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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ก าหนดปรัชญาเพ่ือเป็นแนวทาง     

การด าเนินงานของคณะไว้อย่างชัดเจน คือ “สร้างคนให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์” โดยมุ่งเน้นการด าเนินงาน      

เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ  “คนดี มีอาชีพ” 

โดยปีการศึกษา 5222 มีการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านหลักสูตรและการสอน 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ               

ในทุกหลักสูตร ซึ่งมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง      

ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งการท าวิจัย นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว คณะยังได้จัด

โครงการกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งแก่ผู้เรียนและคณาจารย์ของคณะ 

อันเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนและผู้สอน  

2 . ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

อาทิ งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานวิจัย สถานวิจัยคณะ โดยกลุ่มงานวิจัยจ านวนมากในปีการศึกษา 5222 

เป็นการวิจัยในชั้นเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ เกิดการบูรณาการกระบวนการวิจั ยหรือ             

งานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามจ านวนการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

กับการจัดการเรียนการสอนยังคงต้องได้รับการส่งเสริมต่อไป ส่วนด้านการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ      

งานสร้างสรรค์ยังคงเป็นเรื่องที่คณะต้องด าเนินการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

3 . ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการด าเนินการด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ 

โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้รับบริการ 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมกระบวนการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการจัดการเรียนการสอนและ       

การวิจัย จากการด าเนินการดังกล่าว จะเห็นว่าคณะควรส่งเสริมการให้ความรู้และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หรือองค์การภายนอกอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ของคณะเพ่ือท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
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4 . ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจุดเด่นในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นศาสตร์

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ซึ่งคณะมีการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

อย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนด โดยเน้นการเป็นแหล่งเรียนรู้       

ทางวัฒนธรรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น นอกจากนี้มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับงานวิจัย การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  

 ในปีการศึกษา 5222 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการประเมินตนเอง พบว่ามีผลการ

ด าเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี คิดเป็นค่าเฉลี่ยทั้งหมด เท่ากับ 4.69 ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. ) โดยมีผลการด าเนินงาน 

ดังตารางต่อไปนี้ 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 
ผลการประเมินตนเอง 

ตามเกณฑ์ (คะแนนเตะม 5)  
สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 00.2  4.67 
องค์ประกอบที่ 5 การผลิตบัณฑิต 10.4  62.3  
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 00.2         -    
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 00.2  99.0  
องค์ประกอบที่ 2 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 00.2  00.2  
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 00.2  00.2  
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 00.2  .4 43 
องค์ประกอบที่ 9 การเงินและงบประมาณ 00.2         -    
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 00.2  53.4  

คะแนนเฉลี่ยรวม 96.4  55.4  
เฉลี่ยรวมทั้งหมด 34.4  
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ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
ชื่อหน่วยงาน  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

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

 
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.5219 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.5219 มีผลให้การบริหารของวิทยาลัยครู     

ทุกแห่งขึ้นกับสภาการฝึกหัดครู ในปี พ.ศ.5219 ได้มีประกาศให้ใช้หลักสูตรการฝึกหัดครูของสถาบันการฝึกหัดครู 

และในปีเดียวกันนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทย จากการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก่อตั้งคณะวิชาขึ้นในปี  พ.ศ.5250 

โดยรวมหมวดวิชาต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิม และเรียกชื่อเป็นภาควิชาและโปรแกรมวิชา มีหัวหน้าคณะวิชาและหัวหน้า    

ภาคเป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย 11 ภาควิชา และ 5 โปรแกรมวิชา ดังนี้ 

1. ภาควิชาดนตรี 
2. ภาควิชานาฏศิลป์ 

http://www.human.cmru.ac.th/
http://www.human.cmru.ac.th/
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3. ภาควิชาบรรณารักษ์ 
4. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
5. ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
6. ภาควิชาภาษาไทย 
7. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
8. ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
9. ภาควิชารัฐศาสตร์ 
10. ภาควิชาศิลปะ 
11. ภาควิชาสังคมวิทยา 
12. โปรแกรมวิชาวัฒนธรรมศึกษา* 
13. โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว* 

 
หมายเหตุ * รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกวัฒนธรรมศึกษา และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ซึ่งเป็นสหวิทยาการ ด าเนินงานโดยคณะกรรมการ ซึ่งมาจากภาควิชาที่เก่ียวข้อง 
 

พ.ศ. 2538 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ.2538 มีผลท าให้มีการเปลี่ยนชื่อจาก 
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ เป็นสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการบริหารงานคณะวิชา 
โดยเรียกชื่อใหม่ว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ยกเลิกการบริหารแบบภาควิชาเป็นการบริหาร            
แบบโปรแกรมวิชา มีคณบดีเป็นผู้บริหารคณะ และประธานโปรแกรมวิชา เป็นผู้บริหารโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 
16 โปรแกรมวิชาและ 4 หมู่วิชา ดังนี้ 

1. โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน 
2. โปรแกรมวิชาดนตรี 
3. โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ 
4. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
5. โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
6. โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น 
7. โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
8. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ )ค. บ(. 
9. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ )ศศ.บ(.  
10. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
11. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
12. โปรแกรมวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
13. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม 
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14. โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา 
15. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
16. โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
17. หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 
18. หมู่วิชาปรัชญาและศาสนา 
19. หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 
20. หมู่วิชาภูมิศาสตร์ 
หมายเหตุ โปรแกรมวิชารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนวิชาเอกและวิชาพ้ืนฐานทั่วไป ส่วนหมู่วิชา

รับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานทั่วไป 
พ.ศ. 2455  ได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภายในคณะอีกครั้งหนึ่ ง โดยลดและเพ่ิมจ านวน       

โปรแกรมวิชา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร และเพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารหลักสูตรที่พัฒนาใหม่และ

ในปี พ.ศ. 5247 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 5 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
พ.ศ. 5249 มีการก าหนดสาขาวิชาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแบ่งออกเป็น 5 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 
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2.3 สาขาวิชานิติศาสตร์ 
2.4 สาขาวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
2.5 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
2.6 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 

ต่อมาในปี พ.ศ. 5221 ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมอีกจ านวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 
ในปี พ.ศ. 5225 มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเรื่อง การจัดตั้งสาขาวิชาในภาควิชาหรือคณะของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท าให้คณะปรับเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะให้เป็นไปตามประกาศมีการก าหนด
สาขาวิชาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกครั้งและแบ่งออกเป็น 5 ภาควิชา ดังนี้ 

 
 

ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ 

 สาขาวิชาภาษาไทย 
 สาขาวิชาภาษาตะวันออก 

- ภาษาจีน 

- ภาษาญี่ปุ่น 

- ภาษาเกาหลี 
 สาขาวิชาภาษาตะวันตก 

- ภาษาอังกฤษ 

- ภาษาฝรั่งเศส 
 สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง 

- ดนตรี 

- ศิลปะการแสดง 
 สาขาวิชาศิลปกรรม 
 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
 สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม 

- การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

- รัฐประศาสนศาสตร์ 

- ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
 สาขาวิชานิติศาสตร์ 
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ในเดือนกันยายน พ.ศ. 5222 ได้ยุบเลิกภาควิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่ยังคงมี         
การบริหารโดยสาขาวิชาเช่นเดิม และมีการแบ่งส่วนราชการในคณะเป็นส านักงานคณบดี ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 

ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ปรัชญา 

สร้างคนให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปี 5226 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายชุมชน       
ทางภาษา ศิลปวัฒนธรรมและสังคม 

 
พันธกิจ (Mission) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และน าไปสู่วิสัยทัศน์     

ที่กว้างไกล จึงได้ก าหนดพันธกิจหลัก ดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความส านึก และ
ความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น 

4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา 

6. สร้างความเป็นเลิศทางด้านภาษา 
 

ค่านิยมหลัก )Core Values) 
ค่านิยมหลักของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ WISDOM 

W Worldwide มีความคิด มุมมองกว้างไกล 

ส ำนักงำนคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริการการศึกษา งานการเงิน พสัดุ  

วิเคราะห์แผนและงบประมาณ 

งานวิจัยและบริการวชิาการ 
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I Intellectual สร้างปัญญาไทย ท้องถิ่น สู่สากล 
S Service Mind เป็นคนมีจิตอาสา จิตบริการ 
D Diversity ประสานความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่าง 
O Opportunity เสริมสร้างและให้โอกาสแก่ท้องถิ่น 
M Moral  มีศีลธรรม คุณธรรมประจ าตน 

 
อัตลักษณ์ )Identity)  

คนดี  มีอาชีพ
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน 
 โครงสร้างองค์กร )Organization Chart)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ส านักงานคณบดี สาขาวิชา 

สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชาภาษาตะวันออก 

สาขาวิชาภาษาตะวันตก 

สาขาวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

สาขาวิชาภูมิศาสตร ์

สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม 

สาขาวิชานิติศาสตร์  

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานการเงิน พัสดุ วิเคราะห์

แผนและงบประมาณ 

งานบริการการศึกษา 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 
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โครงสร้างการบริหารงาน (Administration Chart)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี 
คณะกรรมการบริหารคณะ 

