายน 2545  ปฏิบัติงาน 1 

50 อาจารย ์ ดร.พัศศ ์ ผณณิศวรสกุล ภาษาจีน ปริญญาเอก 1 มิถุนายน 2557  ปฏิบัติงาน 1 

51 อาจารย ์ หทัยรัตน ์ มหาวรรณ ์ ภาษาจีน ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2549  ปฏิบัติงาน 1 
52 อาจารย ์ วุฒิชัย สืบสอน ภาษาจีน ปริญญาโท 25 กันยายน 2560  ปฏิบัติงาน 1 
53 อาจารย ์ อัญชล ี เรือนมั่น ภาษาจีน ปริญญาโท 25 กันยายน 2560  ปฏิบัติงาน 1 

54 อาจารย ์ Zhao Jing ภาษาจีน ปริญญาตร ี 19 ตุลาคม 2561 1 เมษายน 2562 ปฏิบัติงาน 0 

55 อาจารย ์ Tang Yan ภาษาจีน ปริญญาตร ี 19 ตุลาคม 2561 25 มีนาคม 2562 ปฏิบัติงาน 0 
56 อาจารย ์ Li Shu Yi ภาษาจีน ปริญญาตร ี 20 กรกฎาคม 2561 22 มีนาคม 2562 ปฏิบัติงาน 0.5 
57 อาจารย ์ ณัฐวุฒิ ลือด ี ภาษาเกาหล ี ปริญญาโท 7 กันยายน 2559  ลาศึกษาต่อ 1 
58 อาจารย ์ ประภารัตน ์ ทองสั้น ภาษาเกาหล ี ปริญญาโท 22 กรกฎาคม 2551  ปฏิบัติงาน 1 
59 อาจารย ์   ดร.ภาวนา เพ็ชรพราย ภาษาเกาหล ี ปริญญาเอก 20 มิถุนายน 2549  ปฏิบัติงาน 1 
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ล ำดับ 
ต ำแหน่ง 

ทำงวิชำกำร 
ชื่อ – สกุล หลักสูตร 

ระดับ
กำรศึกษำ 

กำรปฏิบัติงำน  1 มิถุนำยน 2560 – 31 พฤษภำคม 2561 

วันที่เข้ำท ำงำน วันที่ออกจำกงำน วันที่ลำศึกษำต่อ กำรนับจ ำนวน 

60 อาจารย ์ อจลา เตชะพิชญภักด ี ภาษาเกาหล ี ปริญญาโท 21 ตุลาคม 2551  ปฏิบัติงาน 1 
61 อาจารย ์ Young ran Kim ภาษาเกาหล ี ปริญญาโท 24 ตุลาคม 2550  ปฏิบัติงาน 1 

62 อาจารย ์ Jee  Hyun Cho ภาษาเกาหล ี ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2554  ปฏิบัติงาน 1 
63 อาจารย ์ Park Jeongsu ภาษาเกาหล ี ปริญญาโท 25  ตุลาคม 2561  ปฏิบัติงาน 0.5 
64 อาจารย ์ อุรพล แดนโพธิ ์ ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาโท 21 พฤษภาคม 2550  ปฏิบัติงาน 1 
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาวัณย ์ หงษ์อนุรักษ ์ ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาโท 19 มิถุนายน 2532  ปฏิบัติงาน 1 
66 อาจารย ์ ศศิธร ศรีรัตน ์ ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาโท 1 ธันวาคม 2536  ปฏิบัติงาน 1 
67 อาจารย ์ กรุณา กลจักร์วงค์ษา ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2545  ปฏิบัติงาน 1 

68 อาจารย ์ วทัญญู ศรีอุทัย ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาโท 20 มิถุนายน 2561  ปฏิบัติงาน 1 

69 อาจารย ์ Yukiko Kawai ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาโท 1 มีนาคม 2548  ปฏิบัติงาน 1 

70 อาจารย ์ Yumiko Shima ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2557  ปฏิบัติงาน 1 

71 อาจารย ์ Yuya Yata ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตร ี 10 พฤษภาคม 2561  ปฏิบัติงาน 1 
72 รองศาสตราจารย ์ สนิท สัตโยภาส ภาษาไทย ปริญญาโท 1 ตุลาคม 2558  ปฏิบัติงาน 1 

73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ ์ พันชนะ ภาษาไทย ปริญญาโท 1 ตุลาคม 2552  ปฏิบัติงาน 1 

74 อาจารย ์ กฤษณา สมบัต ิ ภาษาไทย ปริญญาโท 22 ตุลาคม 2553  ลาศึกษาต่อ 1 

75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ ์ วงศ์ทิพย์ ภาษาไทย ปริญญาเอก 20 พฤษภาคม 2552  ปฏิบัติงาน 1 

76 อาจารย ์ ณัฐพร จาดยางโทน ภาษาไทย ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2549  ปฏิบัติงาน 1 

77 อาจารย ์ โสภติา ถาวร ภาษาไทย ปริญญาโท 1 สิงหาคม 2557  ปฏิบัติงาน 1 
78 อาจารย ์ ดลยา แก้วค าแสน ภาษาไทย ปริญญาโท 22 ตุลาคม 2553  ลาศึกษาต่อ 1 
79 อาจารย ์ นัยนา ครุฑเมือง ภาษาไทย ปริญญาโท 20 มิถุนายน 2549  ลาศึกษาต่อ 1 
80 อาจารย ์ พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง ภาษาไทย ปริญญาโท 10 มิถุนายน 2556  ปฏิบัติงาน 1 
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ล ำดับ 
ต ำแหน่ง 

ทำงวิชำกำร 
ชื่อ – สกุล หลักสูตร 

ระดับ
กำรศึกษำ 

กำรปฏิบัติงำน  1 มิถุนำยน 2560 – 31 พฤษภำคม 2561 

วันที่เข้ำท ำงำน วันที่ออกจำกงำน วันที่ลำศึกษำต่อ กำรนับจ ำนวน 

81 อาจารย ์ พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน ์ ภาษาไทย ปริญญาโท 20 มิถุนายน 2549  ปฏิบัติงาน 1 
82 อาจารย ์ วาทิน ี ศิริชัย ภาษาไทย ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2553  ลาศึกษาต่อ 1 

83 อาจารย ์ สุชัญญา วงค์เวสช์ ภาษาไทย ปริญญาโท 27 กรกฎาคม 2552  ลาศึกษาต่อ 1 

84 อาจารย ์ สุชาดา เกียรตยิุทธชาต ิ ภาษาไทย ปริญญาโท 20 พฤษภาคม 2552  ปฏิบัติงาน 1 
85 อาจารย ์ อนิสรา รัศมีเจริญ ภาษาไทย ปริญญาโท 22 ตุลาคม 2553  ลาศึกษาต่อ 1 

86 อาจารย ์ อิสริยาภรณ ์ แสงปัญญา ภาษาไทย ปริญญาโท 20 มิถุนายน 2549  ปฏิบัติงาน 1 

87 อาจารย ์ จุมพิต ศรีวัฒนพงศ์ ภาษาไทย ปริญญาโท 1 กุมภาพันธ์ 2559  ปฏิบัติงาน 1 

88 อาจารย ์ ณัฐพงษ ์ ปัญจบุร ี ภาษาไทย ปริญญาโท 9 มิถุนายน 2560 1 เมษายน 2562 ปฏิบัติงาน 1 

89 รองศาสตราจารย ์ รังสรรค ์ จันต๊ะ ภาษาไทย ปริญญาโท 12 กุมภาพันธ์ 2561  ปฏิบัติงาน 1 

90 อาจารย ์ สุดธิดา สวนประดิษฐ ์ ภาษาไทย ปริญญาโท 7 พฤษภาคม 2561  ปฏิบัติงาน 1 
91 อาจารย ์ ณัฐวัฒน ์ โสมด ี ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาโท 27 กรกฎาคม 2552  ปฏิบัติงาน 1 

92 อาจารย ์ สมศักดิ ์ พรมจักร ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาโท 22 ตุลาคม 2553  ปฏิบัติงาน 1 

93 อาจารย ์ สายพิณ สังคีตศิลป์ ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาโท 20 พฤษภาคม 2552  ลาศึกษาต่อ 1 
94 อาจารย ์ สิริพร คืนมาเมือง ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546  ปฏิบัติงาน 1 
95 อาจารย ์ เสน่ห ์ วงค์สุฤทธิ ์ ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546  ปฏิบัติงาน 1 

96 อาจารย ์ เอกพงศ ์ สุริยงค ์ ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546  ปฏิบัติงาน 1 

97 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุทธ ประวัง ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2531  ปฏิบัติงาน 1 
98 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาเอก 22 พฤษภาคม 2522  ปฏิบัติงาน 1 
99 อาจารย ์ Lkuo Eiso ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาโท 24 พฤษภาคม 2559  ปฏิบัติงาน 1 
100 อาจารย ์ จารุวรรณ เพ็งศิริ ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาโท 1 ตุลาคม 2559  ปฏิบัติงาน 1 
101 อาจารย ์ ดร.กนิษฐา พวงศรี ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาเอก 20 มิถุนายน 2561  ปฏิบัติงาน 1 
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102 อาจารย ์ เสรมิ วัชรินทร์ ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาโท 20 มิถุนายน 2561  ปฏิบัติงาน 1 
103 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณชิต แม้นมาลยั ดรุิยางคไ์ทย ปริญญาโท 21 พฤษภาคม 2524  ปฏิบัติงาน 1 

104 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพิชัย สอนศร ี ดรุิยางคไ์ทย ปริญญาโท 12 กรกฎาคม 2536  ปฏิบัติงาน 1 

105 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บูรณพันธุ ์ ใจหล้า ดรุิยางคไ์ทย ปริญญาโท 1 ตุลาคม 2544  ปฏิบัติงาน 1 
106 อาจารย ์ ณัฐนร ี รัตนสวสัดิ ์ ดรุิยางคไ์ทย ปริญญาโท 3 พฤศจิกายน 2552  ปฏิบัติงาน 1 

107 อาจารย ์ มงคล ภิรมยค์รุฑ ดรุิยางคไ์ทย ปริญญาโท 1 ตุลาคม 2550  ปฏิบัติงาน 1 

108 อาจารย ์ เมธิน ี ตุ้ยสา ดรุิยางคไ์ทย ปริญญาโท 15 มิถุนายน 2547  ปฏิบัติงาน 1 
109 อาจารย ์ ปรเมศวร ์ สรรพศร ี ดรุิยางคไ์ทย ปริญญาโท 25 ตุลาคม 2554  ปฏิบัติงาน 1 

110 อาจารย ์ สงกรานต ์ สมจันทร ์ ดรุิยางคไ์ทย ปริญญาโท 15 สิงหาคม 2557  ปฏิบัติงาน 1 

111 อาจารย ์ ทรงพล เลิศกอบกุล ดรุิยางคไ์ทย ปริญญาโท 1 พฤษภาคม 2560  ปฏิบัติงาน 1 

112 อาจารย ์ เกริกพงศ์ ใจค า ดรุิยางคไ์ทย ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2560  ปฏิบัติงาน 1 
113 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพชร นุตสาระ ดนตรสีากล ปริญญาเอก 1 ธันวาคม 2535 31 มกราคม 2562 ปฏิบัติงาน 0.5 

114 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรสวรรค ์ จันทะวงศ ์ ดนตรสีากล ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2536  ปฏิบัติงาน 1 

115 อาจารย ์ นิรุตร ์ แก้วหล้า ดนตรสีากล ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546  ปฏิบัติงาน 1 
116 อาจารย ์ มณฑริา ศิริสว่าง ดนตรสีากล ปริญญาโท 1 สิงหาคม 2557  ปฏิบัติงาน 1 
117 อาจารย ์ อิสรากร พัลวัลย ์ ดนตรสีากล ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2561  ปฏิบัติงาน 0.5 

118 อาจารย ์ ดร.ไกรลาส จิตร์กลุ ศิลปะการแสดง ปริญญาเอก 24 ตุลาคม 2549  ปฏิบัติงาน 1 

119 อาจารย ์ วิภาดา เพชรโชต ิ ศิลปะการแสดง ปริญญาโท 15 สิงหาคม 2537  ปฏิบัติงาน 1 
120 อาจารย ์ ปิติสันต ์ มุกดาสกลุภิบาล ศิลปะการแสดง ปริญญาโท 2 พฤษภาคม 2554  ลาศึกษาต่อ 1 
121 อาจารย ์ สรายุทธ อ่องแสงคุณ ศิลปะการแสดง ปริญญาโท 19 มีนาคม 2547  ปฏิบัติงาน 1 
122 อาจารย ์ สุนิษา สุกิน ศิลปะการแสดง ปริญญาโท 3 สิงหาคม 2554  ปฏิบัติงาน 1 
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123 อาจารย ์ ศริยา หงส์ยี่สิบเอ็ด ศิลปะการแสดง ปริญญาโท 3 สิงหาคม 2554  ปฏิบัติงาน 1 
124 อาจารย ์ ชัพวิชญ์ ใจหาญ ศิลปะการแสดง ปริญญาโท 1 ตุลาคม 2559  ปฏิบัติงาน 1 

125 อาจารย ์ อาทิตยา ผิวข า ศิลปะการแสดง ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2560  ปฏิบัติงาน 1 

126 อาจารย ์ ภัทรศิลป ์ สุกัณศลิ ศิลปะการแสดง ปริญญาโท 1 กุมภาพันธ ์2561  ปฏิบัติงาน 1 
127 อาจารย ์ นิศารัตน ์ สิงห์บุราณ ศิลปะการแสดง ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2560  ปฏิบัติงาน 1 

128 อาจารย ์ กิตต ิ มีชัยเขตต ์ ศิลปะการแสดง ปริญญาโท 22 กุมภาพันธ์ 2561 1 พฤษภาคม 2562 ปฏิบัติงาน 1 

129 อาจารย ์ ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ ์ ศิลปะการแสดง ปริญญาโท 1 ตุลาคม 2561  ปฏิบัติงาน 0.50 
130 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชโรชีนีย์ ชัยมินทร ์ สารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาโท 25 พฤษภาคม 2554  ลาศึกษาต่อ 1 

131 อาจารย ์ ทัศวรรณ ธิมาค า สารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาโท 25 พฤษภาคม 2554  ลาศึกษาต่อ 1 

132 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโลบล วิมลสิทธิชัย สารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาเอก 1 พฤศจิกายน 2550  ปฏิบัติงาน 1 

133 อาจารย ์ พัฒนินทร์ ศุขโรจน ์ สารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2549  ปฏิบัติงาน 1 
134 อาจารย ์ ดร.สจุิรา อัมรักเลศิ สารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาเอก 10 มิถุนายน 2548  ปฏิบัติงาน 1 

135 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาต ิ พุทธิมา สารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาโท 20 พฤษภาคม 2552  ปฏิบัติงาน 1 

136 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม สารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาเอก 5 ตุลาคม 2544  ปฏิบัติงาน 1 
137 อาจารย ์ อมาคินป ์ ชินโชติกร สารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาโท 15 สิงหาคม 2559  ปฏิบัติงาน 1 
138 อาจารย ์ กมลาศ สาล ีสุกัณศลี การพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 27 กรกฎาคม 2552  ลาศึกษาต่อ 1 

139 อาจารย ์ โฆษิต ไชยประสิทธ์ิ การพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2547  ปฏิบัติงาน 1 

140 อาจารย ์ ดร.ชุติวลญัชน ์ เสมมหาศักดิ ์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาเอก 1 พฤศจิกายน 2547  ปฏิบัติงาน 1 
141 อาจารย ์ นิชธิมา บุญเฉลยีว การพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 1 สิงหาคม 2557  ปฏิบัติงาน 1 
142 อาจารย ์ ปลินดา ระมิงค์วงศ ์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 1 สิงหาคม 2557  ปฏิบัติงาน 1 
143 อาจารย ์ เปรมวด ี กิรวาท ี การพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 27 กรกฎาคม 2552  ปฏิบัติงาน 1 
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144 อาจารย ์ พจนา มณฑรีรัตน ์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 10 มิถุนายน 2548  ปฏิบัติงาน 1 
145 อาจารย ์ ลัดดา ประสพสมบตั ิ การพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 10 มิถุนายน 2548  ปฏิบัติงาน 1 

146 อาจารย ์ สุรสิงห์ แสงโสด การพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546  ปฏิบัติงาน 1 

147 อาจารย ์ สุรเดช ลุนิทรานนท์ การพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 25 พฤษภาคม 2554  ปฏิบัติงาน 1 
148 อาจารย ์ ฐากูร ข่าขันมะล ี การพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 25 กันยายน 2560  ปฏิบัติงาน 1 

149 อาจารย ์ บรมศักดิ ์ กลั่นเรืองแสง ภูมิศาสตร ์ ปริญญาโท 21 ตุลาคม 2551  ปฏิบัติงาน 1 

150 อาจารย ์ ใบชา วงศ์ตุ้ย ภูมิศาสตร ์ ปริญญาโท 10 มิถุนายน 2548  ปฏิบัติงาน 1 
151 อาจารย ์ ปิยวด ี นิลสนธ ิ ภูมิศาสตร ์ ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2554  ปฏิบัติงาน 1 

152 อาจารย ์ ดร.พรรณิการ ์ อุทธวัง ภูมิศาสตร ์ ปริญญาเอก 1 กันยายน 2546  ปฏิบัติงาน 1 

153 อาจารย ์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท ์ ภูมิศาสตร ์ ปริญญาเอก 1 มิถุนายน 2549  ปฏิบัติงาน 1 

154 อาจารย ์ วรวิทย์ ศุภวิมุต ิ ภูมิศาสตร ์ ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2554  ปฏิบัติงาน 1 
155 อาจารย ์ ดร.สโุข เสมมหาศักดิ ์ ภูมิศาสตร ์ ปริญญาเอก 19 กรกฎาคม 2547  ปฏิบัติงาน 1 

156 อาจารย ์ ดร.ขัตติยา กลัญทกะปกรณ ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาเอก 20 พฤศจิกายน 2541  ปฏิบัติงาน 1 

157 อาจารย ์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาเอก 26 ธันวาคม 2545  ปฏิบัติงาน 1 
158 อาจารย ์ วรพล วัฒนเหลืองอรุณ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาโท 12 กรกฎาคม 2536  ปฏิบัติงาน 1 
159 อาจารย ์ อัศวิน ี ไชยวุฒ ิ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาโท 16 พฤษภาคม 2537  ปฏิบัติงาน 1 

160 อาจารย ์ กริช สอิ้งทอง การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาโท 15 มิถุนายน 2547  ปฏิบัติงาน 1 

161 อาจารย ์ มณวิภา ยาเจรญิ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาโท 17 พฤษภาคม 2548  ปฏิบัติงาน 1 
162 อาจารย ์ ดร.นันทิยา ตันตราสืบ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาเอก 1 มิถุนายน 2547  ปฏิบัติงาน 1 
163 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย ์ นวลสระ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาเอก 3 มกราคม 2537  ปฏิบัติงาน 1 
164 อาจารย ์ สุนิศา เฟรนเซิล้ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาโท 9 มิถุนายน 2560  ปฏิบัติงาน 1 
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165 อาจารย ์ งามนิจ แสนน าพล การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาโท 9 มิถุนายน 2560  ปฏิบัติงาน 1 
166 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักฎา เมธีโภคพงษ ์ รัฐประศาสนศาสตร ์ ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2542  ปฏิบัติงาน 1 

167 อาจารย ์ ดร.จตุพร เสถียรคง รัฐประศาสนศาสตร ์ ปริญญาเอก 1 พฤศจิกายน 2549  ปฏิบัติงาน 1 

168 อาจารย ์ ดร.จไุรรตัน ์ จุลจักรวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร ์ ปริญญาเอก 1 สิงหาคม 2540  ปฏิบัติงาน 1 
169 อาจารย ์ ชัยรัตน ์ นทีประสิทธิพร รัฐประศาสนศาสตร ์ ปริญญาโท 10 มิถุนายน 2555  ปฏิบัติงาน 1 
170 อาจารย ์ พัชราพรรณ ชอบธรรม รัฐประศาสนศาสตร ์ ปริญญาโท 1 สิงหาคม 2557  ปฏิบัติงาน 1 
171 อาจารย ์ จักรินรัฐ นิยมค้า วัฒนธรรมศึกษา ปริญญาโท 20 มิถุนายน 2549  ปฏิบัติงาน 1 

172 อาจารย ์ พิสุทธิลักษณ ์ บุญโต วัฒนธรรมศึกษา ปริญญาโท 1 สิงหาคม 2557  ปฏิบัติงาน 1 

173 อาจารย ์ วาทิน ี บัวชุม วัฒนธรรมศึกษา ปริญญาโท 10 มิถุนายน 2548  ปฏิบัติงาน 1 

174 อาจารย ์ วิชญา มาแก้ว วัฒนธรรมศึกษา ปริญญาโท 9 มิถุนายน  2560  ปฏิบัติงาน 1 
175 อาจารย ์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบลัล ์ ประวัติศาสตร ์ ปริญญาเอก 25 พฤษภาคม 2554  ปฏิบัติงาน 1 

176 อาจารย ์ ณกานต ์ อนุกูลวรรธกะ ประวัติศาสตร ์ ปริญญาโท 5 มิถุนายน 2555  ปฏิบัติงาน 1 

177 อาจารย ์ เสกสรร ท้าวทุมมา สังคมและวัฒนธรรม ปริญญาโท 16 ธันวาคม 2558  ปฏิบัติงาน 1 

178 อาจารย ์ ดร.กันยารัตน ์ รินศร ี ปรัชญาและศาสนา ปริญญาเอก 26 ตุลาคม 2554  ปฏิบัติงาน 1 
179 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สญัญา สะสอง ปรัชญาและศาสนา ปริญญาเอก 17 ตุลาคม 2546  ปฏิบัติงาน 1 
180 อาจารย ์ นิมิต วุฒิอินทร์ นิติศาสตร ์ ปริญญาโท 9 กันยายน 2529  ปฏิบัติงาน 1 

181 อาจารย ์ กฤษฎา เอี่ยมละมัย นิติศาสตร ์ ปริญญาโท 25 พฤษภาคม 2554  ปฏิบัติงาน 1 

182 อาจารย ์ จรินทิพย ์ ตรัยตรึงตรคีุณ นิติศาสตร ์ ปริญญาโท 1 กันยายน 2549  ปฏิบัติงาน 1 

183 อาจารย ์ นิล พันธุ์คงช่ืน นิติศาสตร ์ ปริญญาโท 20 สิงหาคม 2552  ปฏิบัติงาน 1 
184 อาจารย ์ วศิน ยิ้มแย้ม นิติศาสตร ์ ปริญญาโท 20 สิงหาคม 2552  ปฏิบัติงาน 1 
185 อาจารย ์ ณฐ นารินทร ์ นิติศาสตร ์ ปริญญาโท 26 ตุลาคม 2554  ปฏิบัติงาน 1 
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ล ำดับ 
ต ำแหน่ง 

ทำงวิชำกำร 
ชื่อ – สกุล หลักสูตร 

ระดับ
กำรศึกษำ 

กำรปฏิบัติงำน  1 มิถุนำยน 2560 – 31 พฤษภำคม 2561 

วันที่เข้ำท ำงำน วันที่ออกจำกงำน วันที่ลำศึกษำต่อ กำรนับจ ำนวน 

186 อาจารย ์ พินิจนันท์ พรหมารตัน ์ นิติศาสตร ์ ปริญญาโท 26 ตุลาคม 2554  ปฏิบัติงาน 1 