 

รองคณบดี 

รับผิดชอบงานบริหาร 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าส านกังานคณบด ี
รองคณบด ี

รับผิดชอบงานวิชาการ 

รองคณบด ี

รับผิดชอบงานแผนงาน 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบด ี

 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ทั่วไป* 
หัวหน้างานวิชาการ 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย 

 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันออก 

 หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันตก 

 หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม 

 หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง 

 หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

 

หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์ 

หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการสังคม 

หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ 
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คณะกรรมการ 
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย  
1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ   กรรมการ 
7. หัวหน้าส านักงานคณบดี    กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวกัลยกร    สุสิงโสด    ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

 

 

 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดี ประธานกรรมการ 
5. อาจารย์ภาสกร โทณะวณิก รองคณบดี กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว รองคณบดี กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ฐิติ ธิติจ าเริญพร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
2. ดร.สุธาสิน ี นิติสาครินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายณรงค์  คองประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์สนิท  สัตโยภาส ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทุมรัศมิ์ นาคนิษฐา ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
9. อาจารย์วรพล วัฒนเหลืองอรุณ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 

10. อาจารย์สุรชาติ พุทธิมา หัวหน้าส านักงาน
คณบดี 

เลขานุการ 

11. นางสาวณัฐนันท์ โสภา นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
หลักสูตรและสาขาวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 1 รายชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน (จ าแนกตามประเภทการจัดการศึกษา) 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ระดับการศึกษา 

1 ศิลปศาสตรบณัฑติ (4 ปี) ดุริยางคไ์ทย ระดับปริญญาตรี 
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) ออกแบบประยุกต์ศลิป ์

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 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (4 ปี) การปกครองท้องถิ่น 

18 นิติศาสตรบณัฑิต (4 ปี) นิติศาสตร ์

19 วิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภูมิสารสนเทศ 

20 ครุศาสตรบณัฑติ (2 ปี)   ภาษาไทย 

21 ครุศาสตรบณัฑติ  (2 ปี) ภาษาจีน 

22 ครุศาสตรบณัฑติ  (2 ปี) ภาษาอังกฤษ 

23 ครุศาสตรบณัฑติ  (2 ปี) ดนตรีศึกษา 

24 ครุศาสตรบณัฑติ  (2 ปี) ศิลปศึกษา 

25 ครุศาสตรบณัฑติ  (2 ปี) สังคมศึกษา 

26 ครุศาสตรบณัฑติ  (2 ปี) นาฏศิลป ์

27 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย ระดับปริญญาโท 

28 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

29 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ นโยบายสาธารณะ 
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นักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจ านวนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 

3/2555) รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2  จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 จ าแนกระดับการศึกษา 

ระดับ ภาคปกติ )คน( ภาคพิเศษ )คน( รวม )คน( 
ปริญญาตรี 4,557 5,615 6,939 
ปริญญาโท 4 39 43 
ปริญญาเอก (ถ้ามี) - - - 

รวม 4,235 2,955 9,882 
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บุคลากร 
อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2555  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 129 คน ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2555 รายละเอียดดังนี้  
ตารางท่ี 3  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ประจ าปีการศึกษา 2555 

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 

ระดับ
การศึกษา 

1 มิถุนายน  2555 – 35 พฤษภาคม 2559 

วันที่เข้าท างาน วันที่ออกจากงาน การปฏิบัติงาน 
การนับ
จ านวน 

1 อาจารย ์ John Kedward สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาตร ี 19 มิถุนายน 2549   ปฏิบัติงาน 1 
2 อาจารย ์ Denis Francois สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาตร ี 30 พฤษภาคม 2554   ปฏิบัติงาน 1 
3 อาจารย ์ Quentin C. Kitson สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 1 ตุลาคม 2547   ปฏิบัติงาน 1 
4 อาจารย ์ John Clamp สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 1 ตุลาคม 2551   ปฏิบัติงาน 1 
5 อาจารย ์ กนิษฐ ์ ดีหนอ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546   ปฏิบัติงาน 1 
6 อาจารย ์ กฤษณะ สุยะอ้าย สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 3 พฤศจิกายน 2552   ปฏิบัติงาน 1 
7 อาจารย ์ กัลยา มหาวัน สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 3 พฤศจิกายน 2552   ปฏิบัติงาน 1 
8 อาจารย ์ เกศิน ี ศรีรัตน ์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 15 มิถุนายน 2547   ปฏิบัติงาน 1 
9 อาจารย ์ ขวัญหทัย กวดนอก สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2549   ลาศึกษาต่อ 1 
10 อาจารย ์ จุติญาณ ี เพิ่มทันจิตต ์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2547   ปฏิบัติงาน 1 
11 อาจารย ์ พะเยา พรหมเทศ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 9 พฤศจิกายน 2553   ปฏิบัติงาน 1 
12 อาจารย ์ พัชยา สุขพัชราภรณ ์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 3 พฤศจิกายน 2553   ปฏิบัติงาน 1 
13 อาจารย ์ พัทริเซีย วิสเซอร ์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 22 ตุลาคม 2553   ลาศึกษาต่อ 1 
14 อาจารย ์ ภัทรกมล รักสวน สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546   ปฏิบัติงาน 1 
15 อาจารย ์ รชฏ นุเสน สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 20 พฤษภาคม 2551   ลาศึกษาต่อ 1 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 

ระดับ
การศึกษา 

1 มิถุนายน  2555 – 35 พฤษภาคม 2559 

วันที่เข้าท างาน วันที่ออกจากงาน การปฏิบัติงาน 
การนับ
จ านวน 

16 อาจารย ์ ลลิดา วิบูลวัชร สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2547   ปฏิบัติงาน 1 
17 อาจารย ์ วรสุดา วัฒนวงศ์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 17 พฤษภาคม 2548   ปฏิบัติงาน 1 
18 อาจารย ์ วราพร ไชยคุนา สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546   ปฏิบัติงาน 1 
19 อาจารย ์ ศิริพรรณ สุวรรณาลัย สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 17 พฤษภาคม 2548   ปฏิบัติงาน 1 
20 อาจารย ์ สลลิา พันชนะ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2547   ปฏิบัติงาน 1 
21 อาจารย ์ อารีย ์ บินประทาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 19 กรกฎาคม 2547   ปฏิบัติงาน 1 
22 อาจารย ์ นรมน ชาญไววิทย ์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 25 พฤษภาคม 2554   ปฏิบัติงาน 1 
23 อาจารย ์ จารุณ ี นาคเจรญิ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 19 กรกฎาคม 2547   ปฏิบัติงาน 1 
24 อาจารย ์ ฉันทนา ศศิธรามาศ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2533   ปฏิบัติงาน 1 
25 อาจารย ์ เอกรัฐ อินทร์แสง สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 13 พฤษภาคม 2524   ปฏิบัติงาน 1 
26 อาจารย ์ ดุษฎ ี รังษีชัชวาล สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 17 พฤษภาคม 2548   ปฏิบัติงาน 1 
27 อาจารย ์ วรศิร ิ ใจหล้า สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 17 พฤษภาคม 2548   ลาศึกษาต่อ 1 
28 อาจารย ์ ดร.รณวีร ์ พาผล สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาเอก 3 มิถุนายน 2553   ปฏิบัติงาน 1 
29 อาจารย ์ ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภ ู สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาเอก 21 พฤษภาคม 2529   ปฏิบัติงาน 1 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาตยา วงศ์รักมิตร สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 5 มิถุนายน 2529   ปฏิบัติงาน 1 
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชานาฏ สิตานุรักษ์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 18 มีนาคม 2534   ปฏิบัติงาน 1 
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทุมรัศมิ ์ นาคนิษฐา สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาเอก 20 ตุลาคม 2553   ปฏิบัติงาน 1 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย สาเอี่ยม สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาเอก 1 พฤษภาคม 2532   ปฏิบัติงาน 1 
34 อาจารย ์ ดร.นิตยา สงวนงาม สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาเอก 9 มกราคม 2528   ปฏิบัติงาน 1 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 

ระดับ
การศึกษา 

1 มิถุนายน  2555 – 35 พฤษภาคม 2559 

วันที่เข้าท างาน วันที่ออกจากงาน การปฏิบัติงาน 
การนับ
จ านวน 

35 อาจารย ์ ธนพร    ธาริญ ศิรธนาพันธ ์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 24 ตุลาคม 2555   ปฏิบัติงาน 0.5 
36 อาจารย ์ พงศา กันทะสอน สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 3 มิถุนายน 2554   ปฏิบัติงาน 1 
37 อาจารย ์ สุทธิน ี เดชารัตน ์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 23 กรกฎาคม 2540   ปฏิบัติงาน 1 
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร ์ ศิริบุญมา สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาเอก 10 ตุลาคม 2526   ปฏิบัติงาน 1 
39 อาจารย ์ Ms.Zhang Kaili สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาตร ี 12 พฤศจิกายน 2555   ปฏิบัติงาน 0.5 

40 อาจารย ์ Mr.Tong Ye สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาตร ี 12 พฤศจิกายน 2555   ปฏิบัติงาน 0.5 