187 อาจารย ์ สออน สมุทวณิช ฯ นิติศาสตร ์ ปริญญาโท 1 กุมภาพันธ์ 2558  ปฏิบัติงาน 1 
188 รองศาสตราจารย ์ ศรีวิไล พลมณ ี ภาษาไทย (ป.โท) ปริญญาโท 1 พฤษภาคม 2559  ปฏิบัติงาน 1 
189 รองศาสตราจารย ์ นราวัลย ์ พูลพิพัฒน์ ภาษาไทย (ป.โท) ปริญญาโท 1 กุมภาพันธ์ 2557  ปฏิบัติงาน 1 

190 อาจารย ์ กรเพชร เพชรรุ่ง ภาษาไทย (ป.โท) ปริญญาโท 1 ตุลาคม 2559  ปฏิบัติงาน 1 

 
อาจารย์ประจ าทั้งหมด (ท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  จ านวน  185  คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง    จ านวน  169  คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ    จ านวน    16  คน 

 
ตำรำงท่ี 4  สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ประจ าปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ  

จ าแนกตามคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

รวมท้ังหมด ปฏิบัติงานจริง 
ลาศึกษา

ต่อ อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 
5 - - - 122.5 15 4 - 28 10.5 - - 155.5 25.5 4 - 185 169 16 
5 0 0 0 122.5 15 4 0 28 10.5 0 0 155.5 25.5 4 0 185 169 16 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2561 
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บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2561 (จ าแนกตามประเภทบุคคล) 
ตารางท่ี 5 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2561 (จ าแนกตามประเภทบุคคล) 

ประเภทบุคลากร 
สายสนับสนุน 

จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 
รวม ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. พนักงานมหาวิทยาลัย - 11 5 - 16 
2. พนักงานราชการ - 2 - - 2 

รวม - 13 5 - 18 
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9. ข้อมูลบัณฑิต  

ปีการศึกษา 2561 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 803 คน ดังนี้   
ตารางที่ 6 ตารางผู้ส าเร็จการศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา จ านวน (คน) 
1 ดุริยางค์ไทย 9 
2 ดุริยางค์สากล 26 

3 ภาษาเกาหลี 35 

4 ภาษาจีน 51 
5 ภาษาญี่ปุ่น 49 

6 ภาษาไทย 67 

7 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 35 
8 ภาษาอังกฤษ 42 

9 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 28 

10 ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 27 
11 นาฏศิลป์และการละคร 3 

12 สารสนเทศศาสตร์ 35 
13 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 126 

14 การพัฒนาชุมชน 86 

15 วัฒนธรรมศึกษา 30 
16 รัฐประศาสนศาสตร์ 89 

17 นิติศาสตร์ 42 

18 ภูมิสารสนเทศ 22 
19 ภาษาไทย(ป.โท) 4 

20 ภาษาอังกฤษศึกษา (ป.โท) - 
รวมทั้งหมด 803 คน 
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10. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่  
10.1 งบประมาณ ประจ าปีงบ 2562 (จ าแนกตามหมวดรายจ่าย) 
ตารางท่ี 7  งบประมาณ ประจ าปีงบ 2562 (จ าแนกตามหมวดรายจ่าย) 

 
10.2 อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

(1) อาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้าง 
ตารางท่ี 8 ข้อมูลอาคารเรียน และสิ่งปลูกสร้าง 

ชื่ออาคาร ลักษณะอาคาร/จ านวนชั้น การใช้ประโยชน์ 
อาคาร 1 อาคารเรียน 4 ชั้น การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
อาคาร 3 อาคารเรียน 3 ชั้น การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
อาคาร 4 อาคารเรียน 4 ชั้น การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
อาคาร 5 อาคารเรียน 4 ชั้น การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
อาคาร 10 อาคารเรียน 2 ชั้น การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
อาคาร 11 อาคารเรียน 3 ชั้น การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
อาคาร 12 อาคารเรียน 3 ชั้น การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 

(2) ห้องเรียน  :  จัดการเรียนการสอนตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรร )ตามตารางเรียน(  
(3) ห้องปฏิบัติการ 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน    4 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ   จ านวน    8 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทางดนตรี   จ านวน   10 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และศิลปะการละคร จ านวน      2   ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการแผนที่ทางภูมิศาสตร์  จ านวน    1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ านวน    2 ห้อง 

รายการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ % ที่ได้รับ 
การบริหารจัดการ 1,232,000 1.20 
การจัดการเรียนการสอน 2,220,400 2.10 
การทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 200,000 0.20 
การบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและการจัดการความรู้ 100,000 0.10 
การพัฒนาบุคลากร 1,630,000 1.60 
การพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1,119,000 1.10 
การเผยแพร่ความรู้และการบริการวิชาการ 327,000 0.30 
การสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ 300,000 0.30 
การสนับสนุนด้านวิจัย 100,000 0.10 
การประกันคุณภาพการศึกษา 247,000 0.30 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 98,009,000 92.70 
รวมงบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น 106,454,600 100% 
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(4) ห้องท างาน / ห้องส านักงาน / ห้องประชุม / อ่ืน ๆ  
- ห้องส านักงานคณะ    จ านวน    1 ห้อง 
- ห้องข้อสอบ    จ านวน    1 ห้อง 
- ห้องพัสดุ ครุภัณฑ์     จ านวน    1 ห้อง 
- ห้องผลิตเอกสาร )ไรโซ(    จ านวน    1 ห้อง 
- ห้องพักอาจารย์    จ านวน   25 ห้อง 
- ห้องสมุดภาษาอังกฤษ   จ านวน    1 ห้อง 
- ห้องประชุม    จ านวน    1 ห้อง 
- ห้องศาลจ าลอง ห้องให้ค าปรึกษาคดี 

และคลินิกกฎหมาย    จ านวน    1 ห้อง 
- ศูนย์เกาหลี    จ านวน    1 ห้อง 
- ศูนย์จีนศึกษา    จ านวน    1 ห้อง 
- ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา    จ านวน    1       ห้อง 
- ห้องลายสืไท    จ านวน    1 ห้อง 

(5) ห้องสมุดและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ จ านวน          980 เล่ม 
- หนังสือ หนังสือภาษาไทย   จ านวน        7,400 เล่ม 

หนังสือภาษาต่างประเทศ  จ านวน           700   เล่ม 
- วารสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ จ านวน           640 ฉบับ 
- หนังสือพิมพ์ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ จ านวน           365 ฉบับ 
- แฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง  ซีดี – รอม  จ านวน           250 แผ่น 
- โสตทัศนวัสดุ วิทยุ   จ านวน   20 เครื่อง 

คอมพิวเตอร์    จ านวน           135 เครื่อง 
 

11. เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม (Uniqueness)  
เอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย คือ“สถาบันอุดมศึกษา          

เพ่ือท้องถิ่น”   
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12. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะ แนวทำงแก้ไข วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
KPI 

วัดควำมส ำเร็จ 
ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบที่ 1 
กำรผลิตบัณฑิต 

1. ควรทบทวนระบบและกลไก     
ในการก ากับติดตามแผน            
การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้ง
ทางดา้นคุณวฒุิและต าแหน่ง
ทางวชิาการให้สูงขึ้นและ
เป็นไปตามเปา้หมายที่
ก าหนดไว้ในยทุธศาสตร์  

1. ก าหนดแนวทางใน             
การติดตามการพัฒนา
ตอนเองของบุคลากร
สายวชิาการอย่าง
ใกล้ชิด  

2. วางมาตรการในการ
สนับสนนุ ส่งเสริม           
และช่วยเหลืออย่าง           
เป็นรูปธรรม 

1. วิเคราะห์แผนพัฒนาบุคลากร
สายวชิาการ 

2. แบ่งกลุ่มประชุมเพื่อสอบถาม
ความก้าวหน้าในการพัฒนา
ตนเอง พร้อมรับฟังข้อปัญหา
ต่าง ๆ เพื่อหาแนวทาง
สนับสนนุและแก้ไข เช่น         
จัดอบรมการผลิตผลงานทาง
วิชาการและการเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการ และการพัฒนา
ภาษาอังกฤษส าหรับ            
การสอบเรียนต่อในระดับ
ปริญญาเอก เป็นต้น 

3. มีการติดตามการด าเนินการ
พัฒนาตนเองเป็นระยะทุก 3 
เดือน 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรและกำร

ต่ำงประเทศ 

1. การพัฒนาตนเอง
ตามแผนพฒันา
บุคลากรส าเร็จตาม
แผนไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

2. บุคลากรที่ยังไม่มี
ต าแหน่งวิชาการ 
ได้รับการอบรมเพื่อ
เตรียมเข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

3. บุคลากรที่วางแผน
ศึกษาต่อในระดับ 
ปริญญาเอก ได้รับ
การพัฒนาเพื่อ
เตรียมความพร้อม
ในการศึกษาต่อ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

คณะมีบุคลาการสาย
วิชาการ ได้รับทนุเรียนต่อ
ระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
และมีอาจารยส์่งขอผลงาน
ทางวชิาการเพิ่มข้ึน ซึ่ง
ส่งผลให้คะแนนการประกนั
คุณภาพในองค์ที่ 1 เพิ่มข้ึน 
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วัดควำมส ำเร็จ 
ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบที่ 2 
กำรวิจัย 
 

1. คณะควรวางแผนใน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัยที่
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 
ในการตัดสินใจ การบริหาร
งานวิจยัอย่างมปีระสิทธิภาพ
และสามารถน าไปใช้
สนับสนนุการปฏบิัติงานดา้น
การประกันคุณภาพ เชน่ 
แสดงข้อมูล สัดส่วนนักวิจัย 
ที่ได้ทนุภายใน  /ภายนอก 
จ านวนเงินทัง้หมดของเงิน
วิจัยในปนีั้น ๆ เปรียบเทียบ
รายปี /รายไตรมาส หรือ
สารสนเทศแสดงสัดส่วน 
การเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการที่มีคา่น้ าหนักที่
ชัดเจน 

สร้างระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารงานวจิัยที่แสดง
ข้อมูลสัดส่วนนักวิจัยที่
ได้รับทนุภายในภายนอก
แสดงการเปรียบเทียบเงิน
วิจัยในปนีั้น ๆ และแสดง
สัดส่วนการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ 

1. รวบรวมปัญหาและ                  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

2. ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารงานวจิัย 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
4. ทดสอบระบบโดยการทดลอง

การใช้งานจริง 
5. ปรับปรุงแก้ไขระบบ 
6. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการ 

อัพเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

รองคณบดีฝ่ำย
วำงแผนและ

วิจัย 

1. บุคลากรฝา่ย
วิชาการที่มทีุนวิจัย
เข้าระบบเพื่อกรอก
ข้อมูลของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  
ร้อยละ 100 

2. มีการอัพเดตข้อมุ
อย่างน้อยสปัดาห์
ละ 1 คร้ัง  

3. จ านวนบุคลากรเข้า
ใช้ระบบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

คณะสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าใน                    
การด าเนินงานวิจัยของบ
คุลากรภายในคณะและ
น ามาวางแผนในการเสนอ
ขอทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย
ต่อไปได้ ส่งผลให้คะแนน
ประกันคุณภาพของคณะใน
องค์ประกอบที่ 2 เพิ่มข้ึน 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะ แนวทำงแก้ไข วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
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วัดควำมส ำเร็จ 
ผลลัพธ์ 

2. คณะควรหากลยุทธ์ใน              
การขับเคลื่อน /ผลักดนั              
ให้มีการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของอาจารยป์ระจ า
และนักวิจัยรวมทัง้ก ากับ
ติดตามการพัฒนาคุณภาพ  
ของผลงานวิจัยและบทความ
วิจัยให้สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ในช่องทางที่มีค่า
น้ าหนักสูงขึน้ 

1. เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอกมาให้
ความรู้และช่วยวางแผน
กลยุทธ์ อย่างเปน็
รูปธรรม 

2. ส่งเสริมให้คณาจารย์รุ่น
ใหม่ได้รับการอบรม
พัฒนาศักยภาพในการ
ผลิตบทความวชิาการ
อย่างต่อเนื่อง 

1. วิเคราะห์ศักยภาพในการผลิต
และตีพิมพ์บทความทาง
วิชาการของคณะ 

2. จัดท าแผนกลยุทธโ์ดยเชิญผู้
เชียวชาญภายนอกมาร่วมท า
แผน 

3. จัดอบรม  /เชิญวิทยากรมาให้
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

รองคณบดีฝ่ำย
วำงแผนและ

วิจัย 

1. บุคลากรรุ่นใหม่
อายุงานไม่เกิน 5 
ปี ได้รับการ
พัฒนาการผลิต
บทความวชิาการ 

ร้อยละ 100  
2. มีการส่งผลงาน

ตีพิมพ์เพิ่มขึ้นจาก
เดิม ร้อยละ 30 

บุคลากรภายในคณะส่งผล
งานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารทีไ่ด้รับการยอมรับ
ระดับต่างๆ เพิ่มข้ึน ส่งผล
ให้คะแนนประเมินคุณภาพ
ในองค์ประกอบที่ 2 
เพิ่มข้ึน 

3. คณะควรพัฒนาระบบและ
กลไกในการส่งเสริมการ
ด าเนินงานวิจัยที่เปน็ชุด
โครงการเพิ่มขึ้นและควรหา 
กลยุทธ์สนบัสนุนให้
คณาจารย์เสนอขอ
โครงการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัย
จากหน่วยงานภายนอกให้
มากข้ึน 

ส่งเสริมให้อาจารย์ด าเนนิ
งานวิจยัเป็นชุดโครงการที่
สามารถพัฒนาองค์ความรู้
และการแก้ปัญหาสงัคม
ชุมชนท้องถิ่นอย่างเปน็
รูปธรรม 

1. ส ารวจรวบรวมบุคลากรที่มี
ศักยภาพมาเป็นหัวหนา้ชุดแผน
บูรณาการและหัวหนา้ชุดวิจัย 
เพื่อวางแผนในการขอทุนวจิัย
ทั้งภายในและภายนอก
ล่วงหน้าโดยเนน้การบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ ภายในคณะ 

2. ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
งานวิจยัเพื่อหาทุนที่เหมาะสม
ทั้งภายในและภายนอกให้กับ
นักวิจัยภายในคณะ 

รองคณบดีฝ่ำย
วำงแผนและ

วิจัย 

1. คณะมีชุด
โครงการวิจัย และ
แผนบูรณาการวิจัย
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 30 

2. บุคลากรของคณะ
ได้รับทนุวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 

3. มีนักวิจัยรุ่นใหม่
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 20 

คณะมีนักวิจัยรุ่นใหม่
เพิ่มข้ึนและมีการจัดหาและ
รับสนบัสนนุทนุภายนอก
เพิ่มข้ึน อันจะส่งผลให้
คะแนนประกันคุณภาพใน
องค์ประกอบที่ 2 เพิ่มข้ึน 



26 
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3. ส่งเสริมให้อาจารย์รุ่นใหม่เข้า
ร่วมท าวิจัยกับอาจารย์ที่ผา่น
การรับทุนวิจัยมาแล้วโดยใช้
ระบบคู่หูวิจัย 

4. จัดหาที่ปรึกษานักวิจัยที่ตรง
สาย 

องค์ประกอบที่ 3 
กำรบริกำร
วิชำกำร 

 

1. คณะควรด าเนินงานบริการ
วิชาการให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดและควรมีการประเมนิ
ความส าเร็จของโครงการ / 
กิจกรรม ตามไตรมาส /รอบ 6 
เดือน น าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อพิจารณาน า
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการมาปรับปรุง
โครงการ / กิจกรรม เพื่อ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
2. คณะควรก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผนบริการ / 
โครงการบริการวิชาการให้

1. จัดท าแผนบริการ
วิชาการ เพื่อก าหนดทิศ
ทางการบริการวชิาการ
ของคณะให้ชัดเจน รวมถึง
ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผนที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของแผน 
2. ก ากับ ติดตาม 
โครงการ / กิจกรรม รอบ 
3 เดือน / 6 เดือน ว่า
เป็นไปตามเปา้หมายและ
ความส าเร็จของโครงการ 
/ กิจกรรมหรือไม่ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการ เพื่อจัดท าแผน
และก าหนดทิศทางบริการ
วิชาการของคณะร่วมกันให้
ชัดเจนและเป็นไปใน           
ทางเดียวกัน 
2. จัดท าแผนการก ากบั ติดตาม
โครงการ / กิจกรรม โดยการ
ประเมินความส าเร็จของแผน
บริการวิชาการรายไตรมาส และ
น าผลการประเมินความส าเร็จ
ของแผน อย่างสม่ าเสมอ และ
ต่อเนื่อง และน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 

รองคณบดีฝ่ำย
บริหำรและ
บริกำรวิชำกำร 

1. คณะมีแผนบริการ
วิชาการและแผนการ
ใช้ประโยชน์ 1 ฉบบั 
2. ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงานตาม
แผน ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 
3. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน
โครงการ / กิจกรรม 
ละ 1 ฉบับ 
4. รายงานการถอด
บทเรียนรายโครงการ  
/ กิจกรรม 

1. คณะมีทิศทางการ
บริการวิชาการที่ชัดเจน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และแผน / โครงการ / 
กิจกรรมมีความส าเร็จ
เป็นไปตามตัวชี้วัดเพื่อมุ่ง 
สู่ความเป็นเลิศทางดา้น
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
2. การด าเนินโครงการ
บริการวิชาการประสบ
ความส าเร็จ คุ้มค่า ต่อเนื่อง 
และก่อประโยชน์สงูสุดต่อ
นักศึกษา ชุมชน และสังคม 
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สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนและสะท้อนการพัฒนา
คุณภาพจากการด าเนินการ
อย่างแท้จริง และควรน าผล
การประเมินตัวชีว้ัด
ความส าเร็จของแผน / 
โครงการบริการวิชาการไป
พัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
ในครั้งต่อไป โดยวิเคราะห์
ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพและ               
ความต่อเนื่องของโครงการ / 
กิจกรรม  
3. คณะควรจัดท าแนวปฏิบัติที่
ดีและมีการถอดบทเรียนผล
ของการบริการวิชาการให้
เด่นชัดเป็นรปูธรรม 

3. วางแผนการจัดท า              
แนวปฏิบัตทิี่ดีและการ
ถอดบทเรียนในแต่ละ
โครงการ   / กิจกรรม 

3. จัดประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการ เพื่อจัดท าแนว
ปฏิบัติที่ดีและถอดบทเรียนในแต่
ละโครงการ / กิจกรรม  

5. รายงานแนว
ปฏิบัติที่ดีของคณะ 1 
ฉบับ 

3. คณะมีรายงานการถอด
บทเรียนของโครงการ / 
กิจกรรม 
4. คณะมีแนวปฏิบัตทิี่ด ี

องค์ประกอบที่ 4 

กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ของแผนท านุ 
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมควรมี
ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของตัวบ่งชี้ที่ต้องการให้คณะ 
แสดงถึงประสิทธิภาพและ

1. ทบทวนแผนท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมก าหนด
วัตถุประสงค์ของแผนให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ในการอนุรักษ์สืบสาน

1. ประชุมทบทวนการจัดท าแผน
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
คณะ รวมถึงก าหนดตัวชีว้ัด

รองคณบดีฝ่ำย
บริหำรและ
บริกำรวิชำกำร 

1. คณะมีแผน            
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับ           
อัตลักษณ์  

1. การด าเนินงานดา้น 
การท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์
และอัตลักษณ ์



28 
 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะ แนวทำงแก้ไข วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
KPI 

วัดควำมส ำเร็จ 
ผลลัพธ์ 

 ประสิทธผิลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานในการอนุรักษ์สืบ
สาน วัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ รวมทั้งตัวชี้วัด
ความส าเร็จควรต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงคท์ี่ก าหนด
สามารถวัดผลได้และสะท้อน 
ถึงคุณภาพของการด าเนินการ
ของแผนฯ 

วัฒนธรรมไทยและ            
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สามารถวัดผลได้และ
สะท้อนถึงคุณภาพ            
การด าเนินงานของแผน 

ความส าเร็จให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และวัดผลได ้

2. ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงานตาม
แผนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80  

องค์ประกอบที่ 5 
กำรบริหำร
จัดกำร 
 

1. คณะควรมีกระบวนการ            
ในการแปลงแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่แผนกลยทุธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัตงิานประจาป ี         
ที่สอดรับไปกับแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะและ
สามารถผลักดันตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์ให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามที่คณะ
ก าหนดไว ้

วิเคราะห์ สรุปแผน
ยุทธศาสตร์ ของคณะเพื่อ
สร้างกลยุทธท์างการเงิน 
และวางแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีที่สอดคล้องและ
เหมาะสม 

จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิตัิ
งานประจ าปีทีส่อดคล้องและ
เหมาะสมกับแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะ พร้อมทั้งก าหนดตัวชีวัดที่
สามารถท าให้บรรลุได้จริง           
โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมาเป็นที่ปรึกษา 

คณบดีและ  
รองคณบดีฝ่ำย
วำงแผนและ
วิจัย 

การจัดท า KPIs 
สามารถบรรลไุด้ตาม
แผนไมน่้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 

คณะมีแผนกลยทุธ์ที่เปน็
รูปธรรมและใช้ได้จริง
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์คณะ ท าให้
คะแนนการประกันคุณภาพ
ในองค์ประกอบ ที่ 5 
เพิ่มข้ึน 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะ แนวทำงแก้ไข วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
KPI 

วัดควำมส ำเร็จ 
ผลลัพธ์ 

2. การด าเนินการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยของคณะ                 
ควรด าเนินการแยกท า            
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
การผลิตบัณฑิตของแต่ละ
หลักสูตรโดยเบื้องต้นอาจ
วิเคราะห์โดยใช้เฉพาะตน้ทนุ
ทางตรงทัง้งบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายไดท้ี่ใช้ใน
แต่ละหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มทุนของแต่ละ
หลักสูตรโดยพิจารณา
เปรียบเทียบจากจ านวน 
นักศึกษาจริงและจ านวน 
นักศึกษา ณ จุดคุ้มทุนและ
โอกาสในการแข่งขันรวมถึง
การวิเคราะห์สัดส่วนของ
การเงินที่ใช้เพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
และเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพิจารณาในประเด็น

วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
และน าไปใช้ในการจัดการ
วางแผนการเงินอย่างเป็น
ระบบ 

จัดท าแผนกลยุทธท์างการเงิน
และปฏิทนิการใช้จา่ยเงินอย่าง
สอดคล้องเหมาะสม เน้นการ
จัดสรรเงินให้ได้สัดส่วนระหว่าง
การพัฒนานักศึกษา บุคลากร 
และการจัดการเรียนการสอน 
เพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลอย่างแท้จริง และ
เชิญผู้เชียวชาญภายนอกมาเปน็ที่
ปรึกษา 

คณบดี และ  
รองคณบดีฝ่ำย
วำงแผนและ
วิจัย 

1. คณะมีแผนการ
จัดหารายได้ 1 
แผน 

2. คณะสามารถหา
รายได้จากภายนอก
ปีละไม่ต่ ากวา่ 

100,000 / ปี 
3. คณะมีกิจกรรม

เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อย
ละ 10 
 

คณะมีแผนจัดสรรและแผน
ด าเนินการที่เป็นรูปธรรม
และใช้ไดจ้ริงสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์คณะท าให้
คะแนนการประกันคุณภาพ
ในองค์ประกอบที่ 5 
เพิ่มข้ึน 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะ แนวทำงแก้ไข วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
KPI 

วัดควำมส ำเร็จ 
ผลลัพธ์ 

ของประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลที่เกิดขึ้นอย่าง
แท้จริง และสามารถนาไปใช้
ในการบริหาร จัดการด้าน
การเงินของคณะให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดต่อไป 

3. ควรมีการก ากับติดตาม    
การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนารายบุคคลอยา่ง
สม่ าเสมอเป็นรายไตรมาส
และควรจัดทา career path 
ที่แสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนบัสนุนให้ชัดเจน 
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
กาลังใจในการปฏบิัติงานของ
บุคลากรที่สามารถมองเห็น
ความก้าวหน้าของตนเองใน
อนาคต 

1. จัดท าระบบติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

2. สนับสนนุ /กระตุ้นให้
บุคลากรสายสนับสนุนมี
วิจัยตรงตามสายงาน
และจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน 

1. รวบรวมปัญหา /วิเคราะห์ข้อมูล  
2. ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อ

ติดตามแผนพัฒนาบุคลากร 
3. ทดลองระบบ 
4. ปรับปรุงแก้ไขระบบ 
5. มอบหมายเจ้าหน้าทีบ่ันทึก

ข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบนั 

คณบดีและ  
รองคณบดี   
ฝ่ำยวำงแผน
และวิจัย 

อาจารย์มีการพัฒนา
ตนเองเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

คณะมีแผนในการก ากับ
ติดตามที่เปน็รูปธรรมและ
ใช้ได้จริงสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์คณะท าให้
คะแนนการประกันคุณภาพ
ในองค์ประกอบที่ 5 
เพิ่มข้ึน 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะ แนวทำงแก้ไข วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
KPI 

วัดควำมส ำเร็จ 
ผลลัพธ์ 

4. คณะควรมีการวางแผนใน
การด าเนินงานในเร่ือง
กระบวนการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบสอดคล้อง
กับรอบระยะเวลาการ
ด าเนินงานตามระบบกลไก
การประกันคุณภาพภายใน
ของคณะเพื่อให้บุคลากร
ของคณะสามารถเข้าถึงองค์
ความรู้ที่จัดทาขึน้ได้ตาม
ก าหนดระยะเวลาที่
เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ 
เพื่อให้เกิดผลการดาเนินงาน
ที่ปรากฏชัดเจนและ
เพียงพอสามารถนามาใช้ใน
การประเมินผล วิเคราะห์ผล
และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นจากการน าองค์
ความรู้นั้นๆ ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงเพื่อน ามา

1. จัดท า KM เร่ืองเทคนิค
การลงเวทีชุมชน 

2. การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

3. การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษา 

1. ตั้งเป้า KM  3 อย่าง วิชาการ ,
วิจัย ,และบริหารจัดการ  

2. หาแนวปฏิบตัิที่ดี 1 ข้อ         
โดยได้รับหนังสือรับรองจาก
ภายนอกว่าเปน็แนวปฏิบัติ        
ที่ดี 

คณบดี และ  
รองคณบดีฝ่ำย
วำงแผนและ
วิจัย 

1. มีการจัดกิจกรรม 
KM อย่างน้อย 3 
ใน 3 ประเด็น  
ได้แก่ประเด็นทาง
วิชาการ  ,ประเดน็

งานวิจยั ,และ
ประเด็นการบริหาร
จัดการ 

2. มีแนวปฏิบัตทิี่ดีที่
ได้รับการยอมรับ
จากภายนอกอย่าง
น้อย 1 ข้อ  

คณะมีแผนการท า KM 
และการสร้างแนวปฏบิัติที่ดี
จากการท า KM อย่างเป็น
รูปธรรมและใช้ได้จริง ท า
ให้คะแนนการประกัน
คุณภาพในองค์ประกอบที่ 
5 เพิ่มขึ้น 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะ แนวทำงแก้ไข วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
KPI 

วัดควำมส ำเร็จ 
ผลลัพธ์ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้และสกัด
องค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่จะน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจให้
บรรลุผลส าเร็จได้อย่าง
แท้จริงโดยการจัดการ
ความรู้ของคณะควร
ด าเนินการให้ครอบคลุมตาม
ประเด็นพันธกิจหลักของ
คณะที่ส าคัญคือพนัธกิจเรื่อง          
การผลิตบัณฑิตและการ
ด าเนินงานด้านวิจัยควรมี
การวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดบั
หลักสูตรรายตัวบ่งชี้หรือ
องค์ประกอบเพื่อช่วยในการ
ก ากับติดตามผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง 

 
 



 

 

บทท่ี  2  ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ตามองค์ประกอบคุณภาพ  จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะ

รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ที่  1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่  1.3  อาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่  1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน 

              อาจารย์ประจ า 
สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ที่  1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา 
                  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังภายใน
และภายนอกต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ  
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ 
                   วัฒนธรรม   

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ   
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตาม             
                   ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ 
                   เอกลักษณ์ของคณะ   

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 
 
พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      

ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน         
ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังนั้น พันธกิจ ดังกล่าว จึงเกี่ยวข้องกับ         
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนด ปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
ประกอบด้วย การมีอาจารย์ ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  มีกระบวนการบริหารจัดการ         
การเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้ =            ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
          จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้แต่ต้องรายงานผล
การรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้ให้ถูกต้อง 
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ผลการด าเนินงาน  
ปีการศึกษา 2561  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีหลักสูตรที่รับผิดชอบทั้งสิ้น จ านวน 20 

หลักสูตร และได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 20 หลักสูตร มีผลการประเมินดังนี้ 

ล าดับ รายช่ือหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2561 
ผลการประเมิน คะแนนประเมิน 

1 หลักสูตรภาษาไทย ผ่าน 3.33 
2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ผ่าน 3.45 
3 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ผ่าน 3.44 
4 หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ผ่าน 2.79 
5 หลักสูตรภาษาจีน ผ่าน 3.59 
6 หลักสูตรภาษาเกาหลี ผ่าน 2.83 
7 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ผ่าน 2.94 
8 หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ผ่าน 3.55 
9 หลักสูตรดุริยางค์ไทย ผ่าน 3.19 
10 หลักสูตรดนตรีสากล ผ่าน 3.40 
11 หลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร ผ่าน 2.79 
12 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ ผ่าน 3.29 
13 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผ่าน 2.71 
14 หลักสูตรการพัฒนาชุมชน ผ่าน 3.42 
15 หลักสูตรนิติศาสตร์ ผ่าน 3.07 
16 หลักสูตรภูมิสารสนเทศ ผ่าน 3.28 
17 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ผ่าน 3.28 
18 หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ผ่าน 3.38 
19 หลักสูตรภาษาไทย (ปริญญาโท) ผ่าน 2.74 
20 หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา (ปริญญาโท) ผ่าน 1.20 

ค่าคะแนนประเมินรวมทุกหลักสูตร 61.67 
 
การค านวณ : 
 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
3 คะแนน 3.08 คะแนน  3.08 3.10 คะแนน 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1.1-1-1    ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  20 หลักสูตร  
1.1-1-2    รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  20  หลักสูตร 

 

61.67 
20 

=  3.08 
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จุดแข็ง  - 
 
จุดที่ควรพัฒนา   1. การขอเพ่ิมอัตราก าลังอาจารย์ 

  2. การพัฒนาระบบข้อมูลเชิงสถิติจ านวนนักศึกษา บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตให้  
     สามารถน ามาใช้ในการประเมินปรับปรุงหลักสูตร  
   

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ : อาจารย์ไกรลาส   จิตร์กุล โทรศัพท์  :  053-885704 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นางสาวณัฐนันท์   โสภา โทรศัพท์  :  053-885764 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ     
ความลุ่มลึกทางวิชาการ  เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 40   

ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
  จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  x  100 
           จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
     
                                   ร้อยละอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                           
                                   ร้อยละอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
                                            ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด ้=       X 5 
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ผลการด าเนินงาน  

ปีการศึกษา 2561  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น จ านวน 185 คน จ าแนก
อาจารย์ประจ าตามคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีจ านวน  5  คน มีคุณวุฒิปริญญา
โทจ านวน  141.5  คน และอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน  38.5 คน  เมื่อพิจารณาสัดส่วนของ
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 2.60   
 
ข้อมูลด าเนินการ 

ล าดับที่ รายการ 
ปีการศึกษา 2561

จ านวน (คน)  
1  จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 169 
2  จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 16 
3  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  (1+2) 185 
4  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
38.5 

 
การค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ดังนี้ 
 

     ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก=          
        

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ดังนี้      
 

คะแนนที่ได้ =                
 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
3 2.60   2.60 3 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1.2-1-1 ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคุณวุฒิ   
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- การผลักดันอาจารย์ตามแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมวุฒิคุณท่ีสูงขึ้น 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :    อาจารย์ ดร.กิติญา  ชูวทิย์เจริญกิจ โทรศัพท์  :  053-885702 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวณัฐนันท์   โสภา โทรศัพท์  :  053-885764 
 

38.5 
185 100     =  20.81% 

5     =  2.60 คะแนน 
 

20.81 
   40  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์        
ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้
ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน    
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
  
  จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   x  100 
                                 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5    

 

  
                      ร้อยละอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                           
                      ร้อยละอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5    
 

ผลการด าเนินงาน  

ปีการศึกษา 2561  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น จ านวน 185 คน จ าแนก
อาจารย์ประจ าตามต าแหน่งทางวิชาการดังนี้ อาจารย์จ านวน 155.5 คน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 25.5 คน 
รองศาสตราจารย์จ านวน 4 คน เมื่อพิจารณาสัดส่วนของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 1.15   

 
 
 
 
 
 

คะแนนทีไ่ด ้=      X 5 
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ข้อมูลด าเนินการ 
ล าดับ

ที่ 
รายการ 

ปีการศึกษา 2557
จ านวน (คน)  

1  จ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 169 
2  จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 16 
3  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (1+2) 185 
4  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 155.5 
5  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25.5 
6  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 4 
7  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 
8  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (5+6+7) 29.5 

 
การค านวณ :  

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตรร้อยละของอาจารย์ประจ า 
  ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   =    
    
     2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
                คะแนนที่ได้ =   
 
 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
2 1.32   1.32 2 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1.3-1-1 ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  จ าแนกตาม
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
จุดแข็ง   - 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ส่งเสริมและกระตุ้นอาจารย์ประจ าจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองและการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :    อาจารย์ ดร.กิติญา  ชูวทิย์เจริญกิจ โทรศัพท์  :  053-885702 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวณัฐนันท์   โสภา โทรศัพท์  :  053-885764 

 

  29.5 
 185 

× 100   = 15.94 % 

15.94 
   60 

× 5   =  1.32  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์    
ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน  รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่         
การวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควร
มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐานและ
น ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน  0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ดังนี ้

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็น  คะแนน 5 
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็น  คะแนน 0 
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ  10.01 และไม่เกินร้อยละ 20        

ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตร เพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ 
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม - ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 

SCH      =  ∑n ici 
เมื่อ ni  =  จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
ci            =  จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
 

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
     จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =  
   
                                        Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี                       

             จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ                           

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจ า 
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นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ 
    สังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES  ระดับบัณฑิตศึกษา 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES  
   ระดับบัณฑิตศึกษา) 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 

ต่ออาจารย์ประจ า 
1. นิติศาสตร์  50:1 
2. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  30:1 
3. ศิลปกรรมศาสตร ์วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์  8:1 
4. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 

สูตรการค านวณ 

1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 

สัดส่วนจ านวน นศ  เต็มเวลาที่เป็นจริง  - สัดส่วนจ านวน น .ศ เต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน  
               สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน      
 
2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 

2.1) ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ 10  คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละเกินร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละตั้งแต่ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 

 
       คะแนนที่ได้ =    (20 – ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 1)   x  5 
                                               10 
 
การค านวณ 

กลุ่ม จ านวน 
นศ./อาจารย์ 

ปริญญาตรี+
บัณฑิตศึกษา 

อาจารย ์ FTES ร้อยละ คะแนน 

มนุษย์ฯ/สังคม 25 3,447.60 149 23.14 -7.45 5 

ศิลปกรรม 8 184.30 12 15.36 91.98 0 

นิติศาสตร์ 50 284.23 8 35.53 -28.94 5 

รวม 169 คะแนน 3.33 

X 100 
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การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
3.5 3.33   3.33 3.5 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1.4-1-1   ตารางสรุปจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2561  
 
จุดแข็ง   - 

 
จุดที่ควรพัฒนา  - 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :    อาจารย์ ดร.ดุษฏี  รังษีชชัวาล โทรศัพท์  :  053-885703 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวณัฐนันท์   โสภา โทรศัพท์  :  053-885764 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ  ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา            
เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ  ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการ
จัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  โดยการให้บริการทั้งหมด    
ต้องให้ความส าคัญกับการบริการ  ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา

แก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ :   6   ข้อ 
ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เอกสารและหลักฐานการอ้างอิง 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 
     ผลการด าเนินงาน 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการแต่งตั้งค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่  81/2560 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์        
ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่
นักศึกษา พร้อมทั้งการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
โดยจัดให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกบ่ายวันพุธ
ของทุกสัปดาห์ 
     ทั้งนี้ งานกิจการนักศึกษา ได้จัดท าแบบบันทึกการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษากรอกรายละเอียด
ของนักศึกษาและบันทึกรายละเอียดการพบอาจารย์       
ที่ปรึกษาแต่ละครั้ง 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์      
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
และมีผู้รับผิดชอบหลัก คือ รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพและกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา โดยมีการให้ค าปรึกษา รับข้อร้องเรียน และ     
มีการจัดการกับปัญหาและข้อร้องเรียน  
     นอกจากนี้ งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่             
ได้ด าเนินการจัดโครงการต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. โครงการเตรียมพ่ีพร้อมต้อนรับน้องใหม่ 
2. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
3. โครงการค่ายสร้างคน สร้างค่าพัฒนาสู่ความเป็น

ผู้น า 

1 .5 -1 -1  ค าสั่ งคณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ที่ 81/2561 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์   
ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.5-1-2 เอกสารบันทึกรายละเอียดอาจารย์       
ที่ปรึกษานัดพบนักศึกษาจากเอกสารของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
1.5-1-3   เบอร์โทรศัพท์สายด่วนงานพัฒนา
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.5-1-4  รายงานการจัดโครงการเตรียมพ่ีพร้อม
ต้อนรับน้องใหม ่
1.5-1-5  รายงานการจัดโครงการค่ายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2561 
1.5-1-6   รายงานการจัดโครงการค่ายสร้างคน 
สร้างค่าพัฒนาสู่ความเป็นผู้น า 
1.5-1-7  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา  
1.5-1-8  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารงาน
พัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

http://fishtech.rmutsv.ac.th/fishtech/sites/default/files/files/2560/FSFT-1.5-1-03.pdf
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     หลังจากนั้นงานกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการ       
จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ      
ได้ด าเนินการท าแบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต       
แก่นักศึกษา โดยมีผลคะแนนประเมินคุณภาพของ       
การจัดกิจกรรม และการจัดให้บริการค าปรึกษา ทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยมี
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย อยู่ในระดับ 4.17 คะแนน 
จากคะแนน เต็ม 5 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 
     ผลการด าเนินงาน 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงใหม่ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา โดยได้จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า รวมไป
ถึงมีการจัดท าเพจเฟสบุ๊คหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เพจเฟสบุ๊คคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     นอกจากนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกได้แก่ บริษัทจัดหางานจ๊อบ
บีเคเค ดอท คอม จ ากัด และกรมการจัดหางานจังหวัด
เชียงใหม่ ในการน าฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่าเพ่ือ
ให้บริการแก่นักศึกษาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์ตู้หางาน (JOB BOX) จาก
ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และได้ติดตั้งตู้หางาน 
(JOB BOX)  ไว้ บริ เวณหน้ าส านั กงานคณบดี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า 
และผู้สนใจทั่วไปที่มีความต้องการค้นหาแหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาได้ 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการ
ต่างๆ เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลา โดยได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา และโครงการ
เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และในโครงการ

1.5-2-1 แฟ้มเอกสารข้อมูล ข่าวสารที่เผยแพร่ 
(บอร์ด ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมรับสมัครงาน
,หน้ า เ ว็ บ ไซต์ ,  หน้ า เฟสบุ๊ ค ขอ ง ค ณ ะ ,             
หน้าเฟสบุ๊คหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.5-2-2 สถานที่ติดต่อ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
1.5-2-3 รายงานการจัดโครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ   
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.5-2-4 รายงานการจัดโครงการเตรียมความ
พร้อมในการสมัครงาน และปัจฉิมนิ เทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.5-2-5  บันทึกความร่วมมือระหว่างบริษัท
จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จ ากัด 
1.5-2-6 ภาพแสดงตู้หางาน (JOB BOX) 
1.5-2-7 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ การให้
ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษาในภาพรวมของคณะ 
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ดังกล่าว มีกิจกรรมพิเศษ ให้นักศึกษาที่สนใจหางานท า 
โดยมีทั้งงานที่ท าเต็มเวลาและงานนอกเวลา นักศึกษาหรือ
ศิษย์เก่าสามารถกรอกใบสมัครงาน หรือลงทะเบียนหา
งานท าผ่านบริษัทจ๊อปบีเคเค ดอท คอมจ ากัด และจาก
กรมจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
     ทั้งนี้  งานพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการท าแบบ
ประเมินการให้บริการข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
โดยมีคะแนนความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก ที่คะแนน
เฉลี่ยได้  4.10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5  

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
     ผลการด าเนินงาน 
     งานพัฒนานั กศึ กษา คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ด าเนินการ
จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกต้อง      
ในการพัฒนาตนเองเพ่ือการประกอบอาชีพที่ต้องการ      
อีกทั้งเพ่ือให้นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีความ
พร้อมในการก้าวสู่วิชาชีพและทราบถึงแนวทางในการ
ประกอบอาชีพและเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาท่ีก าลังส าเร็จ
การศึกษามีจิตส านึกที่ดีในการประกอบอาชีพอย่างมี
จรรยา บรรณและสังคม และนักศึกษาได้มี โอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก
แต่ละหน่วยงาน  
       ทั้งนี้ งานพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการท าแบบ
ประเมินรายงานการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 โดยมีคะแนน 
อยู่ในระดับ 4.21 คะแนน และประเมินรายงานการจัด

1.5-3-1 รายงานการจัดโครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.5-3-2 รายงานการจัดโครงการเตรียมความ
พร้อมในการสมัครงาน และปัจฉิมนิ เทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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โครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและปัจฉิม
นิ เทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2561 โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย อยู่ใน
ระดับ 4.30 คะแนน  
    รวมคะแนนเฉลี่ยได้ 4.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัด บริการ
ในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 
     ผลการด าเนินงาน 
    งานพัฒนานั กศึ กษา คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ มีการให้
ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
     ทั้งนี้ งานพัฒนานักศึกษา ได้ประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 โดยมีผลการ
ประเมิน ดังนี้  
     ข้อที่ 1 ผลการประเมินการจัดบริการทางวิชาการ 
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ  อยู่ในระดับ คะแนน 
4.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
     ข้อที่ 2 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการให้ข้อมูล
ของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา อยู่ใน
ระดับคะแนน 4.10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
      ข้อที่ 3 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ใน
ภาพรวมของคณะ อยู่ในระดับคะแนน 4.25 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
      เฉลี่ยทั้ง 3 ข้อ อยู่ในระดับคะแนน 4.17 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5 
     จากการประเมินทั้ง 3 ข้อ งานพัฒนานักศึกษา ได้น า
ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากการประเมิน เสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ครั้ งที่  
10/2561 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1.5-4-1 รายงานผลการประเมินการให้บริการ
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 
1.5-4-2 รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรม
การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
1.5-4-3 รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษาในภาพรวมของคณะ 
ได้แก่ (1) การจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และ (2) การจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความ
พร้อมในการสมัครงาน และปัจฉิมนิ เทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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เชียงใหม่  รับทราบการด าเนินการดังกล่าว และน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดโครงการกิจกรรม
ในคราวต่อไป 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
     ผลการด าเนินงาน 
    งานพัฒนานั กศึ กษา คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยงาน
พัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการน าผลประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ดังนี้ 
    ข้อที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
อยู่ในระดับ คะแนน 4.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
     ข้อที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจการให้ข้อมูล
ของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา อยู่ใน
ระดับคะแนน 4.10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
      ข้อที่ 3 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ใน
ภาพรวมของคณะ อยู่ในระดับคะแนน 4.25 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
     เฉลี่ยทั้ง 3 ข้อ อยู่ในระดับคะแนน 4.17 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งนี้ นักศึกษาได้เสนอแนะในการจัด
กิจกรรมของแต่ด้านไว้ 3 ข้อ ดังนี้ 
     1.  ควรมีแนวทางการช่วยเหลือด้านการสวัสดิการ
ต่างๆ ของนักศึกษาให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเงิน 
เช่น มีโครงการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ตามประเภท
ต่างๆ ให้ครอบคลุมนักศึกษาทุกประเภท ทุกกล่ม และควร
มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
     2. ควรมีการกระจายข่าวเสียงตามสายภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่นักศึกษา และ
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และกระตุ้นการ
ท างานของนักศึกษา 

1.5-5-1   ผลการประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
1.5-5-2   ผลการประเมินความพึงพอใจการให้
ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 
1.5-5-3   ผลการประเมินการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษาในภาพรวมของคณะ ได้แก่ (1) การ
จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ และปฐมนิ เทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ (2) การ
จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมในการ
สมัครงาน และปัจฉิมนิ เทศนั กศึ กษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
1.5-5-4   ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษาจากกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ ชี ย ง ใ ห ม่  ม อ บ
ทุนการศึกษาโดย ดร.แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
1.5-5-5   แฟ้มเอกสารข้ อมูล ข่ าวสารที่
เผยแพร่ (บอร์ด ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมรับ
สมัครงาน,หน้าเว็บไซต์, หน้าเฟสบุ๊คของคณะ, 
หน้าเฟสบุ๊คหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
หน้ า เฟสบุ๊ ค ง าน พั ฒนานั กศึ กษา  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ่
1. 5- 5- 6   ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะอนุกรรมการวางระบบ กลไก และแผนงาน
บริการและพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

http://fishtech.rmutsv.ac.th/fishtech/sites/default/files/files/2560/FSFT-1.5-5-01.pdf
http://fishtech.rmutsv.ac.th/fishtech/sites/default/files/files/2560/FSFT-1.5-5-04.pdf


48 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เอกสารและหลักฐานการอ้างอิง 

     3.  ควรจัดอบรมเกี่ยวกับอาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษามีรายได้ และเน้นทักษะการปฏิบัติ 
     ตามที่นักศึกษาได้มีข้อเสนอในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้น งานพัฒนานักศึกษา ได้มีแนวทางแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาไว้ดังนี้ 
    แนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษา (ข้อที่ 1) 
         - ประสานความร่วมมือกับงานกิจการนักศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา เรื่องการให้บริการกู้ยืมเงินฉุกเฉินแก่
นักศึกษา และประสานในการจัดหาแหล่งทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ตามประกาศ 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนช่วยเหลือ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา
โดย ดร.แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ ประจ าปีการศึกษา 2562 
   - ประสานงานกับสาขาวิชาต่างๆ ที่นักศึกษาสังกัดอยู่       
     แนวทางในการด าเนินการประชาสัมพันธ์  (ข้อที่ 2) 
        - ติดต่อหน่วยประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัย     
เร่งด าเนินการปรับปรุงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์    
เสียงตามสาย และในส่วนของงานพัฒนานักศึกษา          
ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเฟสบุ๊ค 
งานพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
     แนวทางการจัดกิจกรรมและโครงการ (ข้อที่ 3)  
งานพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการวางแผนการจัดท า
โครงการของบประมาณเพ่ือที่จะจัดท าโครงการเสริม
อาชีพ 3 โครงการ ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. เสริมทักษะอาชีพโดยความร่วมมือกับกรมฝีมือ
แรงจังหวัดเชียงใหม่ 