41 อาจารย ์ Mr.He Baixue สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาตร ี 27 มิถุนายน 2555   ปฏิบัติงาน 1 

42 อาจารย ์ Ms.Liu Xiang jun สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาตร ี 27 มิถุนายน 2555   ปฏิบัติงาน 1 

43 อาจารย ์ ณพิมชนะกิจ พวกอินแสง สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาตร ี 18 มิถุนายน 2555   ปฏิบัติงาน 1 

44 อาจารย ์ วิราช ทูลแก้ว สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 1 ตุลาคม 2542   ลาศึกษาต่อ 1 
45 อาจารย ์ เมษา มหาวรรณ ์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 15 สิงหาคม 2546   ปฏิบัติงาน 1 
46 อาจารย ์ ประนอม ล างาม สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 21 ตุลาคม 2545   ลาศึกษาต่อ 1 
47 อาจารย ์ หทัยรัตน ์ มหาวรรณ ์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2549   ปฏิบัติงาน 1 
48 อาจารย ์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน ์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาเอก 1 ตุลาคม 2542   ปฏิบัติงาน 1 
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณดิา ถึงแสง สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2541   ปฏิบัติงาน 1 
50 อาจารย ์ กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2545   ลาศึกษาต่อ 1 
51 อาจารย ์ ณัฐวุฒิ ลือด ี สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 14 พฤษภาคม 2547   ปฏิบัติงาน 1 
52 อาจารย ์ ประภารัตน ์ ทองสั้น สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาตร ี 22 กรกฎาคม 2551   ลาศึกษาต่อ 1 
53 อาจารย ์ ภาวนา เพ็ชรพราย สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 20 มิถุนายน 2549   ปฏิบัติงาน 1 
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การนับ
จ านวน 

54 อาจารย ์ อจลา เตชะพิชญภักดี สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาตร ี 21 ตุลาคม 2551   ปฏิบัติงาน 1 
55 อาจารย ์ Young ran Kim สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาตร ี 24 ตุลาคม 2550   ปฏิบัติงาน 1 
56 อาจารย ์ Cho Hyun Jee สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2554   ปฏิบัติงาน 1 
57 อาจารย ์ อุรพล แดนโพธิ ์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 21 พฤษภาคม 2550   ปฏิบัติงาน 1 
58 อาจารย ์ วิลาวัณย ์ หงษ์อนุรักษ ์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาตร ี 19 มิถุนายน 2532   ปฏิบัติงาน 1 
59 อาจารย ์ ศศิธร ศรีรัตน ์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาตร ี 1 ธันวาคม 2536   ลาศึกษาต่อ 1 
60 อาจารย ์ สารนิช พละปัญญา สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาตร ี 1 กันยายน 2537   ปฏิบัติงาน 1 
61 อาจารย ์ กรุณา กลจักร ์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2545   ปฏิบัติงาน 1 
62 อาจารย ์ Yukiko Kawai สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 1 มีนาคม 2548   ปฏิบัติงาน 1 
63 อาจารย ์ กรเพชร เพชรรุ่ง สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 21 พฤษภาคม 2523   ปฏิบัติงาน 1 
64 อาจารย ์ กฤษณา สมบัต ิ สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 22 ตุลาคม 2553   ปฏิบัติงาน 1 
65 อาจารย ์ กิตติพงษ ์ วงศ์ทิพย์ สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 20 พฤษภาคม 2552   ปฏิบัติงาน 1 
66 อาจารย ์ จรรยาลักษณ ์ คันธะวงศ์ สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2553 1 มีนาคม 5226 ปฏิบัติงาน 1 
67 อาจารย ์ ณัฐพร จาดยางโทน สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2549   ปฏิบัติงาน 1 
68 อาจารย ์ ดลยา แก้วค าแสน สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 22 ตุลาคม 2553   ปฏิบัติงาน 1 
69 อาจารย ์ นัยนา ครุฑเมือง สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 20 มิถุนายน 2549   ปฏิบัติงาน 1 
70 อาจารย ์ พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน์ สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 20 มิถุนายน 2549   ปฏิบัติงาน 1 
71 อาจารย ์ วาทิน ี ศิริชัย สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2553   ปฏิบัติงาน 1 
72 อาจารย ์ สุชัญญา วงค์เวสช์ สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 27 กรกฎาคม 2552   ปฏิบัติงาน 1 
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73 อาจารย ์ สุชาดา เกียรติยุทธชาติ สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 20 พฤษภาคม 2552   ปฏิบัติงาน 1 
74 อาจารย ์ อนิสรา รัศมีเจริญ สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 22 ตุลาคม 2553   ปฏิบัติงาน 1 
75 อาจารย ์ อิสริยาภรณ ์ แสงปัญญา สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 20 มิถุนายน 2549   ปฏิบัติงาน 1 
76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ ์ พันชนะ สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 5 มีนาคม 2516   ปฏิบัติงาน 1 
77 รองศาสตราจารย์ สนิท สัตโยภาส สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 10 มีนาคม 2518   ปฏิบัติงาน 1 
78 อาจารย ์ ภาสกร โทณะวณิก สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาโท 9 มิถุนายน 2520   ปฏิบัติงาน 1 
79 อาจารย ์ ณัฐวัฒน ์ โสมด ี สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาโท 27 กรกฎาคม 2552   ปฏิบัติงาน 1 
80 อาจารย ์ สมศักดิ ์ พรมจักร สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาโท 22 ตุลาคม 2553   ปฏิบัติงาน 1 
81 อาจารย ์ สายพิณ สังคีตศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาโท 20 พฤษภาคม 2552   ปฏิบัติงาน 1 
82 อาจารย ์ สิริพร คืนมาเมือง สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546   ปฏิบัติงาน 1 
83 อาจารย ์ เสน่ห ์ วงค์สุฤทธิ ์ สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546   ปฏิบัติงาน 1 
84 อาจารย ์ เอกพงศ ์ สุริยงค ์ สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546   ปฏิบัติงาน 1 
85 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุทธ ประวัง สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2531   ปฏิบัติงาน 1 
86 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ านาจ หงษ์ทอง สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาโท 27 มีนาคม 2521   ปฏิบัติงาน 1 
87 รองศาสตราจารย์ อัญชล ี โสมด ี สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาโท 16 ธันวาคม 2525   ปฏิบัติงาน 1 
88 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ วงศ์แปง สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาเอก 21 พฤษภาคม 2517   ปฏิบัติงาน 1 
89 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาเอก 22 พฤษภาคม 2522   ปฏิบัติงาน 1 
90 อาจารย ์ ณัฐนร ี รัตนสวสัดิ ์ สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 3 พฤศจิกายน 2552   ปฏิบัติงาน 1 
91 อาจารย ์ นิรุตร ์ แก้วหล้า สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546   ปฏิบัติงาน 1 
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92 อาจารย ์ บูรณพันธุ ์ ใจหล้า สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 1 ตุลาคม 2544   ปฏิบัติงาน 1 
93 อาจารย ์ พรสวรรค ์ จันทะวงศ ์ สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2536   ปฏิบัติงาน 1 
94 อาจารย ์ มงคล ภิรมยค์รุฑ สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 1 ตุลาคม 2550   ปฏิบัติงาน 1 
95 อาจารย ์ เมธิน ี ตุ้ยสา สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 15 มิถุนายน 2547   ปฏิบัติงาน 1 
96 อาจารย ์ ปรเมศวร ์ สรรพศร ี สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 25 ตุลาคม 2554   ปฏิบัติงาน 1 
97 อาจารย ์ ไกรสิทธ์ิ พิรุณ สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 21 พฤษภาคม 2524   ปฏิบัติงาน 1 
98 อาจารย ์ ดร.ธนพชร นุตสาระ สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาเอก 1 ธันวาคม 2535   ปฏิบัติงาน 1 
99 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณชิต แม้นมาลยั สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 21 พฤษภาคม 2524   ปฏิบัติงาน 1 
100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพิชัย สอนศร ี สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 12 กรกฎาคม 2536   ปฏิบัติงาน 1 
101 อาจารย ์ สรายุทธ อ่องแสงคุณ สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 19 มีนาคม 2547   ปฏิบัติงาน 1 
102 อาจารย ์ ปิติสันต ์ มุกดาสกลุภิบาล สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 2 พฤษภาคม 2554   ปฏิบัติงาน 1 
103 อาจารย ์ สุนิษา สุกิน สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 3 สิงหาคม 2554   ปฏิบัติงาน 1 
104 อาจารย ์ วิภาดา เพชรโชต ิ สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 15 สิงหาคม 2537   ปฏิบัติงาน 1 
105 อาจารย ์ ไกรลาส จิตร์กลุ สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 24 ตุลาคม 2549   ลาศึกษาต่อ 1 
106 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษบัน ศรีสารคาม สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 19 พฤษภาคม 2523   ปฏิบัติงาน 1 
107 อาจารย ์ สุจิรา อัมรักเลศิ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาโท 10 มิถุนายน 2548   ลาศึกษาต่อ 1 
108 อาจารย ์ นิโลบล วิมลสิทธิชัย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2550   ปฏิบัติงาน 1 
109 อาจารย ์ พัฒนินทร์ ศุขโรจน ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2549   ปฏิบัติงาน 1 
110 อาจารย ์ สุรชาต ิ พุทธิมา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาโท 20 พฤษภาคม 2552   ปฏิบัติงาน 1 
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111 อาจารย ์ ทัศวรรณ ธิมาค า สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาโท 25 พฤษภาคม 2554   ปฏิบัติงาน 1 
112 อาจารย ์ ชโรชีนีย์ ชัยมินทร ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาโท 25 พฤษภาคม 2554   ปฏิบัติงาน 1 
113 อาจารย ์ ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาเอก 5 ตุลาคม 2544   ปฏิบัติงาน 1 
114 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพจน ์ วีรพลิน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาโท 15 ตุลาคม 2551   ปฏิบัติงาน 1 
115 อาจารย ์ ชุติวลัญชน ์ เสมมหาศักดิ ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2547   ลาศึกษาต่อ 1 
116 อาจารย ์ กมลาศ สาล ี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 27 กรกฎาคม 2552   ปฏิบัติงาน 1 
117 อาจารย ์ กิตติชัย ปัญญาวัน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2549   ปฏิบัติงาน 1 
118 อาจารย ์ โฆษิต ไชยประสิทธ์ิ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2547   ปฏิบัติงาน 1 
119 อาจารย ์ เปรมวด ี กิรวาท ี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 27 กรกฎาคม 2552   ปฏิบัติงาน 1 
120 อาจารย ์ พจนา สายแก้ว สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 10 มิถุนายน 2548   ลาศึกษาต่อ 1 
121 อาจารย ์ ลัดดา ประสพสมบตั ิ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 10 มิถุนายน 2548   ลาศึกษาต่อ 1 
122 อาจารย ์ สุรสิงห์ แสงโสด สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546   ปฏิบัติงาน 1 
123 อาจารย ์ สุรเดช ลุนิทรานนท์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 25 พฤษภาคม 2554   ปฏิบัติงาน 1 
124 อาจารย ์ ใบชา วงศ์ตุ้ย สาขาวิชาภูมิศาสตร ์ ปริญญาโท 10 มิถุนายน 2548   ลาศึกษาต่อ 1 
125 อาจารย ์ รัชพล สัมพุทธานนท ์ สาขาวิชาภูมิศาสตร ์ ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2549   ลาศึกษาต่อ 1 
126 อาจารย ์ สุโข เสมมหาศักดิ ์ สาขาวิชาภูมิศาสตร ์ ปริญญาโท 19 กรกฎาคม 2547   ลาศึกษาต่อ 1 
127 อาจารย ์ บรมศักดิ ์ กลั่นเรืองแสง สาขาวิชาภูมิศาสตร ์ ปริญญาโท 21 ตุลาคม 2551   ปฏิบัติงาน 1 
128 อาจารย ์ ปิยวด ี นิลสนธ ิ สาขาวิชาภูมิศาสตร ์ ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2554   ปฏิบัติงาน 1 
129 อาจารย ์ พรรณิการ ์ อุทธวัง สาขาวิชาภูมิศาสตร ์ ปริญญาเอก 1 กันยายน 2546   ปฏิบัติงาน 1 
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130 อาจารย ์ กริช สอิ้งทอง สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 15 มิถุนายน 2547   ปฏิบัติงาน 1 
131 อาจารย ์ นันทิยา ตันตราสืบ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2547   ลาศึกษาต่อ 1 
132 อาจารย ์ วรพล วัฒนเหลืองอรุณ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 12 กรกฎาคม 2536   ปฏิบัติงาน 1 
133 อาจารย ์ อัศวิน ี ไชยวุฒ ิ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 15 พฤษภาคม 2552   ปฏิบัติงาน 1 
134 อาจารย ์ มณวิภา ยาเจรญิ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 17 พฤษภาคม 2548   ลาศึกษาต่อ 1 
135 อาจารย ์ ขัตติยา กลัญทกะปกรณ ์ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 20 พฤศจิกายน 2541   ลาศึกษาต่อ 1 
136 อาจารย ์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาเอก 26 ธันวาคม 2545   ปฏิบัติงาน 1 
137 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูสิทธ์ิ ชูชาติ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2549   ปฏิบัติงาน 1 
138 อาจารย ์ ไกรวุฒ ิ ใจค าปัน สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 20 มิถุนายน 2549   ลาศึกษาต่อ 1 
139 อาจารย ์ จตุพร เสถียรคง สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2549   ลาศึกษาต่อ 1 
140 อาจารย ์ ดร.ศรีธน นันตาลิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาเอก 19 พฤศจิกายน 2546   ปฏิบัติงาน 1 
141 อาจารย ์ ดร.จไุรรตัน ์ จุลจักรวัฒน์ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาเอก 1 สิงหาคม 2540   ปฏิบัติงาน 1 
142 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักฎา เมธีโภคพงษ ์ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2542   ปฏิบัติงาน 1 
143 อาจารย ์ จักรินรัฐ นิยมค้า สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 20 มิถุนายน 2549   ปฏิบัติงาน 1 
144 อาจารย ์ วาทิน ี คุ้มแสง สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 10 มิถุนายน 2548   ปฏิบัติงาน 1 
145 อาจารย ์ ธรรศ ศรีรัตนบลัล ์ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 25 พฤษภาคม 2554   ปฏิบัติงาน 1 
146 รองศาสตราจารย ์ อรุณรตัน ์ วิเชียรเขียว สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 1 กรกฎาคม 2513   ปฏิบัติงาน 1 
147 อาจารย ์ ณกานต ์ อนุกูลวรรธกะ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 5 มิถุนายน 2555   ปฏิบัติงาน 1 
148 อาจารย ์ กันยารัตน ์ รินศร ี สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 26 ตุลาคม 2554   ปฏิบัติงาน 1 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 

ระดับ
การศึกษา 

1 มิถุนายน  2555 – 35 พฤษภาคม 2559 

วันที่เข้าท างาน วันที่ออกจากงาน การปฏิบัติงาน 
การนับ
จ านวน 

149 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัญญา สะสอง สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546   ปฏิบัติงาน 1 
150 อาจารย ์ จรินทิพย ์ ตรัยตรึงตรคีุณ สาขาวิชานิติศาสตร ์ ปริญญาตร ี 1 กันยายน 2549   ปฏิบัติงาน 1 
151 อาจารย ์ นิมิต วุฒิอินทร์ สาขาวิชานิติศาสตร ์ ปริญญาโท 9 กันยายน 2529   ปฏิบัติงาน 1 
152 อาจารย ์ นิรันดร พินิจศร สาขาวิชานิติศาสตร ์ ปริญญาโท 25 ตุลาคม 2548   ปฏิบัติงาน 1 
153 อาจารย ์ นิล พันธุ์คงช่ืน สาขาวิชานิติศาสตร ์ ปริญญาโท 20 สิงหาคม 2552   ปฏิบัติงาน 1 
154 อาจารย ์ วศิน ยิ้มแย้ม สาขาวิชานิติศาสตร ์ ปริญญาโท 20 สิงหาคม 2552   ปฏิบัติงาน 1 
155 อาจารย ์ อรวรรณ ชูพันธ์ สาขาวิชานิติศาสตร ์ ปริญญาโท 21 ตุลาคม 2551   ปฏิบัติงาน 1 
156 อาจารย ์ กฤษฎา เอี่ยมละมัย สาขาวิชานิติศาสตร ์ ปริญญาโท 25 พฤษภาคม 2554   ปฏิบัติงาน 1 
157 อาจารย ์ ณฐ นารินทร ์ สาขาวิชานิติศาสตร ์ ปริญญาโท 26 ตุลาคม 2554   ปฏิบัติงาน 1 
158 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราภรณ ์ สุทธาวาส หลักสตูรสังคมศึกษา ปริญญาโท 5 มีนาคม 2516   ปฏิบัติงาน 1 

                                                                                                                                     ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  5226 
 

อาจารย์ประจ าทั้งหมด )ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ(  จ านวน  559.5    คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง    จ านวน  534.5    คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ    จ านวน    22      คน 
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หมายเหตุ   การนับจ านวนอาจารย์ประจ า 
ระยะเวลาการท างาน การนับจ านวนอาจารย์ 

9-12  เดือน คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนับได้ 
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ตารางท่ี 4  สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ประจ าปีการศึกษา 2555 จ าแนกตามคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ  

สาขาวิชา 

จ าแนกตามคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

รวมทั้งหมด 
ปฏิบัติ 
งาน
จริง 

ลา
ศึกษา
ต่อ อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

สาขาวิชาภาษาตะวันตก 2    27.5 2   3 3   32.5 5   37.5 33.5 4 
สาขาวิชาภาษาตะวันออก 10    11 1   1    22 1   23 18 2 
สาขาวิชาภาษาไทย     13 1 1      13 1 1  15 15  
สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง     13 3   1    14 3   17 16 1 
สาขาวิชาศิลปกรรม     7 2 1   1 1  7 3 2  12 12  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์     6 1   1    7 1   8 7 1 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     9 