2. โครงการแนวคิดสร้างสรรค์ในการประกอบ
อาชีพยุค Thailand 4.0  

3. โครงการพัฒนาธุรกิจ Start up 
ทั้งนี้งานกิจการนักศึกษาได้วางแผนในการขอ

งบประมาณและการด าเนินงานและการติดตามประเมินผล
ต่อไป 

โดยได้น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
วางระบบ กลไก และแผนงานบริการและพัฒนานักศึกษา
เพ่ือรับทราบต่อไป 
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6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่
ศิษย์เก่า 
     ผลการด าเนินงาน 
    งานพัฒนานั กศึ กษา คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยงาน
พัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่ าวสาร เกี่ ยวกับการจั ดกิจกรรมต่ าง  ๆ ภายใน
มหาวิทยาลั ยและประชาสั ม พันธ์ จั ดหางานและ
แหล่งข้อมูลวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า ผ่านเว็ปไซต์ของคณะ ผ่าน
เพจเฟสบุ๊กหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และร่วมกับ 
บริษัทจ๊อปบีเคเค ดอท คอมจ ากัด ในการพัฒนาฐานข้อมูล
ศิษย์เก่าอีกทางหนึ่ง 
     ในปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์ และ
สั งคมศาสตร์ ได้ จั ดโครงการพัฒนาศิษย์ เก่ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ โดยมีการอบรมพัฒนาศิษย์เก่าเพ่ือให้ศิษย์เก่ามี
ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ โครงการความคิดสร้างสรรค์
ต่ อการประกอบอาชี พในยุ ค Thailand 4.0 โดยมี
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ศิษย์เก่ามีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบอาชีพ
ในยุคปัจจุบัน 2. เพ่ือส่งเสริมให้ศิษย์เก่าเรียนรู้เทคนิคเพ่ือ
สร้างความคิดสร้างสรรค์ และ 3. เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพให้แก่ศิษย์เก่า 

1.5-6-1  หน้าเว็บไซต์, หน้าเฟซบุ๊กของคณะ, 
หน้าเฟซบุ๊กหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.5-6-2 รายงานผลการประเมินโครงการ
ความคิดสร้างสรรค์ต่อการประกอบอาชีพในยุค 
Thailand 4.0 
1.5-6-3  บันทึกความร่วมมือระหว่างคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ และบริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเค
เค ดอท คอม จ ากัด  

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
5 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ (√) 5 6 ข้อ 

 
จุดแข็ง 

- มีนักศึกษาและศิษย์เก่าจ านวนมาก และหลากหลายศาสตร์ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- การประสานศิษย์เก่าท าได้ไม่ทั่วถึง 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :    อาจารย์ไกรลาส  จิตร์กุล โทรศัพท์  :  053-885705 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นายภาสกร   แห่งศักดิ์ศรี โทรศัพท์  :  053-885760 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา  เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ 
(1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิต          
ที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการ  
ของผู้ ใช้บัณฑิต  และน าหลัก  PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ ในชีวิตประจ าวันเป็น          
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

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

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ :…6…. ข้อ 
ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เอกสารและหลักฐานการอ้างอิง 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม

ของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและ
การจัดกิจกรรม 
     ผลการด าเนินงาน 
     งานกิ จการนั กศึ กษา คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดท าแผน  
การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและ      
การจัดกิจกรรม โดยเป็นแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่เชื่อมโยงเข้ากับแผนกลยุทธ์ของคณะ และ       
ได้ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนานักศึกษาให้ชัดเจน และ
ได้ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของแผนที่สะท้อนถึง
ผลลัพธ์ของการพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้ได้แผนส่งเสริมผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ทุกด้านและครบทุกประเภทของกิจกรรมตามที่
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด  โดยมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายเพ่ือวัดผลความส าเร็จของ    
แต่ละโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

1.6-1-1 แผนการจัดกิ จกรรมงานพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.6-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารงาน
พัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.6-1-3 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
วางระบบ กลไก และแผนงานบริการและพัฒนา 
ค ณ ะม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะสั ง ค ม ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  5 
ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการด าเนินงาน 
     งานพัฒนานั กศึ กษา คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ  ดังนี้ 

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.6-2-(1)-1   รายงานการจัดโครงการเตรียมพ่ี
พร้อมต้อนรับน้องใหม่ 
1.6-2-(1)-2 รายงานโครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษาใหม่ 
1.6-2-(1)-3 รายงานการจัดโครงการส่งเสริมจิต
อาสาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมประเพณี (แห่เทียน
พรรษา) 
1.6-2-(1)-4 รายงานการจัดโครงการกีฬา
สัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.6-2-(1)-5 รายงานการจัดโครงการค่ายอุ่นไอ
รักจากพ่ีสู่น้อง 
1.6-2-(1)-6 รายงานการจัดโครงการกีฬาลูก
พระพิฆเนศวร 
(2) ด้านความรู้ดี  
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ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เอกสารและหลักฐานการอ้างอิง 
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 6 โครงการ 
        1.1 โครงการเตรียมพ่ีพร้อมต้อนรับน้องใหม่ 
        1.2 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 
        1.3 โครงการส่งเสริมจิตอาสาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมประเพณี (แห่
เทียนพรรษา) 
        1.4 โครงการกีฬาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
        1.5 โครงการค่ายอุ่นไอรักจากพ่ีสู่น้อง 
        1.6 โครงการกีฬาลูกพระพิฆเนศวร 
 
(2) ด้านความรู้ จ านวน 6 โครงการ 
        2.1  โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  
        2.2  โครงการความคิดสร้างสรรค์ต่อการประกอบ
อาชีพในยุค Thailand 4.0 
        2.3  โ คร งการ เตรี ยมคว ามพร้ อม เ พ่ื อก า ร                 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฐมนิเทศนักศึกษา       
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
        2.4 โครงการอบรมเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง (MOU 5 สถาบัน) ครั้งที่ 9 
        2.5 โครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
        2.6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้น า
นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยแลนด์ 4.0       

 
(3)  ด้านทักษะทางปัญญา จ านวน 6 โครงการ 
        3.1  โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  
        3.2  โครงการความคิดสร้างสรรค์ต่อการประกอบ
อาชีพในยุค Thailand 4.0 
        3.3  โครงการเตรี ยมความพร้ อมเ พ่ือการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ และการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
        3.4 โครงการอบรมเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง (MOU 5 สถาบัน) ครั้งที่ 9 

1.6-2-(2)-1 รายงานการโครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษาใหม่  
1.6-2-(2)-2 รายงานการจัดโครงการความคิด
สร้ างสรรค์ ต่ อการประกอบอาชีพ ในยุ ค 
Thailand 4.0 
1.6-2-(2)-3 รายงานการจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
1.6-2-(2)-4 รายงานการจัดโครงการอบรม
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง (MOU 5 สถาบัน) 
ครั้งที่ 9 
1.6-2-(2)-5 รายงานการจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมในการสมัครงานและปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.6-2- (2) -6  รายงานการจั ดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้น านักศึกษา
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยแลนด์ 4.0 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา 
1.6-2-(3)-1 รายงานการโครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษาใหม่  
1.6-2-(3)-2 รายงานการจัดโครงการความคิด
สร้ างสรรค์ ต่ อการประกอบอาชีพ ในยุ ค 
Thailand 4.0 
1.6-2-(3)-3 รายงานการจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
1.6-2-(3)-4 รายงานการจัดโครงการโครงการ
อบรมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง (MOU 5 สถาบัน) 
ครั้งที่ 9 
1.6-2-(3)-5 รายงานการจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมในการสมัครงานและปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เอกสารและหลักฐานการอ้างอิง 
        3.5  โครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
         3.6  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้น า
นักศึกษาระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาไทยแลนด์ 4.0 
 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ จ านวน 10 โครงการ 
        4.1 โครงการเตรียมพ่ีต้อนรับน้องใหม่ 
        4.2 โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
ใหม ่
        4.3 โครงการความคิดสร้างสรรค์ต่อการประกอบ
อาชีพในยุค Thailand 4.0 
        4.4 โครงการรับน้องขึ้นดอย รับเข็มตราพระราช-
ลักญจกร 
        4.5 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์   
และสังคมศาสตร์ 
        4.6 โครงการค่ายสร้างคน สร้างค่าพัฒนาสู่ความเป็น
ผู้น า 
        4.7 โครงการอุ่นไอรักจากพ่ีสู่น้อง 
        4.8 โครงการอบรมเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง (MOU 5 สถาบัน) ครั้งที่ 9 
        4.9 โครงการกีฬาลูกพระพิฆเนศวร 
        4.10 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้น า
นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 8 โครงการ 
         5.1 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 
         5.2 โครงการความคิดสร้างสรรค์ต่อการประกอบ
อาชีพในยุค Thailand 4.0 
         5.3 โครงการรับน้องขึ้นดอย รับเข็มตราพระราช
ลัญจกร 
         5.4 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ และการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1.6-2- ( 3 ) -6 ร ายงานการจั ด โ คร งก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้น านักศึกษา
ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาไทยแลนด์ 4.0 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
1.6-2-(4)-1 รายงานการจัดโครงการเตรียมพ่ี
ต้อนรับน้องใหม ่
1.6-2-(4)-2 รายงานการจัดโครงการค่ายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 
1.6-2-(4)-3 รายงานการจัดโครงการความคิด
สร้ างสรรค์ ต่ อการประกอบอาชีพ ในยุ ค 
Thailand 4.0 
1.6-2-(4)-4 รายงานการจัดโครงการรับน้อ  
งขึ้นดอย รับเข็มตราพระราชลักญจกร 
1.6-2-(4)-5 รายงานการจัดโครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.6-2-(4)-6 รายงานการจัดโครงการค่ายสร้าง
คน สร้างค่าพัฒนาสู่ความเป็นผู้น า 
1.6-2-(4)-7 รายงานการจัดโครงการอุ่นไอรัก
จากพ่ีสู่น้อง 
1.6-2-(4)-8 รายงานการจัดโครงการอบรม
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง (MOU 5 สถาบัน) 
ครั้งที่ 9 
1.6-2-(4)-9 รายงานการจัดโครงการกีฬาลูก
พระพิฆเนศวร 
1.6-2- (4) -10 รายงานการจั ด โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้น านักศึกษา
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1.6-2-(5)-1 รายงานการจัดโครงการค่าย
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 
1.6-2-(5)-2 รายงานการจัดโครงการความคิด
สร้ างสรรค์ ต่ อการประกอบอาชีพ ในยุ ค 
Thailand 4.0 
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         5.5 โครงการอบรมเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง (MOU 5 สถาบัน) ครั้งที่ 9 
         5.6 โครงการกีฬาลูกพระพิศเนศวร 
         5.7 โครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
         5.8 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้น า
นักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยแลนด์ 4.0 
 

1.6-2-(5)-3 รายงานการจัดโครงการรับน้อง  
ขึ้นดอย รับเข็มตราพระราชลัญจกร 
1.6-2-(5)-4 รายงานการจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
1.6-2-(5)-5 รายงานการจัดโครงการอบรม
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง (MOU 5 สถาบัน) 
ครั้งที่ 9 
1.6-2-(5)-6 รายงานการจัดโครงการกีฬา       
ลูกพระพิศเนศวร 
1.6-2-(5)-7 รายงานการจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมในการสมัครงานและปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.6-2- (5) -8  รายงานการจั ดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้น านักศึกษา 
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยแลนด์ 4.0 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
     ผลการด าเนินงาน 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดจกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 โดยมี ผู้ เข้ าร่ วมโครงการ เป็ นนายกสโมสร  
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาทุกชั้น
ปี ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาสังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ได้รับความรู้และทักษะด้านระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และตระหนักถึงความส าคัญ     
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือให้ผู้น า
นักศึกษาได้น าไปใช้ประโยชน์ ในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม และการวางแผนในการด าเนินชีวิตของนักศึกษา 
โดยจัดผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้ 

 1.6-3-1 รายงานการจัดโครงการค่ายสร้างคน 
และสร้างค่าพัฒนาสู่ความเป็นผู้น า 
 1.6-3-2 รายงานการจัดโครงการอบรม
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง (MOU 5 สถาบัน) 
ครั้งที่ 9 
1.6-3-3 รายงานการจัดโครงการโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายผู้น านักศึกษา
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยแลนด์ 4.0 
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        3.1 โครงการค่ายสร้างคน และสร้างค่าพัฒนาสู่   
ความเป็นผู้น า ให้แก่ ผู้น านักศึกษาแต่ละสาขาวิชา จ านวน
สาขาละ 7 คน และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคน 
เพ่ือให้ผู้น านักศึกษาได้น าไปใช้ประโยชน์ ในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม และการวางแผนในการด าเนินชีวิตของ
นักศึกษา  
        3.2 โครงการอบรมเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง (MOU 5 สถาบัน) ครั้งที่ 9 
เพ่ือให้ความรู้การบูรณาการด้านกิจการนักศึกษากับ      
งานประกันคุณภาพนักศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA  
แก่ผู้น านักศึกษา ในการประสานร่วมกับคณะฯ/ส านักงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย และเพ่ือสร้างเครือข่ายผู้น า
นักศึกษาทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา 
        3.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายผู้น า
นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือให้
ผู้น านักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพ
การศึ กษา การจั ดท า โครงการ/กิ จกรรมระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาไทย  

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
     ผลการด าเนินงาน 
     งาน พัฒนานั กศึ กษา  คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการจัด
โครงการ/กิจกรรม ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 
โครงการ และได้มีการด าเนินการจัดท าสรุปประเมินผล
ความส าเร็จการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561 ครบทุกโครงการ/กิจกรรม 
     ทั้งนี้ ในการสรุปประเมินผลความส าเร็จการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 พบว่า        
ส่วนใหญ่พบว่า โครงการ/กิจกรรม มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     1. ขาดความร่วมมือระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในการ
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
     2. รูปแบบของโครงการ/กิจกรรม มีความคล้ายคลึงกัน 
ส่งผลให้ไม่มีความน่าสนใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

1.6-4-1 รายงานการจัดโครงการเตรียมพ่ีพร้อม
ต้อนรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.6-4-2 รายงานการจัดโครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรม นักศึกษาใหม่ประจ าปี 2561 
1.6-4-3 รายงานการจัดโครงการความคิด
สร้ างสรรค์ ต่ อการประกอบอาชีพ ในยุ ค 
Thailand 4.0 
1.6-4-4 รายงานการจัดโครงการรับน้องขึ้นดอย 
รับเข็มตราพระราชลัญจกร 
1.6-4-5 รายงานการจัดโครงการส่งเสริม        
จิตอาสาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี (แห่
เทียนพรรษา) 
1.6-4-6 รายงานการจัดโครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.6-4-7 รายงานการจัดโครงการค่ายสร้างคน 
สร้างค่าพัฒนาสู่ความเป็นผู้น า 
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ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เอกสารและหลักฐานการอ้างอิง 
      3. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรมคับแคบไม่เพียงพอ  
ต่อการจัดกิจกรรมที่มีจ านวนนักศึกษามาก  
     ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น งานพัฒนานักศึกษา 
ได้มีแนวทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา ดังนี้ 
     1. งานพัฒนานักศึกษา ได้ประกาศ และประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม โดยการท าหนังสือแจ้งผ่านหัวหน้า
ภาควิชาทุกภาควิชาและประธานหลักสูตรทุกท่าน เพ่ือให้
การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ทั่วถึงเป้าหมาย     
ทุกกลุ่ม  
     2. งานพัฒนานักศึกษา ได้เสนอให้คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์แต่งตั้งค าสั่งกรรมการบริหารงานพัฒนา
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2562 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้มี
หน้าที่ดังนี้   

1) คณะกรรมการฝ่ายคณะอนุกรรมการวางระบบ 
กลไก และแผนงานบริการและพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ 
ออกแบบ ระบบ กลไก วางแผนการด าเนินงานบริการและ
พัฒนานักศึกษาในระดับคณะ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ และสอดคล้องกับลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ   

2) คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
มีหน้าที่ จัดกิจกรรม ประสาน ส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงานพัฒนานักศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวดเร็ว และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
โดยคณะกรรมการฝ่ายดังกล่าว ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ละ 1 ท่านเป็น กรรมการ และมีตัวแทนของนักศึกษา เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการด้วย 

3) คณะกรรมการศูนย์ให้ค าปรึกษาปัญหาชี วิต
นักศึกษา มีหน้าที่   ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยให้มีหน้าที่จัด
กิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
 
 
 
 
 

1.6-4-8 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.6-4-9 รายงานการจัดโครงการอุ่นไอรักจาก   
พ่ีสู่น้อง 
1.6-4-10 รายงานการจัดโครงการอบรม
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง (MOU 5 สถาบัน) 
ครั้งที่ 9 
1.6-4-11 รายงานการจัดโครงการกีฬาลูก    
พระพิฆเนศวร 
1.6-4-12 รายงานการจัดโครงการเตรียมความ
พร้ อมในการสมั ครงานและปั จฉิ มนิ เทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.6-4-13 รายงานการจัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สร้างเครือข่ายผู้น านักศึกษาระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาไทยแลนด์ 4.0 
1.6-4-14  ค าสั่ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการ
บริหารงานพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
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ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เอกสารและหลักฐานการอ้างอิง 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
      ผลการด าเนินงาน 
     งานกิ จการนั กศึ กษา คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการ   
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์
ของคณะ ดังนี้ 
1. เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อนโยบาลด้านการพัฒนา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และของคณะฯ เพ่ือเป็นการ
ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ประกอบด้วย 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) 
ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ    
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ รู้จักการ
เสียสละ และบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 
     ทั้งนี้ งานพัฒนานักศึกษา ได้ประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ไว้ ผ่านทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ 

1.  โครงการมีผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของโครงการ  ร้อยละ 100 

2. โครงการพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้            ร้อยละ 100 

3. นักศึกษา/ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการ      มีค่าเฉลี่ย 4.33 จากคะแนน
เต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 86.60  

(หลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ข้อที่ 4) 
1.6-5-1    สรุปประเมินความส าเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
     งานกิ จการนั กศึ กษา คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการจัด
โครงการ/กิจกรรม ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 
โครงการ และได้มีการด าเนินการจัดท าสรุปประเมินผล
ความส าเร็จการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561 ครบทุกโครงการ/กิจกรรม 

1.6-6-1   ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารงาน
พัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.6-6-2      บันทึกรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการฝ่ายคณะอนุกรรมการวางระบบ 
กลไก และแผนงานบริการและพัฒนานักศึกษา   
1.6-6-3     แผนการจัดกิจกรรมงานพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เอกสารและหลักฐานการอ้างอิง 
     ทั้งนี้ ในการสรุปประเมินผลความส าเร็จการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 พบว่า        
ส่วนใหญ่พบว่า โครงการ/กิจกรรม มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
     1. ขาดความร่วมมือระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาใน  
การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
     2. รูปแบบของโครงการ/กิจกรรม มีความคล้ายคลึงกัน 
ส่งผลให้ไม่มีความน่าสนใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
      3. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรมคับแคบไม่เพียงพอ  
ต่อการจัดกิจกรรมที่มีจ านวนนักศึกษามาก  
      ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น งานพัฒนานักศึกษา 
ได้มีแนวทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา ดังนี้ 
     1. งานพัฒนานักศึกษา ได้ประกาศ และประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม โดยการท าหนังสือแจ้งผ่านหัวหน้า
ภาควิชาทุกภาควิชาและประธานหลักสูตรทุกท่าน และ 
Facebook ของงานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรม ทั่วถึงเป้าหมายทุกกลุ่ม  
    2. งานพัฒนานักศึกษา ได้เสนอให้คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์แต่งตั้งค าสั่งกรรมการบริหารงานพัฒนา
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2562 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้มี
หน้าที่ดังนี้  1) คณะกรรมการฝ่ายคณะอนุกรรมการวาง
ระบบ กลไก และแผนงานบริการและพัฒนานักศึกษา      
มีหน้าที่ ออกแบบ ระบบ กลไก วางแผนการด าเนินงาน
บริการและพัฒนานักศึกษาในระดับคณะ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ และด าเนินการปรับปรุง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ และ
สอดคล้องกับลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ  2) คณะกรรมการ
ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ จัดกิจกรรม 
ประสาน ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
พัฒนานักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยคณะกรรมการฝ่ายดังกล่าว 
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรละ 1 ท่านเป็น กรรมการ และมี
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ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เอกสารและหลักฐานการอ้างอิง 
ตัวแทนของนักศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ด้วย และ 3) คณะกรรมการศูนย์ให้ค าปรึกษาปัญหาชีวิต
นักศึกษา มีหน้าที่   ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยให้มีหน้าที่จัด
กิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

ทั้งนี้จากการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
โดยด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
5 ประการ ได้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม  จ านวน 6 โครงการ  
(2) ด้านความรู้ 6 โครงการ  
(3) ด้านทักษะทางปัญญา จ านวน 6 โครงการ  
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ จ านวน 10 โครงการ และ  
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 8 โครงการ  
และด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ และทักษะ        

การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา จ านวน 3 
โครงการ โดยที่ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล      
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป และยังมี
การประเมินวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาทุกโครงการ ตามที่น าเสนอมาแล้ว ตามตัวบ่งชี้      
ที่ 1.6 ข้อ 1 - ข้อ 5 นั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้เห็นถึงความส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา จึง
ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานพัฒนานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2562 ขึ้น เพ่ือให้ท าหน้าที่ ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ และสอดคล้องกับลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ และคณะกรรมการฝ่ายคณะอนุกรรมการวาง
ระบบ กลไก และแผนงานบริการและพัฒนานักศึกษา ได้มี
การประชุม เมื่อวันที่                   31 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องประชุม 411 โดยด าเนินการน าผลการประเมินไป
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ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เอกสารและหลักฐานการอ้างอิง 
ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะ เพ่ือใช้เป็นแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในภาพรวมของคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 ต่อไป  

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
4 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ (√) 5 5 ข้อ 

 

จุดแข็ง 
- นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทุกข้ันตอนตั้งแต่การวางแผนจนถึงการปรับปรุง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- เนื่องจากนักศึกษาจ านวนมากควรจัดกิจกรรมให้ทั่วถึง 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :    อาจารย์ไกรลาส  จิตร์กุล โทรศัพท์  :  053-885705 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นายภาสกร   แห่งศักดิ์ศรี โทรศัพท์  :  053-885760 
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องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 
 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน 
ดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้ อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตาม
จุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบ
ความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย      
มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการ
วิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน  และพันธกิจด้านอ่ืน ๆ ของสถาบัน และ      
3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ : 6 ข้อ  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1      ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดูแลข้อมูลสารสนเทศ
ระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อให้หน่วยงานและทุกคณะ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของการวิจัยได้ อีกทั้ง        
ในส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท า
ระบบข้อมูลสารสนเทศของคณะฯ เพ่ือช่วยให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินงาน และการบริหารงานวิจัยในระดับ
คณะ และนอกจากนั้นยังสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของการวิจัยในระดับคณะผ่านทาง WEB ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้นักวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สามารถตรวจสอบสถานะของงานวิจัยตนเองได้ อีกทั้ง   
ได้จัดท า Link ไปยังระบบสารสนเทศของคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
 
 

2.1-1-1  เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย 
2.1-1-2  เว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 2      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้สนับสนุน