 
      9 

 
  9 6 3 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 1    7        8    8 8  
สาขาวิชาภูมิศาสตร์     5    1    6    6 3 3 
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม     13 3 1  3    16 3 1  20 15 2 
หลักสูตรสังคมศึกษา      1        1   1 1  

รวม 13 - - - 111.5 14 3 - 10 4 1 - 134.5 18 4 - 156.5 134.5 55 
        ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2559 



 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 5222  หน้า 25 

บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2555  
ตารางท่ี 5 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2555 (จ าแนกตามประเภทบุคลากร) 

ประเภทบุคลากร 
สายสนับสนุน 

จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 
รวม ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. พนักงานมหาวิทยาลัย  12 1  13 
2. พนักงานราชการ  5   2 
3. พนักงานลูกจ้างโครงการ 1    1 

รวม 1 14 1  16 

 
ข้อมูลบัณฑิต )1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555)  
      ในปี พ.ศ.2555  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจ านวนทั้งหมด 1,133 
คน ดังนี้ 

ตารางท่ี 9 ข้อมูลบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 5222 
ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา จ านวน )คน( 

1 การพัฒนาชุมชน 154 

2 ดุริยางค์ไทย 11 

3 ดุริยางค์สากล 12 

4 นาฏศิลป์และการละคร 7 

5 นิติศาสตร์ 191 

6 บริหารรัฐกิจ 157 

7 ภาษาเกาหลี 41 

8 ภาษาจีน 32 

9 ภาษาญี่ปุ่น 75 

10 ภาษาไทย 56 

11 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 3 

12 ภาษาอังกฤษ 32 

13 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 61 

14 ภูมิสารสนเทศ 50 

15 รัฐประศาสนศาสตร์ 1 
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ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา จ านวน )คน( 

16 วัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม 35 

17 วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 49 

18 สารสนเทศศาสตร์ 31 

19 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 160 

50 การปกครองท้องถิ่น 90 

51 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 6 

55 นโยบายสาธารณะ 7 

23 ภาษาไทย 10 

รวม 1,133 

 
ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่  

งบประมาณประจ าปี 2555 
ตารางท่ี 7 ข้อมูลงบประมาณประปี 5222 จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ (หน่วย : บาท) 

ประเภท 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ 
เงินรายได้ 

รวม ร้อยละ 

งบบุคลากร - 285,900 285,900 2.27 
งบด าเนินการ 1,845,900 9,813,995 11,659,895 92.80 
งบลงทุน - 517,900 517,900 4.13 
งบเงินอุดหนุน - - - - 
งบรายจ่ายอื่น - 100,000 100,000 0.80 

รวม 1,845,900 10,717,795 52,592,965 100.00 
 

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 
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อาคาร 2 อาคารเรียน 4 ชั้น การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
อาคาร 10 อาคารเรียน 5 ชั้น การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
อาคาร 11 อาคารเรียน 3 ชั้น การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
อาคาร 15 อาคารเรียน 3 ชั้น การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 

 
(2) ห้องเรียน  :  จัดการเรียนการสอนตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรร )ตามตารางเรียน(  
(3) ห้องปฏิบัติการ 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน    4 ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ   จ านวน    9 ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการทางดนตรี   จ านวน   10 ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และศิลปะการละคร จ านวน    5 ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการแผนที่ทางภูมิศาสตร์  จ านวน    1 ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จ านวน    5 ห้อง 
(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  50 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 

- ห้องลายสือไทย    จ านวน    1 ห้อง 
(5) ห้องสมุดและสื่ออิเละกทรอนิกส์ 

- วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ จ านวน        1,052 เล่ม 

- หนังสือ หนังสือภาษาไทย   จ านวน        7,013 เล่ม 
หนังสือภาษาต่างประเทศ  จ านวน      15,077   เล่ม 

- วารสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ จ านวน          992 ฉบับ 
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- หนังสือพิมพ์ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ จ านวน          362 ฉบับ 

- แฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง ซีดี – รอม จ านวน          543 แผ่น 

- โสตทัศนวัสดุ  วิทยุ   จ านวน  39 เครื่อง 
คอมพิวเตอร์    จ านวน  57 เครื่อง 
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เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม  
เอกลักษณ์ (Uniqueness)  
เอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย  คือ“สถาบันอุดมศึกษา         

เพ่ือท้องถิ่น”   
 
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture( 
วัฒนธรรมองค์กรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร         

ในองค์กร ดังจะเห็นได้จากการให้ความร่วมมือเข้าประชุมจัดท าแผนกลยุทธ์  ของสาขาวิชา และคณะ              
อย่างพร้อมเพรียงกันทุกหลักสูตร การร่วมสร้างอัตลักษณ์ของคณะ การท าประชาพิจารณ์เพ่ือหาค่านิยมของคณะ 
และการร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม  ปีใหม่ “ข้าวหม้อแกงหม้อ” กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต  
กิจกรรมปีใหม่เมืองคณะ “ประกวดการท าอาหารของทุกสาขาวิชา” กิจกรรมการร่วมแต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์         
จนได้รับรางวัลยกย่องจากกระทรวงวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 5224 ที่ผ่านมา และบุคลากรของคณะได้ถือปฏิบัติ    
อย่างต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร และกลายเป็นภาพลักษณ์ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในการแต่งกายด้วยผ้าไทยและชุดพื้นเมืองเป็นประจ าทุกวันศุกร์ 

นอกจากนี้ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 5225 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้รับรางวัลขบวนพาเหรด “รางวัลการมีส่วนร่วม” ซึ่งเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างชัดเจน 
 

 
นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีนโยบายการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคนในคณะ เพ่ือให้การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก    
คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมบรรลุเป้าหมาย 
ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติที่ดี ตั้งแต่การก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน     
ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และการด าเนินงานตามกระบวนการ 
PDCA นอกจาก การด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว คณะยังได้สรุปแนวปฏิบัติที่ดีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นผลจาก
การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับสาขาวิชาและคณะ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 5226 ณ ห้องประชุมสะบันงา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรตั้งแต่ระดับสาขาวิชาและคณะ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
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แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจและปณิธานของคณะและมหาวิทยาลัย 

กระบวนการสร้างความรู้เข้าใจ ความตระหนัก ในการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา และคณะ 

 

ด าเนินการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.  
เพื่อจัดท ารายงานประเมินตนเอง ในระดับสาขาวิชา และคณะ 

 

หลักสตูร /สาขาวิชาส่งรายงานการประเมินตนเองแก่คณะและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

คณะรับการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในบนระบบ CHE QA Online 

คณะน าผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกระดับคณะ  
มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

คณะน าผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชามาพิจารณา 

 
คณะจดัท ารายงานการประเมินตนเอง และน าข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online 

คณะน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพิจารณาประกอบการด าเนินการ 
รวบรวมและจดัเก็บเอกสารหลักฐานและจดัท ารายงานเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ตาม

เกณฑส์มศ.  
 

คณะรับการประเมินคุณภาพการศกึษาภายนอกบนระบบ CHE QA Online 
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แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

1) ควรใช้ระบบ PDCA ในการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหาร
จัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

2) ควรศึกษาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  (โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) และมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ควรควบคู่กับคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก ตามเกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 

3) ควรมีการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และ
จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานทั้งภายในหน่วยงาน และระหว่าง
หน่วยงาน 

4) ควรก าหนดให้บุคลากรทุกท่านจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง หรือปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์       
ที่มีข้อมูลน าเสนอเป็นปัจจุบันตามปีการศึกษา และครอบคลุมพันธกิจหลัก และมีการติดตามการรายงานข้อมูลเป็น
ระยะ  

5) ควรพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถน าเสนอข้อมูลการด าเนินงานในพันธกิจ
ต่าง ๆ  ฐานข้อมูลที่ส าคัญ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ 

6) ควรจัดให้มีพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจัดเก็บข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นสัดส่วน แบ่งหมวดหมู่หัวข้อของข้อมูล
ตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน และการบริหารงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดเก็บ ตรวจสอบได้สะดวก 
และเป็นระยะ 

7) เมื่อมีการส่งเอกสาร เช่น บันทึกข้อความ หรือหนังสือจากภายนอกยังหน่วยงาน ให้ Scan เอกสารและ
ส าเนาเอกสารที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพต่าง ๆ ไว้ จากนั้นคัดแยกเอกสารตามเกณฑ์ โดยจัดแฟ้มหรือกล่อง
ส าหรับจัดเก็บให้เป็นสัดส่วน 

8) ควรวิเคราะห์และทบทวนแผน และผลการด าเนินงานตามแผนเป็นระยะ เพ่ือเป็นการตรวจสอบ และ
พัฒนาการด าเนินงานตามพันธกิจได้ครบถ้วนในวงรอบ 1 ปีการศึกษา 

9) ในการรายงานผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ ควรจัดเก็บและส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบ 
CD  และควรตรวจสอบให้มีข้อมูลครบถ้วนตรงกัน 

10) ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รวมถึงรายงานผลการด าเนินงานควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมตาม
ความเหมาะสม 