พันธกิจด้านการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้คือ  
-  คณะมีการจัดตั้ งห้องสถานวิจัยคณะฯ เพ่ือให้มี
กิจกรรมพูดคุยกันเพ่ือผลักดันให้อาจารย์ท างานวิจัย  
เ พ่ิมมากขึ้น โดยมีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการที่ มี         
ความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้ค าแนะน ากับอาจารย์ใหม่ หรืออาจารย์ภายใน
คณะฯ ที่ต้องการท าวิจัย โดยมีนโยบายที่จะผลักดัน
ผลงานวิจัยพร้อมทั้งแนะน าเทคนิคในการน าเสนอ     
โครงร่างงานวิจัยเพ่ือขอทุนอุดหนุนงานวิจัย  
-  คณะมีห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัยของ
อาจารย์ในคณะที่ผ่านมาท้ังหมด เพ่ือให้นักวิจัยรุ่นใหม่
ได้มาศึกษาหาข้อมูลในการเริ่มท าวิจัย นอกจากนั้นยังมี
ห้องสมุดภาษาอังกฤษ และห้องลายสือไท ที่เป็นแหล่ง
รวมข้อมูลให้อาจารย์ได้ไปศึกษาค้นคว้าได้ 
-   คณะมี เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ เป็น อุปกรณ์ช่ วย     
อ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการท าวิจัย
และเข้าสู่ระบบสารสนเทศของมหาลัยฯ และคณะฯ    
เพ่ือศึกษาหาข้อมูลในการเริ่มท าวิจัย 
-  คณะมีกิจกรรมโครงการวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย    
ให้อาจารย์ ในปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
      *  โครงการอบรมการเขียนงานวิจัยแบบวิจัยและ
พัฒนา  RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D) 
โดยเชิญผู้ มี ความช านาญด้ านงานวิ จั ยแบบวิจั ย          
และพัฒนา รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง มาเป็นวิทยากร   
ในการอบรมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม 
เมอเวนพิค สุริวงค์ เชียงใหม่ 
      *  โครงการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย โดย
เชิญวิทยากรช านาญด้านงานวิจัยชุมชน ผศ.ดวงพร 
อ่อนหวาน มาเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ นิมมาน คอนเวชั่นเซ็น-
เตอร์ เชียงใหม่ 

2.1-2-1  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสถาน
วิจัย 
2.1-2-2  รูปภาพห้องสถานวิจัยคณะและ
ห้องสมุดคณะ 
2.1-2-3  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการอบรมการเขียนงานวิจัยแบบ
วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  RESEARCH AND 
DEVELOPMENT (R&D) 
2.1-2-4  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย 
 
 

ข้อ 3      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้คณาจารย์ในคณะฯ เสนอโครงร่าง
งานวิจัยผ่านกรรมการสถานวิจัยคณะเพ่ือพิจารณา      
ขอทุนสนับสนุนจ านวน 50 ,000 บาท  เนื่ องจาก
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดสรรเงินทุนวิจัย โดย

2.1-3-1  ส าเนาสัญญารับทุนอุดหนุน  
การวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์ และ
สั งคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เชี ยงใหม่  พ.ศ.2561 ของอาจารย์         
กิตติพงษ์  วงศ์ทิพย์  
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
บทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ก ากับดูแล
ผ่านกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์และ
ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้สถานวิจัยของ
แต่ละคณะ เป็นหน่วยสนับสนุนในการขับเคลื่ อน
น าเสนอโครงร่างวิจัยและการพัฒนางานวิจัยเพ่ือเข้าสู่
กระบวนการจัดสรรทุนวิจัย โดยมีคณาจารย์ของคณะ     
ได้เสนอโครงร่างงานวิจัยผ่านสถานวิจัยคณะเข้ามาเพ่ือ
ขอทุนอุดหนุนหลายโครงการ  

2.1-3-2  ส าเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการ
วิ จั ย จ า ก ค ณ ะม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั งคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เชี ยงใหม่  พ.ศ.2561 ของอาจารย์        
ฐากูร  ข่าขันมะลี  
 

ข้อ 4      ในปีการศึกษา  2561 คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือบริหาร
จัดการด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัย จ านวน 100,000 
บาท ซึ่งคณะได้จัดสรรไว้เป็นการประชุมกรรมการ   
สถานวิจัยและการสนับสนุนเวทีงานวิจัย/ลงพ้ืนที่ส ารวจ
ข้อมูลด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์ในคณะ  ทั้งนี้คณะ     
ยังสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่และน าเสนอ
ผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์  ในการเข้าร่วมประชุม
วิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  ส่วนใน
ระดับนานาชาติ ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้เสนอ
ขอรับทุนสนับสนุนผ่านคณะกรรมการพิจารณาทุน
พัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย  นอกจากนั้นคณะฯ    
ยั งได้ด าเนินการจัดท าวารสารมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้ อาจารย์ ในคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ได้น าผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการมาลง
เผยแพร่ในวารสารโดยผ่านกองบรรณาธิการพิจารณา
โดยสามารถส่งบทความใน http://www.husocjr.com 
ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ได้ด าเนินการเผยแพร่ฉบับแรก
ในระบบ ThaiJo online แล้ว 

2.1-4-1  ค าสั่งไปราชการเพ่ือน าเสนอ
บทความและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
ในปีการศึกษา 2561 
2.1-4-2  เว็บไซต์วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ่http://www.husocjr.com 
2.1-4-3  เว็บไซต์ระบบ ThaiJo Online 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ ชี ย ง ใ ห ม่ 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/husocjr 

ข้อ 5      ในปีการศึกษา  2561 คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์  ได้จัดโครงการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์โดยมุ่งที่จะกระตุ้นให้อาจารย์น้องใหม่ของคณะ
มีผลงานวิจัย  และอาจารย์นักวิจัยมีแรงบันดาลใจในการ
สร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นโดยคณะ
ได้ด าเนินการโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียน
บทความวิจัยเพ่ือลงวารสาร เชิญผู้มีความช านาญ       
ด้านงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัย รศ.ดร.เทิดชาย 

2.1-5-1  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียน
บทความวิ จั ย เ พ่ือลงวารสาร วันที่            
27 มีนาคม 2562 
2.1-5-2  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียน
บทความวิชาการและบทความวิจัยเพ่ือ
การตีพิมพ์ วันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ช่วยบ ารุง เป็นวิทยากรในการอบรมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2562 ณ โรงแรมเมอเวนพิค สุริวงค์ เชียงใหม่ 
หลังจากนั้นคณะฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการ
เขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
โดยเชิญผู้มีความช านาญด้านการเขียนบทความวิชาการ
และบทความวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี 
มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนบทความ
วิชาการและบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ วันที่ 26-27 
มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมดิจิทัล ชั้น 3 ส านักดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

ข้อ 6      ด้านระบบกลไก เพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด คณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์ ใช้ กระบวนการร่ วมกับระบบการ               
จดทะเบี ยนงานอันมี ลิ ขสิ ทธิ์ ของมหาวิ ทยาลั ย             
ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ให้ค าปรึกษา
แนะน าเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา      
ในการยื่นขอจดทะเบียนงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร 
ซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์จากภาควิชานิติศาสตร์ 
พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ 

2.1-6-1 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการศูนย์ให้
ค าปรึกษากฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ    
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
5 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ (√) 5 6 ข้อ 

 
จุดแข็ง 
 -  มีการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้นักวิจัยอยู่เสมอ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 -  กระบวนการติดตามเร่งรัดให้นักวิจัยท างานให้ตรงเวลา 
 -  จัดหาทุนของคณะฯ ให้นักวิจัย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้  :  อาจารย์ นิล  พันธุ์คงชื่น โทรศัพท์  :  053-885704 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้:    นางสาวนิติกาญจ์  เซงคะแส่ โทรศัพท์  :  053-885746 

โทรศัพท์  :  053-885700         นางสาวน้ าเพชร  เตปนิสาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ผลการด าเนินงาน  
 
 ในปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกจ านวน 5,279,750 บาท ดังต่อไปนี้ 

ที่ 
หัวหน้าโครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย 
งบที่
ได้รับ
จัดสรร 

วันเริ่ม -
สิ้นสุด
สัญญา 

แหล่ง
งบประมาณ ชื่อ นามสกุล 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากทุนภายใน จ านวน 13 เรื่อง เป็นเงิน 3,515,200 บาท 
1 อ.ภัทรกมล รักสวน การสร้างชุดการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ

อ่านภาษาอังกฤษส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน 
224,100 1 มี.ค. 61 

–  
30 ก.ย. 61 

วช. 

2 อ.ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษโดยบูรณาการนวัตกรรมการสอนเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

251,800 1 มี.ค. 61 
–  

30 ก.ย. 61 

วช. 

3 อ.นิรุตร์ แก้วหล้า วัฒนธรรมดนตรี ชาติ พั นธุ์ สู่ การประดิ ษฐ์
สร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัย : กรณีศึกษากลุ่มชาติ
พันธุ์ ม้ง ลีซู ลาหู่ ดาระอ้ัง ปกาเกอะญอ 

258,800 15 ธ.ค. 60 
– 

30 ก.ย. 61  

วช. 

4 อ.จตุพร เสถียรคง กลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 

403,400 12 มี.ค. 61 
–  

30 ก.ย. 61 

วช. 

5 ผศ.นาตยา วงศ์รักมิตร การพัฒนาหนังสือเสียงระบบเดซี เร่ือง การอ่าน
เพื่อความเข้าใจ ส าหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่อง
ทางสายตา 

259,100 1 มี.ค. 61 
–  

30 ก.ย. 61 

วช. 

6 อ.ดร.ณัฎฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน์ 
(อ.ดร.สุดฤทัย) 

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหา
หลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนคะฉิ่นในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

478,500 1 มี.ค. 61 
–  

30 ก.ย. 61 

วช. 

7 อ.ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร  กลยุทธ์การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ในกรอบ
ประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

796,500 1 ก.พ. 61 
–  

30 ก.ย. 61 

วช. 

8 อ.ณกานต์ อนุกูลวรรธกะ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาค
การเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  อย่าง
สร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีที่ ๒ 

733,000 1 ก.พ. 61 
–  

30 ก.ย. 61 

วช. 

9 อ.พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง  การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

20,000 11 ก.ค. 61 
–  

10 ก.ค. 62 

กองทุนวิจัย 
มร.ชม. 

10 จุมพิต ศรีวัฒนพงศ์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี่ต่อการท างาน
ของบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

20,000 5 ก.ค. 61 
–  

5 ก.ค. 62 

กองทุนวิจัย 
มร.ชม. 
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ที่ 
หัวหน้าโครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย 
งบที่
ได้รับ
จัดสรร 

วันเริ่ม -
สิ้นสุด
สัญญา 

แหล่ง
งบประมาณ ชื่อ นามสกุล 

11 รศ.สนิท สัตโยภาส การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

20,000 26 ก.พ. 61 
- 

25 ก.พ. 62 

กองทุนวิจัย 
มร.ชม. 

12 ผศ.ดร.กิตติพงษ์  วงศ์ทิพย์ การสั งเคราะห์วิ ทยานิพนธ์ศิ ลปะศาสตร -
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงใหม่ 

25,000 16 พ.ค. 61 
– 

15 พ.ค. 62 

กองทุน
คณะฯ 

13 อาจารย์ฐากูร  ข่าขันมะลี ความเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ  
คนในชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบริเวณสี่แยก  
กองทราย อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

25,000 12 พ.ย. 61 
– 

13 พ.ย. 62 

กองทุน
คณะฯ 

รวมทุนภายใน 3,515,200 บาท 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากทุนภายนอก จ านวน 5 เรื่อง เป็นเงิน 1,764,550 บาท 
1 อาจารย์โฆษิต  ไชยประสิทธิ์ การใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ เพื่ อ เพิ่ มมู ลค่ า

ผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการกลุ่มผ้าปักด้วยมือ 
บ้านสันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย   

51,840 13 พ.ย. 61 
- 

14 พ.ย. 62   

สนง.ปลัด
ส านัก

นายกรัฐมนตรี 
2 อาจารย์นิล  พันธุ์คงชื่น บรรจุภัณฑ์ OTOP กับความต้องการของผู้บริโภค

และนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ในจังหวัดล าพูน  

1,304,71
0 

14 พ.ย. 61 
- 

15 พ.ย.62 

สนง.ปลัด
ส านัก

นายกรัฐมนตรี 
3 อาจารย์งามนิจ แสนน าพล แนวทางการพัฒนา 5 ดาวเด่น OTOP สู่เส้นทาง

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
233,000 19 พ.ย. 61 

- 
20 พ.ย.62 

สนง.ปลัด
ส านัก

นายกรัฐมนตรี 
4 อาจารย์อิสรากร พัลวัลย์ การศึ กษาวิ ธี การผลิ ตขลุ่ ย ไม้  เพื่ อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์สู่มาตรฐานสากล : 
กรณีศึกษาขลุ่ยไม้โกลเด้นวู๊ด ต าบลวงมะดะ 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   

80,000  20 พ.ย. 61 
- 

21 พ.ย.62 

สนง.ปลัด
ส านัก

นายกรัฐมนตรี 

5 อาจารย์พัฒนินทร์  ศุขโรจน์ แนวทางการพัฒนา ด้านการสื่อสารวัฒนธรรม 
ของผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ หนึ่งต าบล   
หนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาผู้ประกอบการกลุ่ม
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ “กลุ่มดาวเด่น” จังหวัด
เชียงราย   

95,000  21 พ.ย. 61 
- 

22 พ.ย. 62 

สนง.ปลัด
ส านัก

นายกรัฐมนตรี 

รวมทุนภายนอก 1,764,550 บาท 

รวมทุนภายในและภายนอกเป็นเงินทั้งหมด 5,279,750 บาท 
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ข้อมูลพื้นฐาน  
รายการ จ านวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 169  คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 169  คน 
จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0  คน 
จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 3,515,200 บาท 
จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1,764,550 บาท 

 
การค านวณ :  
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

       5,279,750 
           169           

       
 แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ 

31,241.12 

25,000 

 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
5 6.24 บรรลุ (√) 5 5 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

2.2-1-1  ส าเนาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 
จุดแข็ง 
 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับทุนวิจัยจ านวนมาก 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- นักวิจัยส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ล่าช้า 
- คณะฯ ไม่มีทุนวิจัยสนับสนุนนักวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ ฯ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้  :  อาจารย์ นิล  พันธุ์คงชื่น โทรศัพท์  :  053-885704 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้:    นางสาวนิติกาญจ์  เซงคะแส่ โทรศัพท์  :  053-885746 

โทรศัพท์  :  053-885712         นางสาวน้ าเพชร  เตปนิสาย 
 

 5 = 6.24 คะแนน 

= 31,241.12 บาท 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย   
    จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
               ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 
                                              ของอาจารย์ประจ า 
 
                ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 
                               อาจารย์ประจ าและนักวิจยัที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 

 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 

 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่

อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร_ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.

X 100 

คะแนนที่ได้ = 
 

 

X 5 
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ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 

ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ         
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

-  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
-  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง  ทางวิชาการแล้ว 
-  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
-  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
-  ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-  ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา

ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ข้อมูลพื้นฐาน: 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)  169  คน 
2 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง  (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) -  คน 
3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 16  คน 
4 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ          -  คน 
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 7  เรื่อง 
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ      5  เรื่อง 
7 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 5  เรื่อง 
8 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 11  เรื่อง 
9 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

  1  เรื่อง 

10 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร -   เรื่อง 
11 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร -   เรื่อง 
12 ผลงานวิชาการท่ีผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว -   เรื่อง 
13 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติแจ้งให้ด าเนินการ -   เรื่อง 
14 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน -   เรื่อง 
15 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว   8  เรื่อง 
16 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว แต่ไม่ได้น ามา

ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
-   เรื่อง 



70 
ล าดับที ่ รายการ จ านวน 
17 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
  -    เรื่อง 

18 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน -   เรื่อง 
19 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ -   เรื่อง 
20 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติความร่วมมือระหว่างประเทศ 12  เรื่อง 
21 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ -   เรื่อง 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ : 

ในปีการศึกษา  2561  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมดจ านวน 185 คน   
นักวิจัยประจ าทั้งหมดจ านวน   -  คน   อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง  จ านวน  169  คน นักวิจัยประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง จ านวน  - คน  อาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อจ านวน 16 คน  และนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ
จ านวน  - คน  โดยมีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพจ านวน  37  ชิ้นงาน  และงานสร้างสรรค์จ านวน 
12 ชิ้น มีรายละเอียดดังนี้ 

ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิชาการ 
ปีที่ได้รับ

รอง
คุณภาพ 

ฐานข้อมูล 
ที่ตีพิมพ ์

ค่าน้ าหนัก
คุณภาพ 

ผลงานวิชาการ 

1 อ.ดร.กันยารัตน์  รินศรี บทความวิจัยเรื่อง “รูปแบบและกระบวนการพัฒนา
พฤติ ก รรมการรั กษาศี ล  5  ของนั กศึ กษา 
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่” ได้รับ     
การตีพิมพ์ ในรายงานการประชุม Proceeding      
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ม จ ร คร้ังที่ 4 วันที่ 
25 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ -  
ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2561 รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 

2 อ.ดร.กันยารัตน์  รินศรี บทความวิชาการเรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการประกอบอาชีพในยุคประเทศไทย 
4.0” ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ Proceeding งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่  2 MCN Nan Congress ll วันที่       
9 กันยายน 2561 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 

2561 รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 

3 อ.ภัทรศิลป์  สุกัณศีล 
อ.กิตติ  มีชัยเขตต์ 

บทความวิชาการเรื่อง “ละครเพื่อการศึกษา          
ในศตวรรษที่ 21” ได้รับการตีพิมพ์ใน Proceedings 
of the First National Conference on Fine and 
Applied Arts : Arts & Society and Contemporary 
Culture (2018) หน้า 68 - 72  คณะศิลปกรรม-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่        
28-29 มีนาคม 2561 

2561 รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิชาการ 
ปีที่ได้รับ

รอง
คุณภาพ 

ฐานข้อมูล 
ที่ตีพิมพ ์

ค่าน้ าหนัก
คุณภาพ 

4 ผศ.ดร.กิตติพงษ์ วงศ์
ทิพย์  

บทความวิ จั ย เรื่ อง  “การวิ เคราะห์ วิ ถี ชี วิ ต
ประชาธิปไตยในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย        
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย” ได้รับการตีพิมพ์        
ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปาง ครั้ งที่  4 : 2561 
(Conference Proceedings) ครุศาสตร์วิจัย 2561 
หน้า 10-24  วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 

2561 รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 

5 อ.เสกสรร  ท้าวทุมมา บทความวิจัยเรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่” ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 
(Proceedings)น า เสนอผลงานวิ จั ยระดั บชาติ  
เครือข่ ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภาคเหนือ คร้ังที่ 18 และล าปางวิจัย คร้ังที่ 4 หน้า 
88-102  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

2561 รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 

6 อ.จารุณี  ศรีบุรี บทความวิจัยเร่ือง “แนวทางการปรับรูปแบบของ
ตลาดต้นเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง” ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) น าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ  เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปาง
วิจัย ครั้งที่ 4 หน้า 154 – 167  วันที่ 20 กรกฎาคม 
2561 

2561 รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 

7 อ.โฆษิต  ไชยประสิทธิ์ บทความวิจัยเรื่อง “รูปแบบที่ เหมาะสมต่อการ
จัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่” ได้รับการ
ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) น าเสนอผลงานวิจั ยระดับชาติ  
เครือข่ ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภาคเหนือ คร้ังที่ 18 และล าปางวิจัย คร้ังที่ 4 หน้า 
781-801 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

2561 รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 

8 ผศ.ดร.สัญญา  สะสอง บทความวิ จั ย เ รื่ อ ง  “The Development of 
Community Potential in Faith-based 
Identities to Manage Sustainable Tourism 
in Pambok Village, Pai District, Mae Hong 
Son Province” ได้รับการตีพิมพ์ใน Proceedings 

2561 รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

0.40 



72 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิชาการ 
ปีที่ได้รับ

รอง
คุณภาพ 

ฐานข้อมูล 
ที่ตีพิมพ ์

ค่าน้ าหนัก
คุณภาพ 

The 2nd National & International Research 
Conference 2018 (NIRC ll 2018) หน้ า  339-346  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 15-16 February 
2018 

9 อ.ดร.รชฏ  นุเสน บทความวิ จั ย เ รื่ อ ง  “Venit Venit : A Thai 
Translation of the Merchant of Venice as a 
Force for Racial and Cultural Justice” ได้รับ
การตี พิ มพ์ ใน  The Asian Conference on the 
Social Sciences 2018 Official Conference 
Proceedings หน้ า  173 -184    SURVIVING & 
THRIVING Art Center Kobe, Kobe, Japan / June 
08-10, 2018 

2561 รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

0.40 

10 รศ.ศรีวิไล  พลมณี บทความวิ จั ย เ รื่ อ ง  “Development of Thai 
Language Teacher Using Coaching & 
Mentoring Process to Promote Students’ 
Thinking Skills” ได้รับการตีพิมพ์ใน Proceedings 
The 11th International Conference of HUSOC 
Network Embodying World’s New Conditions 
and Values หน้า 212-224  คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 25-26 July 2018  

2561 รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

0.40 

11 อ.ปณชนก ชาญไววิทย์ บทความวิจัยเรื่ อง “Focus on Form in Task-
Based Language Teaching to Improve 
Translation Skills” ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น 
Proceedings of The 38th International 
Academic Conference, Prague หน้า 40-46  วันที ่
11 June 2018 

2561 
 

รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

0.40 

12 อ.ลลิดา  วิบูลวัชร บทความวิจัยเรื่อง “Enhancing Critical Thinking 
of Thai EFL Learners Through Questioning 
Technique” ได้รับการตีพิมพ์ใน Proceedings of 
The 38th International Academic Conference, 
Prague หน้า 189  เมื่อวันที่ 11 June 2018  

2561 รายงานสืบ
เนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

0.40 

13 อ.ดร.นิตยา  สงวนงาม บทความวิจั ยเรื่ อง “Model-based Approach 
and English Language Learning 
Enhancement in English as a Foreign 
Language Class” ได้ รั บการตีพิ มพ์ ในวารสาร 
English for Specific Purposes Issue No.55, V.20 
, 2018  

2561 
 

วารสารทาง 
วิชาการระดับ

นานาชาต ิ

0.80 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิชาการ 
ปีที่ได้รับ

รอง
คุณภาพ 

ฐานข้อมูล 
ที่ตีพิมพ ์

ค่าน้ าหนัก
คุณภาพ 

14 อ.กัลยา พรหมวัชรานนท์ 
อ.พรรษกร  ชาตรีภิญโญ 

บทความวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ปัญหาและ    
ความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาชุมชนสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ส าหรับต ารวจจราจรในภาคเหนือตอนบน” ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสาร มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปี
ที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561 หน้า 163-
195  คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2561 TCI กลุ่ม 1 0.80 

15 อ.ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภู 
อ.ดร.สุดฤทัย อรุณศิ
โรจน์ 
 

บทความวิจัยเรื่อง “ระบบคะฉิ่นทางภาคเหนือ     
ของประเทศไทย” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 
มนุษยศาสตร์  สั งคมศาสตร์  ปีที่  35 ฉบับที่  1 
มกราคม – เมษายน 2561 หน้า 1 - 20   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2561 TCI กลุ่ม 1 0.80 

16 อ.ดร.กันยารัตน์  รินศรี บทความวิจัยเรื่อง “กระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาศีล ๕ ในรายวิชาความจริงของชีวิต” ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ 14 
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 หน้า 174-
185 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2561 TCI กลุ่ม 1 0.80 

17 อ.ปณชนก  ชาญไววิทย์ บทความวิจัยเรื่อง “Using Effective Feedback 
to Improve Professionalism as an English 
Student Teacher  ”ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 
The New English Teacher Vol 12, No.2 (2018) 
NET 12.2 August 2018หน้า 1-14 Assumption 
University, Graduate School of English. 