11) ควรใช้รูปแบบการน าเสนอข้อมูลในรายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นแบบเดียวกันตามที่ก าหนด 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ง่าย 

12) ควรจัดท าปฏิทินการด าเนินการเพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการ และปฏิทินของคณะ เพ่ือเป็นการก าหนดกรอบในการปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
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13) ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองในแต่ละองค์ประกอบ ควรเป็นผู้ที่มีผลการ
ด าเนินงานในพันธกิจนั้น ๆ อย่างชัดเจน และควรส่งเสริมความร่วมมือของบุคลากร ทั่วทั้งหน่วยงานในการให้ข้อมูล
ประกอบการจัดท ารายงาน 

14) ควรน าข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาประกอบการรายงานผลการด าเนินงาน 
ในวงรอบปีการศึกษา 2554  

15) กรณีหน่วยงานไม่มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ ให้รายงานว่า  “ไม่มีการด าเนินงาน” แทนค าว่า     
“ไม่รับการประเมิน”  

16) ในการรายงานผลการประเมินตนเอง หน่วยงานควรตั้งค่าเป้าหมายในช่วงร้อยละ 60 ของผลการ
ด าเนินงานรายข้อที่ก าหนด หากมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 50  – 60 ให้รายงานว่า “ไม่บรรลุ
เป้าหมาย”  

17) เมื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามวงรอบปีการศึกษาแล้ว ควรตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงร่วมกัน    
เป็นระยะ เพ่ือให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีข้อมูลอ้างอิงเชิงประจักษ์ และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง    
และตรงกัน รวมถึงเมื่อน าข้อมูลเดียวกันไปอ้างอิง ควรใช้ประเภทและชื่อเอกสารที่เหมือนกัน  

18) หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรที่มีผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือชี้แจงและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการผู้ประเมิน  เพ่ือให้คณะกรรมการได้รับทราบข้อมูล        
ที่ถูกต้องและครบถ้วน  

19) คณะกรรมการ/บุคลากรที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ในวงรอบปีการศึกษานี้ควรด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องในวงรอบปีการศึกษาถัดไป เพ่ือเป็นการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน  

20) เมื่อรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแล้ว ให้หน่วยงานถ่ายทอดผลการประเมินให้
บุคลากรทั่วทั้งหน่วยงานรับทราบ และพิจารณาผลร่วมกัน  

21) ให้บุคลากรทั้งหน่วยงานด าเนินการทบทวน และวิเคราะห์ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประกอบกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพในวงรอบปีการศึกษาต่อไป 
 
งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ได้ส ารวจข้อมูลการบริหารงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา และการมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้  จัดท า
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สาขาวิชาและคณะ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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บทท่ี 2 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 :  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร       
ในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่ เชื่อมโยงปรัชญาหรือปณิธาน  และ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี     
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

2. มีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  และรายงานผล      

ต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ :   8 ข้อ 
ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการด าเนินงานผ่านระดับ 8 ตามเกณฑ์            

การประเมินของ สกอ. ดังนี้ 
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 จากการจั ดท าแผนกลยุ ท ธ์ ขอ งคณ ะ ใน ปี
การศึกษา 2552–2556 (เอกสารหมายเลข 1.1-1-1) 
คณะได้ด าเนินการทบทวนการบริหารงานยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  2555 เมื่อวันที่  13-14 
สิงหาคม 2555 และวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2555    
ณ เบลล์วิลล่า รีสอร์ท อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
(เอกสารหมายเลข 1.1-1-2 และ 1.1-1-3) โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ (เอกสารหมายเลข    
1.1-1-4) ผลจากการทบทวนท าให้ได้เล่มยุทธศาสตร์   
ที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญา ปณิธาน และ
พระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชี ยงใหม่ 
(เอกสารหมายเลข 1.1 -1-5) และจัดท าเป็นเล่ม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2556  (เอกสารหมายเลข 
1.1-1-6) 

1.1-1-1  ยุ ท ธศ าส ต ร์ แ ล ะก าร พั ฒ น า      
คณ ะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์         
ปี 2552–2556 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) 
1.1-1-2  ร าย งาน ผ ล โค ร งก าร พั ฒ น า
คุ ณ ภ าพ ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า รส อ น           
สู่ความเป็นเลิศทางภาษา  
1.1-1-3  ร าย งาน ผ ล โค ร งก าร พั ฒ น า
คุ ณ ภ าพ ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า รส อ น           
สู่ความเป็นเลิศทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
1.1-1-4 ค า สั่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เชียงใหม่ ที่ 2084/2555 และ2272/2555 
เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 
1.1-1-5  แผนยุทธศาสตร์และพัฒนา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2555 - 2559) 
1.1-1-6 เล่ ม แผน ป ฏิ บั ติ ก ารป ระจ าปี
งบประมาณ 2556 

ข้อ 2 คณ ะถ่ ายทอดแผนกลยุ ทธ์ ของคณ ะให้ กั บ
กรรมการบริหารคณะในการประชุม ครั้งที่ 14/2555 
วันที่ 17 ตุลาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 1.1-2-1) 
และการประชุมอาจารย์ประจ าภาคเรียนที่  2/2555 
วันที่ 31 ตุลาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 1.1-2-2) 
เพ่ือถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบข้อมูลและ           
ใช้ เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข    
1.1-2-3)  

1.1-2.1 รายงานการประชุมกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 14/2555 
1.1-2.2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ า
ภาคเรียนที่ 2/2555 
1.1-2.3 เล่มแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระยะ    
5 ปี (พ.ศ.2555 – 2559) 
1.1-2.4 เล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556  

ข้อ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แปลงแผน 1.1-3-1 รายการโครงการ/กิจกรรมตาม   
พันธกิจคณะ ปีงบประมาณ 2555 
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เกณฑ์ 
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยมีโครงการ/

กิจกรรมครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน   

การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 1.1-3-1)    

โดยน าผลจากการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ       

การจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางภาษา 

และโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน             

สู่ความเป็นเลิศทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(เอกสารหมายเลข 1.1-3-2 และ 1.1-3-3) ท าให้คณะ

และสาขาวิชามีกิจกรรม/โครงการในปีงบประมาณ 

2556 ซึ่ งครอบคลุ มตามพั นธกิ จของคณ ะและ

มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.1-3-4)   

1.1-3-2 ร าย งาน ผ ล โค ร งก า ร พั ฒ น า
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ ความ
เป็นเลิศทางภาษา  
1.1-3-3 ร าย งาน ผ ล โค ร งก า ร พั ฒ น า
คุณ ภ าพการจั ด การ เรี ยนก ารสอน สู่     
ความเป็นเลิศทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
1.1-3-4 เล่ ม แผน ป ฏิ บั ติ ก ารป ระจ าปี 
งบประมาณ 2556 

ข้อ 4 คณะได้จัดท าตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  (เอกสารหมายเลข 1.1-4-1 
และ 1.1-4-2) 

1.1-4-1 แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ     
5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559)  
1.1-4-2 เล่ ม แผน ป ฏิ บั ติ ก ารป ระจ าปี 
งบประมาณ 2556 

ข้อ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 ครบ 4 พันธกิจ โดย
มีการประเมินค่าเป้าหมาย เพ่ือวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานและรายงานผลดังนี้  

1. รายงานประจ าปี  2555(เอกสารหมายเลข 
1.1-5-1) 

2. ผลการด า เนิ น โค รงก ารปี งบ ป ระมาณ
ปีงบประมาณ 2556 (เอกสารหมายเลข 1.1-5-2) 

1.1-5-1 รายงานประจ าปี 2555 
1.1-5-2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ปีงบประมาณ 2556  

ข้อ 6 คณะมีการติดตามผลการด าเนินงานของสาขาวิชา
โดยก าหนดให้สาขาวิชารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตามโครงการที่ ระบุ ไว้ในแผนปฏิบัติการ

1.1-6-1 บันทึกข้อความเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2555      
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 



รายงานผลการประเมินตนเอง คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2555  หน้า 34 

เกณฑ์ 
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

ประจ าปี 2555 คือ 
6.1 การติดตามผลการด าเนินงาน วงรอบ 

มิถุนายน – พฤศจิกายน 2555 ครั้งที่ 1 
- บั นทึ กข้ อความ เร่ งรั ดการเบิ กจ่ าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ลงวันที่ 25 
กรกฎาคม 2555) (เอกสารหมายเลข 1.1-6-1) 

- แจ้งในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่  11-13/2555 เรื่องการค้างส่งรายงาน
โครงการ (เอกสารหมายเลข 1.1-6-2) 

- บันทึกข้อความแจ้ งให้ ส่ งรายงานผล    
การด าเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2555 (ลงวันที่ 
3 ตุลาคม 2555) (เอกสารหมายเลข 1.1-6-3) 

6.2 การติดตามผลการด าเนินงาน วงรอบ 
ธันวาคม 2555 – พฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 2          

- แจ้งให้ที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ
ทราบถึงการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ครั้งที่ 15/2555 (เอกสารหมายเลข 1.1-6-4)  

- บันทึกข้อความเรื่องการจัดท ารายงาน
ประจ าปี 2555 (เอกสารหมายเลข 1.1-6-5) 

6.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 เสนอมหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา (เอกสารหมายเลข 1.1-6-6)  

1.1-6-2  รายงานการประชุ มกรรมการ 
บริหารคณะ ครั้งที่ 11 – 13/2555      
1.1-6-3 บันทึกข้อความแจ้งให้ส่งรายงานผล
การด าเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2555 
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555 
1.1-6-4  รายงานการประชุ มกรรมการ 
บ ริ ห ารคณ ะ  ค รั้ งที่  1 5 /2555  วั น ที่             
22 ธันวาคม  2555   
1.1-6-5 บันทึ กข้อความเรื่องการจัดท า
รายงานประจ าปี 2555 ลงวันที่ 13 มีนาคม 
2556 
1.1-6-6 บั น ทึ ก ข้ อ ค ว าม ร าย ง าน ผ ล          
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2555  
 

ข้อ 7 คณะมีการจัดท าท ารายงานประจ าปีเพ่ือสรุปผล
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของคณะตามตัวบ่งชี้ 
และสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี (เอกสารหมายเลข 
1.1-7-1) เพ่ือรายงานต่อกรรมการบริหารคณะ ในการ
ประชุมครั้งที่  1/2556 ลงวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2556 
(เอกสารหมายเลข  1 .1 -7-2) และราย งานผล           

1.1-7-1  รายงานประจ าปี 2555 
1.1-7-2  รายงานการประชุมกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 1/2556 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2556   
1.1-7-3  รายงานการประชุ มกรรมการ
ประจ าคณะ(ภายนอก) ครั้ งที่  1/2556       
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เกณฑ์ 
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

ต่อกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาในการประชุม
กรรมการประจ าคณะ (ภายนอก) ครั้ งที่  1/2556        
ลงวันที่  21 กุมภาพันธ์  2556 (เอกสารหมายเลข     
1.1-7-3 และ 1.1-7-4) 

ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 

ข้อ 8 คณ ะน าผลการพิ จารณ า ข้ อคิ ด เห็ น  และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ (เอกสาร
หมาย เลข  1 .1 -8 -1) และผลจากการป ระ เมิ น           
การประกันคุณภาพการศึ กษา (ภายใน) วงรอบ           
1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555 มาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพปี การศึกษา 2555 (เอกสาร
หมายเลข 1.1-8-2) เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงแผน   
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 (เอกสาร
หมายเลข 1.1-8-3 และ 1.1-8-4 ) 

1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่6/2555 
1.1-8-2 แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2555  
1.1-8-3 แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 5 
ปี พ.ศ. 2555 – 2559  
1.1-8-4  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี 
งบประมาณ 2556 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

8 ข้อ 8 ข้อ   5 8  ข้อ 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะได้น าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 และผลการด าเนินกิจกรรม
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมาทบทวน ปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจัดท าแผน  การด าเนินงาน
ประจ าปีให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรของคณะ      
และมีการถ่ายทอดสู่บุคลากรของคณะทุกระดับ 
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

คณะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดท ายุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ รวมทั้งความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ  ประวัง 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   :        นางสาวณัฐนันท์   โสภา  
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 :  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  (สมศ 16.1) 

 
เกณฑ์การพิจารณา :   

1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้ เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด          
อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

3. ผลประเม ินความเห ็นของบ ุคลากร เกี ่ยวก ับการปฏ ิบ ัต ิงานของสถาบ ันที ่สอดคล ้องก ับ              
อัตลักษณ์ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
5. ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ ในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :   ตัวบ่งชี้ที่  1.2  ในระดับคณะใช้ผลการด าเนินงานและค่าคะแนนร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

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

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

1.2-1  อ้างอิงรายการหลักฐานของมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ  ประวัง  
           คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :        นางสาวณัฐนันท์   โสภา  
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 :  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ.16.2) 

 
วิธีการค านวณ : 
 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  

 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด  

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง  : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
3.52 คะแนน 4   4 4 

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ในระดับคณะใช้ผลการด าเนินงานและค่าคะแนนร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

1.3-1 ข้อมูลพื้นฐานจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  และจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามปีการศึกษา 2555 
ของมหาวิทยาลัย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ  ประวัง  
           คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :        นางสาวณัฐนันท์   โสภา  
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 :  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.17) 

 
เกณฑ์การพิจารณา :   

1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ         
ของสถาบันโดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ที่ก าหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบัน อุดมศึกษาโดยอยู่ ในระดับดี ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 3.51 

4. ผลการด าเน ินงานบรรล ุตามจุด เน ้น  จ ุด เด ่น  หร ือความเชี ่ยวชาญ เฉพาะของ สถาบันและ            
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

5. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้ รับการยอมรับ     
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
4 ข้อ 5 ข้อ   5 คะแนน 5 ข้อ 

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ในระดับคณะใช้ผลการด าเนินงานและค่าคะแนนร่วมกับมหาวิทยาลัย 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง 

1.4-1 ข้อมูลพื้นฐานจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  และจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามปีการศึกษา 2555 
ของมหาวิทยาลัย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ  ประวัง  
           คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :        นางสาวณัฐนันท์   โสภา  
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1  :  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด             
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2.  มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

3.  ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ          
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติหมายถึงต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”  กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก ) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ    
ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย  (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา  2555 
ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ  1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนด         
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดให้ในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ  1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตร   
ที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

 
หมายเหตุ  : 
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน      

ในรอบปีการศึกษาที่ท าการประเมิน  ส าหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน       
ทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดด าเนินการ
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แล้ว 
2. การนับจ านวนนักศึกษาให้นับตามจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ในปีการศึกษานั้น ๆ และ

นับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 
 
 

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 

 
  

 

คณะมีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด (เอกสารหมายเลข 2.1-1-1) โดยคณะ       
ได้จัดท าคู่มือและแนวปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในที่ด าเนินงานตามหลักสูตร
(เอกสารหมายเลข 2.1-1-2)  และมีคณะกรรมการ
พัฒ นาหลั กสู ต ร  (เอกสารหมายเลข  2.1-1-3)      
คณะได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ. 2553     
ซึ่งในปีการศึกษา  2555 คณะมีหลักสูตรปรับปรุง            
ที่ ผ่ านการอนุ มั ติ จากส านั ก งานคณ ะกรรมการ            
ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ าทั้ ง สิ้ น  จ า น ว น  21 ห ลั ก สู ต ร            
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 20 หลักสูตร 
และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร
แล ะอยู่ ใน ขั้ น ต อน ด า เนิ น ก ารทั้ ง สิ้ น  จ าน วน               
3 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีจ านวน        
2 ห ลั กสู ต ร และหลั กสู ต รระดั บบัณ ฑิ ตศึ กษ า           
1 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1-1-4)  

2.1-1-1  ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่องการก าหนดระบบและกลไก
ของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร    
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2552 
2.1-1-2  คู่มือและแนวปฏิบัติการบริหาร  
งาน วิ ช าก าร เพ่ื อ ใช้ เป็ น แน วท างใน ที่
ด าเนินงานตามหลักสูตร 
2.1-1-3  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร 
2.1-1-4  ตารางปฏิทิ น พัฒ นา/ปรับปรุ ง    
การเปิดหลักสูตร 
 

ข้อ 2 
 
 

ค ณ ะมี ร ะบ บ แ ล ะก ล ไก ก ารปิ ด ห ลั ก สู ต ร          
ตามนโยบายระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ        

2.1-2-1  ประกาศสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่องการก าหนดระบบและกลไก
ของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร     



รายงานผลการประเมินตนเอง คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2555  หน้า 41 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
การอุดมศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.1-2-1 และ        
2.1-2-2) 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2552  
2.1-2-2  คู่มือและแนวปฏิบัติการบริหาร  
งานวิชาการระดับคณะและสาขาวิชา 

ข้อ 3 
 
 

ทุ ก ห ลั ก สู ต ร ข อ งค ณ ะ ได้ ด า เนิ น ง าน ต าม              
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(เอกสารหมายเลข 2.1-3-1) โดยมีการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรมีส่วนร่วม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1-3-2) 

2. ทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 
ม ค อ .2 ซ่ึ ง ได้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกสารหมายเลข 
2.1-3-3) 

3. ทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.3 (เอกสารหมายเลข 2.1-3-4) ส่วนรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม อยู่ ระหว่างเตรียม
ด าเนินการ เนื่องจากจะจัดการเรียนการสอนใน      
ภาคเรียนที่ 1/2556 

4. ทุกหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 (เอกสารหมายเลข 
2.1-3-5)  

5. ทุกหลักสูตรมีการรายงานผลการด าเนินการ  
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 (เอกสารหมายเลข 
2.1-3-6)  

6. ทุ กหลั กสู ต รมี ก ารทวนสอบสั มฤทธิ์ ขอ ง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 (เอกสารหมายเลข 2.1-3-7)  