2561 TCI กลุ่ม 1 0.80 

18 อ.ชัยรัตน์ นทีประสิทธิ
พร 

บทความวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการแรงงาน   
ข้ามชาติในบริบทของสุขภาพอนามัยโดยท้องถิ่น  
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่  ”ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร การ
บริหารท้องถิ่น ปีที่  11 ฉบับที่  2   (เมษายน – 
มิถุนายน 2561) หน้า 120-138 วิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2561 TCI กลุ่ม 1 0.80 

19 อ.กฤษณะ  สุยะอ้าย บทความวิจัยเรื่อง “ปัญหาและความต้องการ
ภาษาอั ง กฤษ เพื่ อก ารสื่ อส า รของผู้ เ รี ยน
ภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ : กรณีศึกษา
จากผู้ประกอบอาชีพขับรถสองแถวในจังหวัด
เชียงใหม่ ”ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

2561 TCI กลุ่ม 1 0.80 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิชาการ 
ปีที่ได้รับ

รอง
คุณภาพ 

ฐานข้อมูล 
ที่ตีพิมพ ์

ค่าน้ าหนัก
คุณภาพ 

มหาวิ ทยาลั ยฟาร์ อี ส เทอร์ น  ปี ที่  12 ฉบั บ  
Supplement ( 256(  หน้า 150-16 5 มหาวิทยาลัย 
ฟาร์อีสเทอร์น 

20 ผศ.ดร.กิตติพงษ์ วงศ์
ทิพย์ 

บทความวิ จั ย เรื่ อง  “การวิ เคราะห์ วิ ถี ชี วิ ต
ประชาธิปไตยในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษา  ”ได้รับการตีพิมพ์ในวารสา. รมยสาร  
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2561 หน้า 
117-136 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

2561 TCI กลุ่ม 1 0.80 

21 อ.ปณชนก  ชาญไววิทย์ บทความวิจัยเรื่อง “Improving English Skill of 
Grade 9 Students in Educational 
Opportunity Expansion Schools under the 
Office of Chiang mai Primary Education 
Service Area 2 by Using Computer Assisted 
Instruction  ”ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร รมยสาร  
ปีที่  16 ฉบับที่  1 (มกราคม – เมษายน) 2561        
หน้า 21-44 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

2561 TCI กลุ่ม 1 0.80 

22 อ.ลลิดา  วิบูลวัชร บทความวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนการสอน
วรรณกรรมภาษาอังกฤษตามแนวคิดการตอบสนอง
ของผู้อ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์      
ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารภาษา
ปริทัศน์  ฉบับที่ 33 (2561) หน้า 218-240 สถาบัน
ภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2561 TCI กลุ่ม 1 0.80 

23 อ.อนิสรา รัศมีเจริญ บทความวิจัยเรื่อง “ขอทานในภารตนิยาย” ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 
มกราคม – เมษายน 2561 หน้ า  173 -207            
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

2561 TCI กลุ่ม 1 0.80 

24 ผศ.ดร.มาโนชย์  นวล
สระ 

บทความวิจัยเรื่อง “ศักยภาพของมัคคุเทศก์ไทยกับ
การส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยว” ได้รับ
การตีพิ มพ์ ในวารสารวิ ชาการท่ องเที่ ยวไทย 
นานาชาติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 
2561หน้า 1 – 16 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไทย 

2561 TCI กลุ่ม 1 0.80 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิชาการ 
ปีที่ได้รับ

รอง
คุณภาพ 

ฐานข้อมูล 
ที่ตีพิมพ ์

ค่าน้ าหนัก
คุณภาพ 

25 อ.ดร.ขวัญใจ  กิจชลา
รัตน์ 
อ.ดร.พัศศ์  ผณิณศวร
สกุล 
อ.อัญชลี  เรือนมั่น 

บทความวิจัยเร่ือง “社会称呼语运用的偏误分
析与对外汉语教学策略研究-----以中国重庆

大学和重庆外国语大学的泰国留学生为例

” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารช่อพะยอม Vol.29 
No.3 (November – December) 2018 หน้า 149-
162  คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2561 TCI กลุ่ม 2 0.60 

26 ผศ.ดร.สัญญา  สะสอง บทความวิจัยเรื่อง “แนวคิดเรื่องการท าแท้งกับ
ผลกระทบทางจริยธรรมในทัศนะของนักศึกษาหญิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 
2561 หน้า 23-32 วิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2561 TCI กลุ่ม 2 0.60 

27 รศ.นราวัลย์  พลพิพัฒน์ 
ผศ.ดร.กิตติพงษ์  วงศ์
ทิพย์ 

บทความวิจัยเร่ือง “การศึกษาหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาของ
โรงเรียนท้องถิ่ นและโรงเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
ภาคเหนือ” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารพิฆเนศวร์      
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561 
หน้า 31-47 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2561 TCI กลุ่ม 2 0.60 

28 อ.นิล  พันธุ์คงชื่น บทความวิจัยเรื่อง “สถานะทางกฏหมายของกฏ
หมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พ .2457.ศ ” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารพิฆเนศวร์    
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน  2561 
หน้า 231-248 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2561 TCI กลุ่ม 2 0.60 

29 อ.นิล  พันธุ์คงชื่น บทความวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมกฏหมายของกลุ่ม
ชาติพั นธุ์ กั บการเปลี่ ยนแปลงของสั งคม : 
กรณีศึกษากลุ่มลีซอ ต าบลเวียงใต้ และกลุ่มมูเซอ 
ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” 
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่       
ปีที่  19 ฉบับที่  1 มกราคม – มิถุนายน 2561        
หน้า 93-103 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2561 TCI กลุ่ม 2 0.60 

30 ผศ.สุรชาติ  พุทธิมา ผลงานทางวิชาการ เร่ือง “การวิเคราะห์และสร้าง
ตัวแทนสารสนเทศ” ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการ )ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (
สาขาบรรณรักษ์ศาสตร์ ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

2561 ต าราหรือหนังสือ
ที่ได้รับการ
ประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอ

1.00 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิชาการ 
ปีที่ได้รับ

รอง
คุณภาพ 

ฐานข้อมูล 
ที่ตีพิมพ ์

ค่าน้ าหนัก
คุณภาพ 

ราชภัฏเชียงใหม่  มติสภาในการประชุ มสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2561 

ต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

31 ผศ.สลิลา  พันชนะ ผล ง านทา ง วิ ช าก า ร  เ รื่ อ ง  “Literature for 
Children วรรณคดีส าหรับเด็ก” ที่ ได้ รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

)ผู้ ช่ ว ยศาสตราจา รย์ (ส าขา วิ ช ากา รสอน
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ มติสภาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 

2561 ต าราหรือหนังสือ
ที่ได้รับการ
ประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00 

32 ผศ.สลิลา  พันชนะ ผลงานทางวิชาการ เรื่อง “สื่อเพื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่
ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ )ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ( สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ มติสภาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  

2561 ต าราหรือหนังสือ
ที่ได้รับการ
ประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00 

33 ผศ.ดร.กิตติพงษ์  วงศ์
ทิพย์ 

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง “การใช้รูปแบบการสอนที่
เน้นกระบวนการคิดประกอบกับการใช้ค าถาม
ระดับสูงเพื่อพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผล
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ”ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการ )ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (
สาขาวิ ชาศึ กษาศาสตร์  ภาควิ ชาภาษาไทย            
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่            
ที่ 3457/2561  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561  

2561 ต าราหรือหนังสือ
ที่ได้รับการ
ประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00 

34 ผศ.ดร.กิตติพงษ์  วงศ์
ทิพย์ 

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง “การเปรียบเทียบการ
ดัดแปลงเนื้อหาและตัวละครของวรรณคดีฉบับ
การ์ตูนกับวรรณคดีแบบฉบับในหนังสือเรียน
วรรณคดีวิจักษ์ ”ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ )ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (
สาขาวิ ชาศึ กษาศาสตร์  ภาควิ ชาภาษา ไทย            
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่            
ที่ 3457/2561  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561  

2561 ต าราหรือหนังสือ
ที่ได้รับการ
ประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00 
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ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิชาการ 
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ค่าน้ าหนัก
คุณภาพ 

35 ผศ.ดร.กิตติพงษ์  วงศ์
ทิพย์ 

ผลงานทางวิชาการ เร่ือง “ภาศาสตร์ประยุกต์เพื่อ
การสอนภาษาไทย  ”ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการ )ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (
สาขาวิ ชาศึ กษาศาสตร์  ภาควิ ชาภาษา ไทย            
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่           
ที่ 3457/2561  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561  

2561 ต าราหรือหนังสือ
ที่ได้รับการ
ประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00 

36 ผศ.ดร.เฉลิมชัย  ไชย
ชมภ ู

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง “ภาศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Linguistics  ”ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชา ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 3455/2561  ลง

วันที่ 15 สิงหาคม 2561  

2561 ต าราหรือหนังสือ
ที่ได้รับการ
ประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00 

37 ผศ.ดร.เฉลิมชัย  ไชย
ชมภ ู

ผลงานทางวิชาการ เร่ือง “การพัฒนาแบบฝึกเพื่อ
แก้ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยมาตรฐาน
ส าหรับนักเรียนไทยเชื้อสายคะฉิ่น ในระดับมันธยม
ศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านแม่นะ อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่  ”ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการ )ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  ภาควิชาภาษา
ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ค าสั่งมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงใหม่ที่ 3455/2561  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 
2561 

2561 ต าราหรือหนังสือ
ที่ได้รับการ
ประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00 

1 อ.เอกพงศ์  สุริยงค์ ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ “Faith” ได้รับการเผยแพร่           
ใ น ง า น  Chiang mai Rajabhat University-Tokyo 
Gakugei University Art Exchange Exhibition ระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ณ Tokyo Gakugei 
University Arts Hall 1-2 F  Workshop : 2018.5.29 

2561 งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

0.80 

2 อ.Ikuo Eiso ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ “Breath of Buddha” ได้รับ
การเผยแพร่ในงาน Chiang mai Rajabhat University-
Tokyo Gakugei University Art Exchange Exhibition 
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ณ Tokyo 
Gakugei University Arts Hall 1-2 F  Workshop : 
2018.5.29 

2561 งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

0.80 



78 

ล าดับ 
ที่ 
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คุณภาพ 

3 อ.จารุวรรณ  เพ็งสิริ ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ “Family” ได้รับการเผยแพร่      
ใ น ง า น  Chiang mai Rajabhat University-Tokyo 
Gakugei University Art Exchange Exhibition ระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ณ Tokyo Gakugei 
University Arts Hall 1-2 F  Workshop : 2018.5.29 

2561 งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

0.80 

4 อ.ดร.ขนิษฐา พวงศรี ผลงานสรา้งสรรค์ชื่อ “The Power of invisible 
Lanna’s spirit being translated into visual arts 
image” ได้รับการเผยแพร่ในงาน Chiang mai Rajabhat 
University-Tokyo Gakugei University Art Exchange 
Exhibition ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุน่ ณ 
Tokyo Gakugei University Arts Hall 1-2 F  Workshop 
: 2018.5.29 

2561 งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

0.80 

5 อ.ณัฐวัฒน์  โสมดี 
 

ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ “Her robot” ได้รับการเผยแพร่
ใ น ง า น  Chiang mai Rajabhat University-Tokyo 
Gakugei University Art Exchange Exhibition ระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น     ณ Tokyo Gakugei 
University Arts Hall 1-2 F  Workshop : 2018.5.29 

2561 งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

0.80 

6 ผศ.รุทธ  ประวัง 
 

ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ “Lotus” ได้รับการเผยแพร่ในงาน 
Chiang mai Rajabhat University-Tokyo Gakugei 
University Art Exchange Exhibition ระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศญี่ปุ่น ณ Tokyo Gakugei University 
Arts Hall 1-2 F  Workshop : 2018.5.29 

2561 งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

0.80 

7 อ.สายพิณ สังคีตศิลป์ ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ “Flowers” ได้รับการเผยแพร่ใน
งาน Chiang mai Rajabhat University-Tokyo Gakugei 
University Art Exchange Exhibition ระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศญี่ปุ่น ณ Tokyo Gakugei University 
Arts Hall 1-2 F  Workshop : 2018.5.29 

2561 งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

0.80 

8 ผศ.ดร.ศักราช  ฟ้าขาว ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ “Banner Buddha’s Disclosing 
the Three Worlds” ได้รับการเผยแพร่ในงาน Chiang 
mai Rajabhat University-Tokyo Gakugei University 
Art Exchange Exhibition ระหว่ างประเทศไทยกับ
ประเทศญี่ปุ่น     ณ Tokyo Gakugei University Arts 
Hall 1-2 F  Workshop : 2018.5.29 

2561 งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

0.80 

9 อ.เสน่ห์  วงศ์สุฤทธิ์ ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ “Baramee Khattiyos” ได้รับ
ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ใ น ง า น  Chiang mai Rajabhat 
University-Tokyo Gakugei University Art 
Exchange Exhibition ระหว่ างประเทศไทยกั บ

2561 งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

0.80 
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ล าดับ 
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ค่าน้ าหนัก
คุณภาพ 

ประเทศญี่ปุ่น ณ Tokyo Gakugei University Arts 
Hall 1-2 F  Workshop : 2018.5.29 

10 อ.เสริม  วัชรินทร์ ผลงานสร้ างสรรค์ชื่ อ “Moving of Element” 
ได้รับการเผยแพร่ในงาน Chiang mai Rajabhat 
University-Tokyo Gakugei University Art 
Exchange Exhibition ระหว่ างประเทศไทยกั บ
ประเทศญี่ปุ่น ณ Tokyo Gakugei University Arts 
Hall 1-2 F  Workshop : 2018.5.29 

2561 งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

0.80 

11 อ.ศิริพร คืนมาเมือง ผลงานสร้างสรรค์ชื่อ “Conversation Between 
Rabit and Moon” ได้ รั บการเผยแพร่ ในงาน 
Chiang mai Rajabhat University-Tokyo Gakugei 
University Art Exchange Exhibition ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ณ Tokyo Gakugei 
University Arts Hall 1-2 F  Workshop : 
2018.5.29 

2561 งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 

0.80 

12 อ.สมศักดิ์  พรมจักร ผลงานสร้ า งสรรค์ ชื่ อ  “A Touch of Mature 
No.3” ได้ รั บการเผยแพร่ ในงาน Chiang mai 
Rajabhat University-Tokyo Gakugei University 
Art Exchange Exhibition ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศญี่ปุ่น ณ Tokyo Gakugei University Arts 
Hall 1-2 F  Workshop : 2018.5.29 

2561 งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

0.80 

รวมคะแนนผลงานวิชาการ และ งานสร้างสรรค์ 33.60 

 
การค านวณ : 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามเกณฑ์ 

33.60 

185 

แปลงค่าร้อยละ  
18.16 

20 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
4 4.54 บรรลุ (√) 4.54 5 

 

  100  =  ร้อยละ 18.16 

 5  =  4.54  คะแนน 
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เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

2.3-1  บทความวิจัยเรื่อง “รูปแบบและกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนักศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่” ตีพิมพ์ในรายงานการประชุม Proceeding งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
ม จ ร ครั้งที่ 4 วันที่ 25 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2.3-2  บทความวิชาการเรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพในยุคประเทศไทย 
4.0” ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ Proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 
MCN Nan Congress ll วันที่ 9 กันยายน 2561 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 

2.3-3  บทความวิชาการเรื่อง “ละครเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21” ตีพิมพ์ใน Proceedings of the 
First National Conference on Fine and Applied Arts : Arts & Society and Contemporary Culture 
(2018) หน้า 68 - 72  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 28-29 มีนาคม 2561 

2.3-4  บทความวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์วิถีชีวิตประชาธิปไตยในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย” ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ 4 : 2561 (Conference Proceedings) ครุศาสตร์วิจัย 2561 
หน้า 10-24  วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 

2.3-5  บทความวิจัยเรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่” ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 
(Proceedings)น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 18 
และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4 หน้า 88-102  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

2.3-6  บทความวิจัยเรื่อง “แนวทางการปรับรูปแบบของตลาดต้นเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง” ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4 หน้า 154 – 
167  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

2.3-7  บทความวิจัยเรื่อง “รูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่” ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) น าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4 
หน้า 781-801 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

2.3-8  บทความวิจัยเรื่อง “The Development of Community Potential in Faith-based 
Identities to Manage Sustainable Tourism in Pambok Village, Pai District, Mae Hong Son 
Province” ตี พิ ม พ์ ใ น  Proceedings The 2nd National & International Research Conference 20 1 8 
(NIRC ll 2018) หน้า 339-346  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 15-16 February 2018 

2.3-9  บทความวิจัยเรื่อง “Venit Venit : A Thai Translation of the Merchant of Venice as 
a Force for Racial and Cultural Justice” ตีพิมพ์ใน The Asian Conference on the Social Sciences 
2018  Official Conference Proceedings หน้ า  173 -184    SURVIVING & THRIVING Art Center Kobe, 
Kobe, Japan / June 08-10, 2018 

2.3-10  บทความวิจัยเรื่อง “Development of Thai Language Teacher Using Coaching & 
Mentoring Process to Promote Students’ Thinking Skills” ตี พิ ม พ์ ใ น  Proceedings The 11 th 
International Conference of HUSOC Network Embodying World’s New Conditions and Values หน้า 
212-224  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 25-26 July 2018  
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2.3-11  บทความวิจัยเรื่อง “Focus on Form in Task-Based Language Teaching to Improve 
Translation Skills” ตีพิมพ์ใน Proceedings of The 38th International Academic Conference, Prague 
หน้า 40-46  วันที่ 11 June 2018 

2.3-12  บทความวิจัยเรื่อง “Enhancing Critical Thinking of Thai EFL Learners Through 
Questioning Technique” ตีพิมพ์ใน Proceedings of The 38th International Academic Conference, 
Prague หน้า 189  เมื่อวันที่ 11 June 2018  

2.3-13   บทความวิจัย เรื่ อง  “Model-based Approach and English Language Learning 
Enhancement in English as a Foreign Language Class” ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร  English for Specific 
Purposes Issue No.55, V.20 , 2018  

2.3-14  บทความวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาชุมชนสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองส าหรับต ารวจจราจรในภาคเหนือตอนบน” ตีพิมพ์ในวารสาร 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561 หน้า 163-195 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.3-15  บทความวิจัยเรื่อง “ระบบคะฉิ่นทางภาคเหนือของประเทศไทย” ตีพิมพ์ในวารสาร 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561 หน้า 1-20 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.3-16  บทความวิจัยเรื่อง “กระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศีล ๕ ในรายวิชาความจริงของ
ชีวิต” ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 หน้า 174-185 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.3-17  บทความวิจัยเรื่อง “Using Effective Feedback to Improve Professionalism as an 
English Student Teacher” ตีพิมพ์ในวารสาร The New English Teacher Vol 12, No.2 (2018) NET 12.2 
August 2018หน้า 1-14 Assumption University, Graduate School of English. 

2.3-18  บทความวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในบริบทของสุขภาพอนามัยโดย
ท้องถิ่น  กรณีศึกษาเทศบาลต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่” ตีพิมพ์ในวารสารการบริหาร
ท้องถิ่น ปีที่  11 ฉบับที่  2 (เมษายน – มิถุนายน 2561) หน้า 120-138 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.3-19  บทความวิจัยเรื่อง “ปัญหาและความต้องการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน
ภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ : กรณีศึกษาจากผู้ประกอบอาชีพขับรถสองแถวในจังหวัดเชียงใหม่” 
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 12 ฉบับ Supplement (256) หน้า 150-165 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

2.3-20  บทความวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์วิถีชีวิตประชาธิปไตยในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษา” ตีพิมพ์ในวารสาร รมยสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 2561 หน้า 117-136 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

2.3-21  บทความวิจัยเรื่อง “Improving English Skill of Grade 9 Students in Educational 
Opportunity Expansion Schools under the Office of Chiang mai Primary Education Service 
Area 2 by Using Computer Assisted Instruction” ตีพิมพ์ในวารสาร รมยสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม 
– เมษายน) 2561 หน้า 21-44 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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2.3-22  บทความวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนวรรณกรรมภาษาอังกฤษตามแนวคิดการ

ตอบสนองของผู้อ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่” ตีพิมพ์ในวารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 33 (2561) หน้า 218-240 สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2.3-23  บทความวิจัยเรื่อง “ขอทานในภารตนิยาย” ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561 หน้า 173-207 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

2.3-24  บทความวิจัยเรื่อง “ศักยภาพของมัคคุเทศก์ไทยกับการส่งเสริมการเพิ่มรายได้จาก
นักท่องเที่ยว” ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
หน้า 1 – 16 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย 

2.3-25  บทความวิจัยเรื่อง “社会称呼语运用的偏误分析与对外汉语教学策略研究-----以中国重庆大

学和重庆外国语大学的泰国留学生为例” ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร ช่ อพะย อม  Vol.2 9  No.3  ( November – 
December) 2018 หน้า 149 – 162 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2.3-26  บทความวิจัยเรื่อง “แนวคิดเรื่องการท าแท้งกับผลกระทบทางจริยธรรมในทัศนะของนักศึกษา
หญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 6 
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561 หน้า 23-32 วิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.3-27  บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ” ตีพิมพ์ในวารสารพิฆเนศวร์ ปีที่ 14 
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561 หน้า 31-47 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2.3-28  บทความวิจัยเรื่อง “สถานะทางกฏหมายของกฏหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ.2457” ตีพิมพ์ในวารสารพิฆเนศวร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน  2561 หน้า 231-
248 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

2.3-29  บทความวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมกฏหมายของกลุ่มชาติพันธุ์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม : 
กรณีศึกษากลุ่มลีซอ ต าบลเวียงใต้ และกลุ่มมูเซอ ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ตีพิมพ์ใน
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 หน้า 93-103 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

2.3-30  ผลงานทางวิชาการ เรื่อง “การวิเคราะห์และสร้างตัวแทนสารสนเทศ” ที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) สาขาบรรณรักษ์ศาสตร์ ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มติสภาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
17/2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2561 

2.3-31  ผลงานทางวิชาการ เรื่อง “Literature for Children วรรณคดีส าหรับเด็ก” ที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชา
ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มติสภาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 

2.3-32  ผลงานทางวิชาการ เรื่อง “สื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน” ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มติสภา
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 
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2.3-33  ผลงานทางวิชาการ เรื่อง “การใช้รูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิดประกอบกับการใช้
ค าถามระดับสูงเพื่อพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่” ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 3457/2561  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

2.3-34  ผลงานทางวิชาการ เรื่อง “การเปรียบเทียบการดัดแปลงเนื้อหาและตัวละครของวรรณคดี
ฉบับการ์ตูนกับวรรณคดีแบบฉบับในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์” ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 3457/2561  ลงวันที่  15 
สิงหาคม 2561 

2.3-35  ผลงานทางวิชาการ เรื่อง “ภาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาไทย” ที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 3457/2561  
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

2.3-36  ผลงานทางวิชาการ เรื่อง “ภาศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Linguistics” ที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชา
ภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ที่ 3455/2561  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

2.3-37  ผลงานทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทย
มาตรฐานส าหรับนักเรียนไทยเชื้อสายคะฉิ่น ในระดับมันธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านแม่นะ อ าเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่” ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ 3455/2561  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

 2.3-38  เล่มรวมผลงานแสดงนิทรรศการร่วมกับมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น Chiangmai Rajabhat 
 University - Tokyo Gakugei University Exchange Art Exhibition 2018 

 
จุดแข็ง 
  -  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดท าวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์เป็นของคณะ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 -  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท ายัง
ไม่ได้ด าเนินการขอรองรับฐาน TCI 
 -  อาจารย์ที่มีผลงานวิชาการเป็นอาจารย์กลุ่มเดิม 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :  อาจารย์ นิล  พันธุ์คงชื่น โทรศัพท์  :  053-885704 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นางสาวนิติกาญจ์  เซงคะแส่ โทรศัพท์  :  053-885746 

โทรศัพท์  :  053-885712         นางสาวน้ าเพชร  เตปินสาย 
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องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 
 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญการให้บริ
การทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม  โดยให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันเป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการให้ค าปรึกษาให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่าง ๆ หรือเพ่ือ
ชี้แนะสังคมการให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพ่ือใช้
ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการ
ด้วย 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
           ตัวบ่งชี้ที ่3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ : …6…ข้อ  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1      คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  มีจัดท า

แผนการบริการวิชาการประจ าปี 2561 ที่มีการก าหนด
ระบบและกลไกและกระบวนการที่บริการวิชาการ         
ที่ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ่ข้อที่ 3 พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจน ส่งเสริม 
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งตรงกับพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 ของคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ สร้าง
เครือข่ายทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม
ในสาขาวิชาชีพสู่ชุมชนรวมถึงการให้บริการวิชาการ 
ตลอดจนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่ นให้คงความเป็น
เอกลักษณ์และเกิดความยั่ งยืนโครงการ/กิจกรรม         
ในแผนงาน มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา

3.1-1-1 แผนบริการวิชาการ ประจ าปี 
2561 ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร เ ห็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ งที่  
12/2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 
3.1-1-2 บันทึกข้อความ ที่ศธ 0533.03/
พิเศษ เรื่อง ขอส่งรายงานแบบส ารวจ
ความต้ องการของชุ มชนและสรุ ป
ประโยชน์  ผลกระทบการให้บริ การ
วิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2560-2561 
3.1-1-3 โครงการเก็บข้อมูลและความ
ต้องการของชุมชนภายใต้โครงการการ
สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ
บริ หารจั ดการน้ า  : พ้ื นที่ โคร งการ
พระราชด าริ พ้ืนที่ลุ่มน้ าปาม ต าบลปิง
โค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
3.1-1-4 โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการและงบประมาณ      
ซึ่งคณะกรรมการบริการวิชาการน าเข้าเสนอโครงการ/
กิจกรรมต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติก่อนด าเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ซึ่งมติที่ประชุม เห็นชอบ และ
มีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการบริการวิชาการ     
ของคณะ ดังนี้  
     1. ควรด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ อง
ขั้นตอนการบูรณาการเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันก าหนด
ขั้นตอนการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย ในลักษณะขั้นตอนปฏิบัติการที่ผู้
ปฏิบัติสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
     2. ปรับปรุงการบริการวิชาการให้เป็นแบบเชิงรุก  
โดยใช้การมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
การบริการวิชาการ 
     3. ควรมีระบบกลไกและติดตามการประเมินผล    
การให้บริการวิชาการ 
     โดยในปีการศึกษา 2561 มีผลการด าเนินงาน      
ตามแผนและตัวบ่งชี้ด้านบริการวิชาการ ดังนี้ 
     1. มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับงานบริการ
วิชาการสู่ชุมชน จ านวน 147,000 บาท 
     2. มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า
ตามความต้องการของชุมชน 1 โครงการ ได้แก่  

- โครงการเก็บข้อมูลและความต้องการของ
ชุมชนภายใต้โครงการการสร้างเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการน้ า : พ้ืนที่โครงการพระราชด าริ 
พ้ืนที่ลุ่มน้ าปาม ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม ่
     3. ภาควิชา/หลักสูตรมีบริการวิชาการสู่ชุมชนโดย    
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย         
4 โครงการ ได้แก ่

- โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน 
- โครงการค่ายภาษาไทยเพ่ือท้องถิ่น ณ 

โรงเรียนบ้านศาลา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
- โครงการการบริการวิชาการภาษาอังกฤษ

ส าหรับพระภิกษุและสามเณร 

3.1-1-5 โครงการค่ายภาษาไทยเพ่ือ
ท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านศาลา อ าเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
3.1-1-6  โครงการการบริการวิชาการ
ภาษาอังกฤษส าหรับพระภิกษุ และ
สามเณร 
3.1-1-7 โครงการกิจกรรมภาษาจีน
สัญจรส าหรับผู้ด้อยโอกาส พ.ศ. 2562 
3.1-1-8  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
3.1-1-9 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
มัคคุ เทศก์เฉพาะภูมิภาคส าหรับการ
เปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็น
มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) 
3.1-1-10 โครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และบริษัท
ไทยไฟล์ เทรนนิ่ง จ ากัด ภายใต้การก ากับ
ดูแลของบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในการพัฒนาศักยภาพและ
เตรี ยมความพร้อมสู่ เส้ นทางอาชีพ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
3.1–1–11 โครงการสัมมนาการตลาด 
OTOP สู่สากล 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
- โครงการกิจกรรมภาษาจีนสัญจรส าหรับ

ผู้ด้อยโอกาส พ.ศ. 2562 
     4. บริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย 1 
โครงการ ได้แก ่

-  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป   
(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
     5. บริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 2 โครงการ ได้แก ่
          -   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ
ภูมิภาคส าหรับการเปลี่ยนผ่านจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็น
มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค  (ภาคเหนือ) 
          -   โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และบริษัทไทยไฟล์ เทรนนิ่ง จ ากัด 
ภายใต้การก ากับดูแลของบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่
เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
     6. บริการวิชาการและวิชาชีพที่พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชน 1 โครงการ ได้แก่ 
          - โครงการสัมมนาการตลาด OTOP สู่สากล 

ข้อ 2      คณะกรรมการบริการวิชาการ นอกจากจัดท า
แผนงานบริการวิชาการแล้ว ยังได้จัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้การจัดโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาชุมชนและสังคม การพัฒนานักศึกษา การพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือใช้ในการ
วางแผนงานบริการวิชาการในปีต่อไป และมีการ          
น าโครงการดังกล่าวมาบูรณาการกับการเรียนการสอน    
โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน เป็นบูรณาการกับ
การเรียนการสอนวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
และวิชาการส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

2. โครงการการบริการวิชาการภาษาอังกฤษ
ส าหรับพระภิกษุและสามเณร เป็นการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนวิชา ENG3402 ภาษาอังกฤษส าหรับไทย
ศึกษา ณ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่  วันที่ 23 – 24 
กุมภาพันธ์ 2562 

3.1-2-1  แผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2561 
3.1-2-2  รายงานสรุปโครงการบริการ
วิชาการตามข้อ 1 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
3. โครงการค่ายภาษาไทยเพ่ือท้องถิ่น ณ โรงเรียน

บ้านศาลา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนวิชา THAI 2105 ภาษาถิ่นไทย วันที่ 6 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

4. โครงการกิจกรรมภาษาจีนสัญจรส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส พ.ศ 2562 เป็นการบูรณาการกับการเรียน
การสอนวิชา วิธีการสอนภาษาจีน ณ โรงเรียนบ้านแม่
คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

ข้อ 3      ในปีการศึกษา 2561 และปีงบประมาณ 2562 นี้ 
คณะได้จัดบริการวิชาการตามค าร้องขอของชุมชน ซึ่ง
เป็นการบริการวิชาการให้เปล่า จ านวน 1 โครงการ            
ได้แก่  

1. โครงการเก็บข้อมูลและความต้องการของชุมชน
ภายใต้โครงการการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ า : พ้ืนที่โครงการพระราชด าริ พ้ืนที่
ลุ่มน้ าปาม ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม ่

3.1-3-1 แผนบริการวิชาการประจ าปี 
2561 
3.1-3-2 โครงการเก็บข้อมูลและความ
ต้องการของชุมชนภายใต้โครงการการ
สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ
บริ หารจั ดการน้ า  : พ้ื นที่ โคร งการ
พระราชด าริ พ้ืนที่ลุ่มน้ าปาม ต าบลปิง
โค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ข้อ 4      คณะกรรมการบริการวิชาการ มีหน้าที่จัดโครงการ/
กิจกรรมที่อยู่ ในแผนงานบริการวิชาการ โดยเมื่อ
ด าเนินการแล้วเสร็จ คณะกรรมการบริการวิชาการ     
ต้องสรุปประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามตัวบ่งชี้
ที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริการวิชาการ
ต้องสรุปประเมินผลโครงการประจ าปีการศึกษา 2561 
ของแผนงานฯ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน 
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาใน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 14/2562 
วั นที่  2 4  มิ ถุ น ายน  2562  เ พ่ื อ พิ จ า รณาแล ะ                    
ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
     1. ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ        
ที่สามารถน ามาวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

3.1-4-1 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ค ณ ะ  
ครั้งที ่14/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 
3.1-4-2  การประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงานบริการวิชาการ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

ข้อ 5      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้น าผลการ
ประเมินโครงการไปปรับปรุงแผนการจัดบริการวิชาการ 
ตามผลจากการประเมินในข้อ 4 โดยหาแนวทางการ
ด าเนินงานในระยะต่อไป คือ  

3.1-5-1 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่  
2/2562 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
     1. ควรก าหนดจัดโครงการให้กระจายตลอดทั้งปี
การศึกษา เนื่องจากโครงการหลายโครงการด าเนินการ
ในช่วงท้ายปีการศึกษา ท าให้ไม่สามารถสรุปโครงการ    
ได้ทันตามก าหนด 
     2 .  บริ การวิ ชาการให้ ครอบคลุ มและเข้ าถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย 
     ซึ่งข้อเสนอแนะในการบริการวิชาการจะน ามา
พิจารณาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงแผนการบริการวิชาการและ
เพ่ือพัฒนาการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน และประสบความส าเร็จตามที่ตั้งเป้า
ไว้ โดยให้ความส าคัญกับความร่วมมือจากชุมชนและ
สามารถบริการวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน รวมถึงกระจายการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการให้ครอบคลุมทั้งปีการศึกษา ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยจัดประชุมให้
คณาจารย์ในคณะฯ และภาควิชา ที่เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมได้แนวปฏิบัติในการด าเนินงานกับ
ชุมชนที่ครอบคลุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

3.1-5-2 การประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนงานบริการวิชาการ ประจ าปี
การศึกษา 2561 
3.1-5-3 ร่ า งแผนปฏิ บั ติ การบริ การ
วิชาการ 2562 

ข้อ 6      1. คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดให้มี 
“ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้พันธกิจผลิตบัณฑิต วิจัย สร้าง
เครื อข่ าย  บริ การวิ ชาการ  และบริ หารจั ดการ
มหาวิทยาลัย  โดยมอบหมายให้คณบดีทุกคณะ          
เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน และให้แต่ละคณะ         
จัดโครงการเพ่ือของบประมาณด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ใหม่ ฯ  
     โดยภาควิชาการพัฒนาชุมชน ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์ ฯ ในโครงการ
นิเวศวิทยาชาติพันธุ์กับการยกระดับสินค้าชุมชนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติ
พันธุ์ปกาเกอะญอ ชุมชนบ้านแม่ก๊ะเปียง ต าบลสะลวง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะท างานลงพ้ืนที่ 
พร้อมกับนักศึกษา คณาจารย์ในภาควิชาการพัฒนา

3.1-6-1 ค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ที่ 3471/2561 ลงวันที่ 15 
สิ ง ห า ค ม  2 5 6 1  เ รื่ อ ง  แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี 
3.1-6-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ
ร า ย จ่ า ย โ ค ร ง ก า ร ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 
3.1-6-3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/
โครงการนิเวศวิทยาชาติพันธุ์กับการ
ยกระดับสินค้าชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติ
พันธุ์  ปกาเกอะญอ ชุมชนบ้านแม่ก๊ะ
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ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ชุมชน  โดยลงพ้ืนที่ส ารวจปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นที่มีต่อการยกระดับมาตรฐานการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10 ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการมี
ส่วนร่วมต่อกระบวนการวิจัยและการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชน ได้เรียนรู้จักชุมชนของตนผ่านการท า
แผนที่เดินดินจากการวิจัยเชิงปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) ผลิ ตภั ณฑ์
ชุมชนได้รับการพัฒนาและสามารถยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนคือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่  ซึ่งเป็น
พืชเศรษฐกิจของชุมชนในปัจจุบัน ในรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ถนอมอาหารคือ ลิ้นจี่กวน น้ าลิ้นจี่พาสเจอร์
ไรซ์ (ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการโครงการ) 
     2. คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยในการด าเนินโครงการ
อ่านออกเขียนได้เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักเรียน
ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน โดยได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการด าเนินโครงการอ่านออกเขียนได้เพ่ือ
สร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
และแม่ฮ่องสอน 

เปียง ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม ่
3.1-6-4 ค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ที่ 4727/2561 ลงวันที่ 20 
พฤศจิ ก า ยน  2561  เ รื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการอ่านออก
เขียนได้เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นั ก เ รี ยน ในจั งหวั ด เ ชี ย ง ใหม่ แ ล ะ
แม่ฮ่องสอน 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
5 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 6 ข้อ 

 
จุดแข็ง 

- มีศาสตร์ทีห่ลากหลายสามารถให้บริการวิชาการได้หลายแขนง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรมีการจัดโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนในชุมชน 
- ควรมีระบบกลไกและติดตามการประเมินผลการให้บริการวิชาการ 
- ขาดความยั่งยืนของการบริการวิชาการในพื้นที่เดียวกัน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  : อาจารย์ ดร.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ  โทรศัพท์  053-885702 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    
1. นางสาวณัฐชา       วงค์ษารภี 
2. นางสาวชัชชญา     ชุติณัฐภูวดล 
3. นางสาวชลกาญจน์  กันธะวงค์ 

โทรศัพท์  :  053-885700 
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องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น

สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ         
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับ   
พันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 
ตัวบ่งช้ี    จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
              ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ : …6…ข้อ  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 
หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบและกลไกในการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการวางแผน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผู้บริหารของคณะ ฯ 
พร้อมด้วยตัวแทนของบุคลากรจากทุกภาควิชาและทุกหลักสูตร 
เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรและ
นักศึกษา นอกจากนี้สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา และคณะท างานพัฒนานักศึกษา ยังมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
การวางแผนการด าเนินการในเรื่องท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
ของคณะ และให้ตัวแทนคณะกรรมการน าเสนอในที่การประชุม
คณะอนุกรรมการวางระบบ กลไก และแผนงานบริการและ
พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ่ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
4.1-1-2 การประชุม 
คณะอนุกรรมการวางระบบ 
กลไก และแผนงานบริการและ
พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์  มหาวิทยาลั ย     
ราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

ข้อ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการจัดท าแผน       
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และก าหนดเป้าหมายไว้ 3 ประการ      
6 ตัวบ่งชี้ เพ่ือตอบยุทธศาสตร์ที่ 3 ของคณะในการสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพ ตอลดจน
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของท้องถิ่นให้คงความเป็นเอกลักษณ์และเกิดความยั่งยืน 

4.1-2-1 แผนการท านุ บ า รุ ง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 และ
ปฏิทินด าเนินงานท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 
หลักฐานอ้างอิง 

เป้าประสงค์ท่ี 3.3 คณะเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการส่งเสริมสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน   

กลยุทธ์ที่ 3.3.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการด้าน      
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

      ตัวชี้วัดที่ 3.3.1.1 คณะมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

      ตั วชี้ วั ดที่  3.3.1.2 คณะจั ด โครงการท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 2 โครงการเป็นประจ าทุกปี 

กลยุทธ์ที่  3.3.2  สร้างการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย/
ชุมชน/ท้องถิ่น/จังหวัด ในการจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภายในประเทศ/ต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดที่  3.3.2.1 คณะส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย        
ทุกกิจกรรม 

ตัวชี้วัดที่  3.3.2.2 คณะส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
อย่างน้อย 2 กิจกรรม/โครงการ ต่อปี 

ตัวชี้วัดที่ 3.3.2.3 จ านวนโครงการ อาจารย์/นักศึกษา
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ด้ านศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศ/
ต่างประเทศ อย่างน้อย 1 โครงการ 

ตัวชี้วัดที่ 3.3.2.4 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่อาจารย์/
นักศึกษา ให้บริการแก่สังคมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 1 โครงการ/กิจกรรม ต่อปี  

กลยุทธ์ 3.3.3 ผลักดันให้เป็นคณะที่โดดเด่นในด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมผ่านการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมนักศึกษา และการบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่ 3.3.3.1 คณะมีการส่งเสริมการจัดแสดงผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาต่อสาธารณะชน อย่างน้อย        
2 ครั้งต่อปี  

ตัวชี้วัดที่ 3.3.3.2 จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษา/อาจารย์ ที่ร่วมแสดง/เข้าประกวดในระดับจังหวัด/
ภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ อย่างน้อย 2 ผลงาน 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 
หลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัดที่ 3.3.3.3 จ านวนรางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับ จังหวัด/ภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ            
ที่นักศึกษา/อาจารย์ของคณะได้รับ 1 ชิ้นต่อปี 

ข้อ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
และมีการก ากับติดตามให้อาจารย์ในคณะและนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 

1. กิ จ ก ร รมท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒนธ ร รมของค ณ ะ 
ประกอบด้วย  

- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
- โครงการรับน้องขึ้นดอย รับเข็มตราพระราชลัญจกร 
- โครงการจุดเทียนผูกด้ายสานสัมพันธ์พ่ีน้อง คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. มีโครงการ อาจารย์ /นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศ/ต่างประเทศเป็นประจ าทุกปี     
เช่น โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยชิกะ 
มหาวิทยาลัยเทนริ ประเทศญี่ปุ่น  

3. ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา /อาจารย์ ที่ร่วม
แสดง/เข้าประกวดในระดับจังหวัด/ภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ 

ได้แก่ 1 ) ภาควิชาศิลปกรรมได้แสดงผลงานนิทรรศการศิลปะร่วม
สมัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยโตเกียวกาคู
เก ประเทศญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยโตเกียวกาคูเก ประเทศญี่ปุ่น    
2) ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดงน านักศึกษาร่วมแสดงงาน
มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ลานพระบรม -     
ราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

4. รางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับ 
จังหวัด /ภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ ที่นักศึกษา/อาจารย์ของคณะ 
ได้แก่ ภาควิชาภาษาไทยน านักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประพันธ์บท

ร้อยกรองสด เนื่องในวันมหิดล ประจ าปี 2561 มหิดลกรองแก้ว
แวววรรณ ครั้งที่ 11 “เทิดพระเกียรติหมอเจ้าฟ้าประชาสยาม ”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร
เรียนรวม คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล
ชมเชย ประเภทคร่าวฮ่ า รุ่นประชาชนทั่วไป  

5. ภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร )องค์การมหาชน (น านักศึกษาหลักสูตร

4.1-3-1 ปฏิทินด าเนินงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1-3-2  การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561 
4.1-3-3 สรุปโครงการแห่เทียน
พรรษา 
4.1-3-4 โครงการรับน้องขึ้นดอย 
รับเข็มตราพระราชลัญจกร 
4.1-3-5 โครงการจุดเทียนผูก
ด้ายสายสัมพันธ์มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
4.1-3-6  ร าย ง าน โ ค ร ง ก า ร
แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยชิกะ 
มหาวิทยาลัยเทนริ ประเทศญี่ปุ่น 
4.1-3-7 เล่มสูจิบัตรนิทรรศการ
ศิ ลปะร่ วมสมั ยแลกเปลี่ ยน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
ญี่ปุ่น 
4.1-3-8 ประมวลภาพคณาจารย์ 
– นักศึกษาภาควิชาดนตรีและ
ศิลปะการแสดง ร่วมแสดงงาน
มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราช พิ ธี บ รม
ราชาภิเษก 
4.1-3-9 หนังสือคณะ 
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่  ศธ 
6593(8)/15531 ลงวันที่  12 
กันยายน 2561 แจ้งผลการแข่งขัน
ประพันธ์บทร้อยกรองสด และ
ภาพถ่ายการรับรางวัลในพิธีฯ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 
หลักฐานอ้างอิง 

วัฒนธรรมศึกษาร่วมเก็บรวบรวมข้อมูลจัดนิทรรศการและจัดท า
หนังสือชุดประวิติศาสตร์และพลวัฒนธรรม  :ปกาเกอะญอ ณ ว่า
เป่อโข่ะ เรื่องราวผู้คนและชุมชนบ้านแม่ขะปูเปียง อ าเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่ และหนังสือลีซู ลาหู่ ไทใหญ่ จีน  :ชุมชนพหุ
วัฒนธรรมบ้านหนองแขม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดย
จัดท าเป็นชุดนิทรรศการติดตั้ง ณ ห้องสมุดชุมชน บ้านบ้านหนอง
แขม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 เพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณา โดยยังมีกิจกรรม/โครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ หรือยังไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงานหลายข้อ คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้เร่ง
ด าเนินการติดตามการด าเนินงานให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นปีการศึกษา  

         เมื่ อสิ้ นปี การศึ กษาคณะกรรมการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม มีการสรุปผลด าเนินงานเพ่ือน าผลจากการด าเนิน
กิจกรรม จัดท ารายละเอียดของแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีการ
ก าหนด ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม  ก าหนดการ 
และงบประมาณส าหรับด าเนินการ เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  รายละเอียดดังนี้ 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค์/ข้อเสนอแนะ 

1 คณะมีการจัดสรร
งบประมาณส าหรับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(เฉพาะการด าเนินการ
ของคณะ) 

-  มหาวิ ทยาลั ยยั ง ไม่ มี
งบประมาณสนั บสนุ นด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่คณะ ต้อง
ใช้งบประมาณกองทุนของคณะ
ในการด าเนินกิจกรรมเอง  

2 โครงการแห่ เที ยน
พรรษา 

การด าเนินงานจัดในช่วงฤดู
ฝน เกิดฝนตกในเวลาการจัดงาน 
ท าให้ก าหนดการเลื่อนไปเป็น
เวลานาน 

3 โครงการรับน้องขึ้น
ดอย รับเข็มตราพระราช
ลั ญ จ ก ร  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2561 

 
 

-เวลาในการท ากิจกรรมไม่
เพียงพอ 
-รถพยาบาลไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย 

4.1-3-10 รายงานผลการด าเนิน
โครงการและหนังสือชุด หนังสือ
ชุ ด ป ร ะ วิ ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ พ ล
วัฒนธรรม : ปกาเกอะญอ ณ ว่า
เป่อโข่ะ เรื่องราวผู้คนและชุมชน
บ้านแม่ขะปูเปียง อ าเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ และหนังสือลีซู 
ลาหู่  ไทใหญ่ จีน : ชุมชนพหุ
วัฒนธรรมบ้านหนองแขมอ าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
4.1-3-11 การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าภาค
เรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561 
4.1-3-12 รายงานการประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  วั น ที่  5 
พฤศจิกายน 2561 
4.1-3-13 บันทึกข้อความ ที่ อว 
0 6 1 2 . 0 4 / 8 4 0  วั น ที่   7 
พฤศจิกายน  2561 เรื่อง การ
เร่งรัดการด าเนินงานและสรุปผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร  
ประจ าปีการศึกษา 2561   
4.1-3-14 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
14/2562 วั นที่  24 มิ ถุ น ายน 
2562 
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4 โครงการออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์นิพนธ ์

-งบประมาณในการสนับสนุนไม่
เพียงพอในการจัดงาน 

- ส ถ า น ที่ ใ น ก า ร จั ด
นิทรรศการมีข้อจ ากัดในการจัด
แสดง 

และเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จต้องสรุปประเมินผลการ
ด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณา   
ในการประชุมครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 

ข้อ 4 ในการด าเนินงานทุกกิจกรรม มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตามท่ีได้ตั้งไว้ในการ
จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้มี การ
ประเมินความส า เร็ จตามตั วบ่ งชี้ ที่ วั ดความส า เร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงาน ปลายป ี ดังนี้   

 

ตัวชี้วัด 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
คณะมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

  

คณะจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
คณะส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิ ลปวัฒนธรรมกับหน่ วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยทุกกิจกรรม 

  

คณะส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 กิจกรรม/
โครงการ ต่อปี  

  

จ านวนโครงการ อาจารย์ /นั กศึ กษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ภายในประเทศ/ต่างประเทศ อย่างน้อย 1 
โครงการ 

  

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่อาจารย์/
นักศึกษา ให้บริการแก่สังคมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 1 โครงการ/
กิจกรรม ต่อปี 

  

4.1-4-1 ปฏิทินกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1-4-2  การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561 
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คณะมีการส่งเสริมการจัดแสดงผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาต่อสาธารณะ
ชน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ  

  

จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษา/อาจารย์  ที่ ร่ วมแสดง/เข้ า
ประกวดในระดับจังหวัด/ภูมิภาค/ชาติ/
นานาชาติ อย่างน้อย 2 ผลงาน 

  

จ านวนรางวัลที่ เกี่ ยวข้องกับงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับ จังหวัด/ภูมิภาค/
ชาติ/นานาชาติ ที่นักศึกษา/อาจารย์ของ
คณะได้รับ 1 ชิ้นต่อปี 

  

 
ข้อ 5 จากการท ากิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม        

ของคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าสรุปผลการ
ประเมินในแต่ละโครงการ มาปรับปรุงแผนงานในครั้งถัดไป      
โดยการจัดกิจกรรมของคณะแต่ละครั้ งจะมีค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการ และมีการจัดประชุมวางแผนการด าเนินการ     
โดยน าข้อเสนอแนะจากการประเมินการจัดกิจกรรมในครั้งที่แล้ว
มาพิจารณาแก้ ไขข้อบกพร่องในแต่ละครั้ ง  และจากการ
ประเมินผลแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตอนปลายปี พบว่า 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์บรรลุเป้าหมายครบทุกตัว
บ่งชี้  โดยน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  
14/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 และคณะกรรมการได้     
ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม ดังนี้ 

1. ควรประชาสั มพันธ์ การเข้ าร่ วมโครงการต่ าง  ๆ                
ให้ นักศึกษาทุกชั้นปีมีส่วนร่วมเพ่ิมขึ้น 

2. ควรมีการประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างที่สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ซึ่งคณะจะได้น าไปก าหนดกิจกรรมในแผนงานฯของปี
การศึกษา 2562 

4.1-5-1 แผนงานท านุ บ า รุ ง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2561  
4.1-5-2 รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
14/2562 วันที่  24 มิถุนายน 
2562 
4.1-5-3 (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2562  
 
 

ข้อ 6 ในปีการศึกษา 2561 และปีงบประมาณ 2562 คณะ           
ได้ส่งเสริมการจัดแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา           
ต่อสาธารณะชน  จ านวน 3 โครงการ ได้แก่  

1) นิทรรศการโครงการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ ของ
ภาควิชาศิลปกรรม ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้ปปิ้ง         
เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ 

4.1-6-1 รายงานผลการด าเนิน
โครงการออกแบบประยุกต์ศิลป์
นิพนธ์  
4.1-6-2 ประมวลภาพคณาจารย์ 
– นักศึกษาภาควิชาดนตรีและ
ศิลปะการแสดง ร่วมแสดงงาน
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2) ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดงน านักศึกษาร่วม
แสดงงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ลานพระบรม
ราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

3) ภาควิชาศิลปกรรมได้แสดงผลงานนิทรรศการศิลปะร่วม
สมัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยโตเกียวกา-
คูเก ประเทศญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยโตเกียวกาคูเก ประเทศญี่ปุ่น 

และมีกิจกรรมทางด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น  
- กิจกรรมไหว้ครูดนตรี  ,นาฏศิลป์ ,ศิลปะ   
- กิจกรรมการเสนอผลงานทางดุริยางค์ไทย 2561 หัวข้อ 

"สังคีตศิลป์ ถิ่นไท"  
- กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมพระพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ฯลฯ 
ทั้งนี้ คณะได้มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสาร 

เผยแพร่กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งที่คณะ
ด าเนินการเอง และการขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือบริการ
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  

2. เผยแพร่ผ่ านหน้าเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

3. เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊คของคณะ  
4. จัดท าป้ายไวนิลเผยแพร่กิจกรรม 
5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านมหาวิทยาลัย เช่น ผ่าน

จดหมายข่าวพิงค์ราชภัฏ รายการวิทยุของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ และสื่อมวลชนท้องถิ่น 

มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราช พิ ธี บ รม
ราชาภิเษก 
4.1-6-3 เล่มสูจิบัตรนิทรรศการ
ศิ ลปะร่ วมสมั ยแลกเปลี่ ยน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
ญี่ปุ่น 
4.1-6-4 ภาพถ่ายการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ด / 
เว็บไซต์ / ป้ายไวนิล / สื่อ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
และสื่อมวลชนภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 7 คณะฯ ไม่ได้มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

- 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
5 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5 6 ข้อ 
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จุดแข็ง 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจและกลยุทธที่ชัดเจนในการสืบสานการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือคงความเป็นเอกลักษณ์
และความยั่งยืน 

2. คณะมีภาควิชาและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยตรง ได้แก่ ภาควิชาดนตรี
และศิลปะการแสดง และหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา 

3. คณะมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์และ
การสืบสานวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

4. คณะเป็นก าลังส าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ทุกกิจกรรม 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การบริหารจัดการให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปได้ยาก 
เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่มีค่อนข้างมากถึง 4,000 กว่าคน ท าให้กิจกรรมส่วนใหญ่เน้นให้นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 เข้าร่วมเป็นส่วนใหญ่ 

2. การจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มนักศึกษาแต่ละหลักสูตรทั้ง 4 ชั้นปี ยังไม่กระจายตัวมากเพียงพอท าให้เกิด  
การกระจุกตัวของนักศึกษาที่ท ากิจกรรมด้านนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาที่มีความชอบความสนใจเป็น
หลัก 

3. ระบบการจองกิจกรรมที่มีข้อจ ากัดท าให้นักศึกษาไม่สามารถจองการร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้  :  อาจารย์ ดร.ไกรลาส   จิตร์กุล โทรศัพท์  :  053-885705 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้:        นางสาวชลกาญจน์    กันธะวงค์ โทรศัพท์  :  053-885700 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรทั้งหมด 
ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
           ตัวบ่งชี้ที ่5.1   การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
                              และเอกลักษณ์ของคณะ 
           ตัวบ่งชี้ที ่5.2   ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม 
                              สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะ 
ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย และกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม   พันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร  สัดส่วนค่า
ใช้ จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน  

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม  

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้

อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
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6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ : 6 ข้อ  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ.2560-
2564 ที่สอดคล้องกับและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ.2559-2563) โดยผ่านการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุกระดับ และ    ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 โดยมผีู้บริหาร หัวหน้า
ภาควิชา ประธานหลักสูตรและคณาจารย์เป็นกรรมการ 
โดยประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
ผลผลิตและตัวชี้วัดของคณะในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
พ.ศ.2561 โดยได้ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
(พ.ศ.2560-2564) โดยภาควิชา หลักสูตรน าเสนอ
โครงการของหลักสูตรวิชา/ภาควิชา เพ่ือสรุปข้อมูลและ
จัดแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนยุทธศาสตร์คณะ 
(พ.ศ.2560-2564) เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560  ณ 
อินสดารีสอร์ท อ าเภอหางดง                จังหวัด
เชียงใหม่  (5.1-1-1 ถึง 5.1-1-7)  

-  มีการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ระดับคณะเพ่ือแปลงไปสู่แผนปฏิบัติราชการการ
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครบ 4 พันธกิจ ตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2561      
ของมหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดเป้าหมาย และ

5.1-1-1 ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ.2556-2560)  
5.1-1-2 ค าสั่ ง ให้ คณาจารย์ เข้ าร่ วม
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561  
5.1-1-3 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะ   
5.1-1-4 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 
5.1-1-5 ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2564) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
5.1-1-6 ภาพถ่ายการระดมความคิดการ
จัดท ายุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 
–  2564)  ค ณ ะม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 
5.1-1-7 ค าสั่ งการเข้าร่วมโครงการ
ทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี วันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ (5.1-1-4) 

ข้อ 2 คณะแต่ งตั้ งคณะกรรมการด้ านการเงิ นและ
งบประมาณ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์ความ
คุ้ มค่ าของการบริ หารหลั กสู ตร  ประสิ ทธิ ภ าพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ทรัพยากรทาง
การเงินและงบประมาณ (5.1-2-1) 

2. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติการเงินของคณะ (5.1-2-2) 

3. คณะน าเอาแนวทางการจัดค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ของมหาวิทยาลัย 
(5.1-2-3)  โดยภาควิชาและสาขาวิชาด าเนินการจัดท า
ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณของมหาวิทยาลัย (5.1-2-4) ซึ่งต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนนั้น  
มหาวิทยาลัยได้จัดท าข้อมูลและให้ทุกหน่วยงานยึดถือ
และน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (5.1-2-4 ถึง 5.1-2-5) 

5.1-2-1  ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ
วิเคราะห์ทรัพยากรทางการเงิน 
5.1-2-2  แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 
2560-2564 
5.1-2-3  แนวทางการจัดท าค าขอตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  
5.1-2-4  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  
5.1-2-5  แนวทางการจัดท าค าขอตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  
 

ข้อ 3 คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารคณะ หัวหน้าภาควิชาและตัวแทนคณาจารย์    
ทุกภาควิชารับผิดชอบตามพันธกิจของคณะร่วมเป็น
กรรมการ (5.1-3-1) เพ่ือวิเคราะห์และประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง            
3 ด้านดังนี้  

1.  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  
2.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
3.  ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก ซึ่งหัวข้อนี้ได้ผ่าน

การวิ เคราะห์และระบุปั จจั ยเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้ นจาก
คณะกรรมการข้างต้นเมื่อวันที่  10 มีนาคม 2561          
ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ     
ในการประชุม 7/2561 มติที่ประชุมเห็นชอบให้
ด าเนินงานงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงาน
ผลการด าเนินงานอีกครั้ง  
 
 

5.1-3-1  ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 
5.1-3-2  รายงานการประชุมอาจารย์
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ งที่   
7/2561  
5.1-3-3  แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 
2561  
5.1-3-4  รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงประจ าปี 2561 
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ข้อ 4 ผู้บริหารมีการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังนี้  

1. หลักประสิทธิผล คณะจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและมีผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (5.1-4-1 และ 5.1-4-2(  

2. หลั กประสิ ทธิ ภ าพ คณะมี การน า ร ะบบ
สารสน เทศมา ใช้ ในการบริ หา รจั ดการ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพได้แก่ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-Document cmru) เพ่ือจัดเก็บระบบเอกสารและ
งานสารบรรณ (5.1-4-3) ระบบงบประมาณ พัสดุ 
การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ จ่าย ลักษณะ
สามมิติของงานการเงิน เพ่ือจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่าย
งบประมาณของงานการเงิน พัสดุ และงานแผนงาน 
(5.1-4-4) และระบบลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และระบบการส่งผลการเรียนออนไลน์ของงานวิชาการ
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนนักศึกษา (5.1-4-5) 

3. หลักการตอบสนอง มีการให้บริการตามพันธกิจ  
ที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยมีการ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจแก่ผู้มาใช้บริการ (5.1-4-6) 

4. หลักภาระรับผิดชอบ มีการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (5.1-4-7) 

5. หลักความโปร่งใส  มีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของคณะโดยหน่วยตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย (5.1-4-8) 

6. หลักการมีส่วนร่วมมีการบริหารงานในรูปแบบ
คณะกรรมการ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ าร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา เช่น
คณะกรรมการสถานวิจัย  คณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง (5.1-4-9) 

7. หลักการกระจายอ านาจ มีการมอบหมายงาน
และอ านาจการตัดสินใจให้กับคณะผู้บริหารตาม
โครงสร้างการบริหารงานคณะ (5.1-4-7) 

5.1-4-1 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 
5.1-4-2 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 (ไตรมาส
ที่ 1 – 3) 
5.1-4-3 Print out  ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document cmru)  
5.1-4-4 Print out  ระบบงบประมาณ 
พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์
พึงรับ – จ่าย ลักษณะ 3 มิติ  
5.1-4-5 Print out ระบบลงทะเบียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
5.1-4-6  คู่ มื อปฏิ บั ติ ง านบุ คล ากร 
สายสนับสนุน 
5.1-4-7 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่องมอบหมายและมอบ
อ านาจให้รองคณบดีท าหน้าที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการแทนคณบดี 
5.1-4-8 รายงานผลการตรวจสอบติดตาม
การท างานของคณะ 
5.1-4-9 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหาร            
           กรรมการสถานวิจัย   
           กรรมการประจ าคณะ  
           กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 
           กรรมการด าเนินงานประกัน 
           คุณภาพระดับหลักสูตร  
           กรรมการด าเนินงานประกัน 
           คุณภาพระดับคณะ 
5.1-4-10 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5.1-4-11 คู่มือแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บุคลากร 
5.1-4-12 งบประมาณแต่ละสาขาวิชา 
และงบประมาณการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร 
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8. หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยถือปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
อันได้แก่การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อน
ขั้ น เ งิ น เดื อนตามแนวทางการประ เมิ นผลของ
มหาวิทยาลัย (5.1-4-10 – 5.1-4-11) 

9. หลักความเสมอภาค มีการปฏิบัติต่อบุคลากร
อย่างเท่าเทียม อันได้แก่งบประมาณส าหรับการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายวิชาการ 10,000 บาท/คน/

บประมาณปีง  (5.1-4-12) 
10. หลักมุ่ งเน้นฉันทามติ มีการเปิดโอกาสให้

บุคลากรทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
ลงมติร่วมกันในการประชุมกรรมการบริหารคณะ (5.1-
4-13) 

5 . 1 - 4 - 13   ร าย ง านการป ร ะชุ ม
กรรมการบริหารคณะ   
 

 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรม   
การจัดการความรู้โดยเชิญผู้รู้มาถ่ายทอดองค์ความรู้    
ตามศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561    
ณ ห้องประชุมสะบันงา ซึ่งมีหัวข้อการจัดการความรู้
หนึ่งคือ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ออนไลน์แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ซึ่งคณะได้น ามาเป็นความรู้และกิจกรรมหลัก
เพ่ือประชาสัมพันธ์คณาจารย์ในคณะ น าระบบออนไลน์
ไปใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
จะ ได้ น า ไปด า เนิ นการ ในภาค เรี ยนที่  1/2561  
นอกจากนั้นคณะได้จัดท าคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนออนไลน์ของคณะขึ้น เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์น าไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและ
ปรับใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ออนไลน์ของหลักสูตร 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะ  

5.1-5-1 รายงานผลโครงการการจัดการ
ความรู้ 
5.1-5-2 คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนออนไลน์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 

ข้อ 6 คณะมีแผนพัฒนาบุ คลากรสายวิชาการและ         
สายสนับสนุน  เพื่อการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ดังแบบฟอร์มการแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและได้จัดส่งข้อมูลเสนอ
มหาวิทยาลัย (โดยกองบริหารงานบุคคลพิจารณา)  (5.1-
6-1) 

 
 

5.1-6-1 แผน พั ฒนาบุ คล าก ร ค ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ข้อ 7 คณะมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตรตาม
ระบบและกลไกที่ก าหนด โดยให้การประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ อันประกอบด้วย 

1. การควบคุมคุณภาพ ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตรและคณะ เพ่ือร่วมกัน
ขับเคลื่อนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (5.1-7-1 
และ 5.1-7-2(  

2. การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ  
2.1 ระดับหลักสูตร คณะได้ด าเนินการจัด

กิจกรรมจัดประชุมเตรียมความพร้อมด้านการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน 4 ครั้งดังนี้  

ครั้งที่ 1 ในวันที่  30 ตุลาคม 2560  
ครั้งที่ 2 ในวันที่  13 พฤศจิกายน 2560 
ครั้งที่ 3 ในวันที่  31 มกราคม 2561 
ครั้งที่ 4 วันที่ 13 มีนาคม 2561 (5.1-7-3) 

2.2 ด าเนินการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
ที่รับผิดชอบตั้ งแต่วันที่  1  – 3 1 พฤษภาคม 2561  
จ านวน 19 หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
(5.1-7-4) และรายงานผลการประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 11 /2561     
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 (5.1-7-5 และ 5.1-7-6)   
ระดับคณะ ได้ก าหนดผู้ก ากับตัวบ่งชี้และผู้รับผิดชอบ      
ตั วบ่ งชี้  เ พ่ื อจั ดท าประกั นคุณภาพระดั บคณะ            
เพ่ือด าเนินการจัดเก็บเอกสารและรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ   
(5.1-7-7) 

5.1-7-1  ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ 
ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึ กษาระดั บหลั กสู ตร  
ปีการศึกษา 2560 
5.1-7-2  ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งผู้ก ากับตัวบ่งชี้
และผู้ รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ  
ปีการศึกษา 2561 
5.1-7-3  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
5.1-7-4  ค าสั่ งมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เชียงใหม่ ที่ 1698/2561  เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดั บหลั กสู ตร  ประจ าปี
การศึกษา 2560  
5.1-7.5  เล่มรายงานสรุปผลการประเมิน
หลักสูตร 
5 . 1 - 7 - 6  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ งที่   
11/2561 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 
5.1-7-7 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งผู้ก ากับตัวบ่งชี้
และผู้ รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2560  
 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
3 7 ข้อ   5 5 
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จุดแข็ง 
 
                         - 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- คณะมีอาจารย์จ านวนมาก การสร้างกิจกรรมร่วมกับคณาจารย์ทุกคนเพ่ือให้การมีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริง เพื่อร่วมขับเคลื่อนคณะให้พัฒนาการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปธรรม 
- คณะมีหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบหลากหลายศาสตร์ การสร้างความเข้าใจด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ ยังต้องท าอย่างต่อเนื่อง  
 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  : อาจารย์ ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์ โทรศัพท์  :  053-885703 

          

นางสาวพักตร์พิมล  สมบัติใหม่ 
นางสาวณัฐนันท์     โสภา 
นางสาวน้ าเพชร     เตปินสาย 
นางรัชฎาพร         พันธุ์ทวี 

โทรศัพท์  :  053-885710 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
อธิบายตัวบ่งชี้ 

บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีการ
ด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาตัวบ่งชี้ 
และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า  การประเมินคุณภาพ เพ่ือให้
สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ :   5  ข้อ  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบและ

กลไกก ากับการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร       
ที่สอดคล้องกับพันธกิจดังนี้ 

1. มีการจัดท าระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา  (5.2-1-1) 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม   การ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา (5.2-1-2) 

3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2560 
(5.2-1-3) 

5.2-1-1  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
5.2-1-2  ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร          ปี
การศึกษา 2560 
5.2-1-3  แผนปฏิบัติการด้านการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560 
 

ข้อ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการ
ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
ตามมาตรฐานของ สกอ. โดยก าหนดให้ทุกหลักสูตร     
เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการจัดท าคุณภาพระดับหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป 
โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

1. คณะก าหนดให้หัวหน้าภาควิชาเป็นผู้ก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลั ก สู ต ร แล ะ ร า ย ง า นผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต่ อ
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา ซึ่งในปีการศึกษา 
2560 มีการรายงานความก้ าวหน้ าต่อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะ (5.2-2-1) 

2. จัดประชุมเตรียมความพร้อมด้านการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร จ านวน 4 ครั้ง ดังเอกสาร
หลักฐานหมายเลข 5.1-7-3 

5.2-2-1  ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 
5.2-2-2  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะครั้ ง ที่  
11/2561 วั นที่  5  มิ ถุ นายน 2561              
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 3 คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ จั ดส รร

ทรัพยากรในการสนับสนุนการด าเนินงานหลักสูตร ดังนี้ 
1. จัดส่งคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ จ านวน  2 ครั้ง 
2. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดท ารายงาน

การประเมินคุณภาพหลักสูตรจ านวน  4 ครั้ง 
3. จัดสรรงบประมาณ  จัดสรรวัสดุ  อุปกรณ์

ส าหรับจัดเก็บหลักฐานและจัดสรรงบประมาณส าหรับ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการประเมินและจัดท ารูปเล่ม
รายงาน มคอ .7 หลักสูตร 

4. จัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในศตวรรษที่  21  แก่หลักสูตร  ตลอดจน
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (5.2-
3-1 ถึง 5.2-3-4) 

5.2-3-1  ภาพกิ จกรรมการเข้ าร่ วม
ประชุมอบรบประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 
5.2-3-2  ภาพกิ จกรรมการเข้ าร่ วม
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดท า
รายงานประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
5.2-3-3  รายการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับสาขาวิชา 
5.2-3-4  บันทึกข้อความแจ้งการจัดสรร
งบประมาณส าหรับการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 

ข้อ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด จ านวนทั้งสิ้น 19 หลักสูตร (1-31 
พฤษภาคม 2560)  ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ทั้งนี้ได้สรุปผลการด าเนินงานและ   
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 11/2561  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  
2561  (5.2-4-1 ถึง 5.2-4-2) 

5.2-4-1  รายงานผลการด าเนินงาน
ประเมินคุณภาพหลักสูตร 
5.2-4-2  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ งที่  
11/2561 
 

ข้อ 5 คณะได้น าผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจ
ประเมินหลักสูตรเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา และน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
คณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นในปีต่อไป 
(5.2-5-1) 

5.2-5-1  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ งที่  
11/2561 
 

ข้อ 6  หลักสูตรวิชาที่อยู่ในการก ากับดูแลของคณะ จ านวน 
20 หลักสูตร ผ่านการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร    
ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร 

5.2-4-1 รายงานผลการด าเนินงาน
ประเมินคุณภาพหลักสูตร 
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จุดที่ควรพัฒนา 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรบางส่วน ยังไม่เข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากมีการ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
- ความเข้าใจในการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองในบางหลักสูตร ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ต้อง

ประเมิน 
 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

3 6   5 5 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้  :    อาจารย์ไกรลาส จิตร์กุล โทรศัพท์  :  053-885705 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้:    นางสาวณัฐนันท์  โสภา โทรศัพท์  :  053-885764 



 

 

บทที่  3  สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 
ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 
 = ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  3 คะแนน 
61.67 

3.08 คะแนน  3.08 
20 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละ 3 
38.5 

ร้อยละ 20.81  2.60 
185 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ร้อยละ 2 
29.5 

ร้อยละ 15.94  1.32 
185 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ร้อยละ 1 
(23.14)–(25) 

ร้อยละ -7.45  3.33 
25 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  5 ข้อ 6 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  4 ข้อ 6 ข้อ  5 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 1 3.38 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  5 ข้อ 6 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  5 คะแนน 
5,279,750 

31,241.12 บาท  5 
169 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  4 คะแนน 
33.60 

ร้อยละ 18.16  4.54 
185 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2 4.85 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  5 ข้อ 6 ข้อ  5 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 3 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  5 ข้อ 6 ข้อ  5 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 4 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  3 ข้อ 7 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  3 ข้อ 6 ข้อ  5 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 5 5 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 4.22 
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ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ  
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี  
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1  2.41 5 3.08 3.38 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 5 5 4.54 4.85 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 - 5 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 - 5 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 - 5 - 5.00 ดีมาก 

รวม 3.06 5.00 3.81 4.22 ด ี
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี ด ี  

 
 

 

 