2.1-3-1  รายงานข้ อมู ลการด าเนิ น งาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ.07-02)  
2.1-3-2  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง
หลั กสู ตร ฉบั บปรับปรุ ง เลขที่  2/25553        
ลงวันที่ 10 มกราคม 2553 และ  ค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการรับผิดชอบและบริหารหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553 เลขที่ 32/2555 ลงวันที่ 
19 เมษายน 2555   
2.1-3-3  มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร  
2.1-3-4  มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
2.1-3-5  มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา 
2.1-3-6  มคอ. 7 รายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร 
2.1-3-7  รายงานผลการทวนสอบสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
2.1-3-8  ตารางการปรับปรุงการด าเนินการ
ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2555 
2.1-3-9 รายงานผลการด าเนินโครงการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2555 
2.1-3-10   รายงานประจ าปี 2555 หน้า 140 
- 196 
2.1-3-11  รายงานประจ าปี 2555 หน้า 197 
- 212 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
7. มีการน าผลการประเมินการด าเนินการของ

หลักสูตรที่ รายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2554      
ไปปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชาใน มคอ. 3       
ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2555 (เอกสารหมายเลข 
2.1-3-8) 

8. คณะได้จัดโครงการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่       
ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2555    
ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดล าพูน (เอกสาร
หมายเลข 2.1-3-9) 

9. คณะส่งเสริมให้ อาจารย์ทุกหลักสูตรได้รับ     
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย    
ปีละ 1 ครั้ง (เอกสารหมายเลข 2.1-3-10) 

10. คณ ะส่ งเสริม ให้ บุ คลากรสายสนับสนุ น      
การเรียนการสอนได้รับการพัฒนาตนเอง ด้านวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 2.1-3-11) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 4 
 
 

ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการรับผิดชอบและบริหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ  
และบริหารหลักสูตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน     
ข้อ 1 – 3 ที่ก าหนด ได้ควบคุม ก ากับให้การด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก 
(เอกสารหมายเลข 2.1-4-1 และ  2.1-4-2) 

2.1-4-1 ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
รับผิดชอบและบริหารหลักสูตร  
2.1-4-2  ตารางแสดงการด าเนินงานของ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ตามตัวบ่งชี้     
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
ข้อ 5 

 
 

คณะมีคณะกรรมการรับผิดชอบและบริหารหลักสูตร
(เอกสารหมายเลข 2.1-5-1)  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุม ก ากับให้ทุกหลักสูตร ด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 1 – 3 และตัวบ่ งชี้ ผลการด าเนินงาน      
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และมีการน าผลการประเมินการด าเนินการของหลักสูตร
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2554 ไปปรับปรุง    
การด าเนินการของรายวิชาใน มคอ.3 ที่ เปิดสอน        
ปีการศึกษา 2555 (เอกสารหมายเลข 2.1-5-2) 

2.1-5-1 ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
รับผิดชอบและบริหารหลักสูตร  
2.1-5-2  ตารางการปรับปรุงการด าเนินงาน
รายวิชา (อ้างอิง 2.1-3-8) 
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การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ  บรรลุเป้าหมาย 5 5 ข้อ 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติในการ
ปรับปรุงหลักสูตร ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการอุดมศึกษา 

2. คณะและสาขาวิชาได้ร่วมกันจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและทบทวน ติดตามการด าเนินการ
หลักสูตร เพ่ือให้ได้ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  1.  นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี นักวิชาการศึกษา   
   2.  นางสาวจิรารักษ์ คนขยัน  นักวิชาการศึกษา 
   3.  นางสาวพชรวรรณ เฟ่ืองปรางค์ นักวิชาการศึกษา 
  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 :   อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   
 คณะ สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2) แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5  
 1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้คะแนน 
เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 

2) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา        
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ :  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า    
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

            
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้   = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หรือ 

1. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา = ร้อยละ 
ของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา    
ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้   = 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก
เปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่านมา 

X 5 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก

เปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 
ผลการด าเนินงาน : 
         ปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้นจ านวน 156.5 คน จ าแนก
อาจารย์ประจ าตามคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีจ านวน 13 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท
จ านวน 128.5 คน และอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 15 คน เมื่อพิจารณาสัดส่วนของอาจารย์ประจ า
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 9.58  รายละเอียดปรากฏตามตาราง  ดังนี้ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้แนวทางที่ 1 ในการค านวณ คือ การแปลงค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ดังนี้ 
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1. คณะมีจ านวนอาจารย์ประจ าที่วุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ  9.58 
 

เรื่อง 
จ านวน  (คน) 

ปีการศึกษา  
2554 

ปีการศึกษา  
2555 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าปฏิบัติงานจริง 137 134.5 
2. จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 16 22 
3. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  (1+2) 153 156.5 
4. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 14.5 15 
5. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 9.48 9.58 

 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ คิดเป็นค่าคะแนน  1.60  ตามสูตรดังนี้ 

คะแนนที่ได้ 
9.58 

X 5 =   1.60  คะแนน 
30 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 30 
(แนวทางที่ 1) 

ร้อยละ 9.58   1.60 ร้อยละ 30 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

2.2-1  ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อประจ าปีการศึกษา 
2555 จ าแนกตามวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ             
  
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรมีโครงการสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกตามแผนพัฒนาบุคลากร 
2. มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามการส าเร็จการศึกษาของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   
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ผู้จัดเก็บข้อมูล  1.  นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี นักวิชาการศึกษา   
   2.  นางสาวจิรารักษ์ คนขยัน  นักวิชาการศึกษา 
   3.  นางสาวพชรวรรณ เฟ่ืองปรางค์ นักวิชาการศึกษา 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  :   อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  

คณะ สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทาง ต่อไปนี้ 
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  หรือ 
2) แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมาเป็นคะแนน 0-5 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ที่ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2) ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ :  

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า    
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

= 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้   = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หรือ 
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1. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา = ร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีการประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการในปีก่อนหน้าที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ           
ปีที่ผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้   = 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่านมา 

X 5 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

เปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่านมา  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 
หมายเหตุ :     

1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและ ลาศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเลือก

เหมือนกับสถาบัน 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการรวมทั้งสิ้น  156.5 คน 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 18 คน รองศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน ดังนั้นร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 
14.05 รายละเอียดปรากฏตามตาราง  ดังนี้ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้แนวทางที่ 1 ในการค านวณ  คือ การแปลงค่าร้อยละของ        
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  ดังนี้ 
 

1. คณะมีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ 14.05 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ คิดเป็นค่าคะแนน 1.17 ตามสูตรดังนี้ 

คะแนนที่ได้ 
14.05 

X 5 =  1.17  คะแนน 
60 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 50 
(แนวทางที่ 1) 

ร้อยละ 14.05   1.17 ร้อยละ 50 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
 2.3-1  ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อประจ าปีการศึกษา 
2555 จ าแนกตามวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ                   
  
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

คณะควรเร่งผลักดันให้อาจารย์ท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น 

 
 

 
เรื่อง 

จ านวน  (คน) 
ปีการศึกษา 

2554 
ปีการศึกษา 

2555 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าปฏิบัติงานจริง 137 134.5 
2. จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 16 22 
3. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  (1+2) 153 156.5 
4. จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21 18 
5. จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็น  รองศาสตราจารย์ 6 4 
6. จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็น  ศาสตราจารย์ 0 0 
7. รวมจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  (4+5+6) 27 22 
8. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 17.65 14.05 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   1.  นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี นักวิชาการศึกษา  
   2.  นางสาวจิรารักษ์ คนขยัน  นักวิชาการศึกษา 
   3.  นางสาวพชรวรรณ เฟ่ืองปรางค์ นักวิชาการศึกษา 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  :   ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีแผนการบริหารและพัฒนาการคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและ การวัดผล และ         
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา

ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล ควบคุมให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 
 
เกณฑ์การประเมิน   : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ : 7 ข้อ  

ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการด าเนินงานด้านระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 คณะได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานด้าน      
การบริหารและการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร       
สายสนับสนุนไว้ในนโยบายที่ 13 ในเล่มยุทธศาสตร์   
และแผนพัฒนาฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2554 (เอกสาร
หมายเลข 2.4-1-1) ทั้งนี้คณะได้ส ารวจความต้องการ
ในการพัฒนาตนเองของบุคลากร (เอกสารหมายเลข 
2.4-1-2) ใช้ แผนอัตราก าลั ง (เอกสารหมายเลข       
2.4-1-3) ประกอบการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรของ
คณะ และได้น าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการปรับปรุง
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี  (พ .ศ .2555-2559) ฉบั บ
ปรับปรุง(เอกสารหมายเลข 2.4-1-4) พร้อมทั้งจัดท า 
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนประจ าปี 2555 (เอกสารหมายเลข 2.4-1-5)   

2.4-1-1 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ฉบับ
ปรับปรุง ปี 2554 
2.4-1-2  ผลส ารวจความต้องการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร ปี 2555  
2.4-1-3 แผนอัตราก าลังของคณะ 
2.4-1-4 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระยะ 5 ปี      
(พ.ศ.2555-2559) ฉบับปรับปรุง 
2.4-1-5 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนประจ าปี 2555 

ข้อ 2 คณะได้บริหารและพัฒนาอาจารย์ของคณะให้เป็นไป
ตามแผนที่ ก าหนด (เอกสารหมายเลข 2.4-2-1) 
นอกจากนี้คณะยังได้ด าเนินการดังนี้ 

(1) คณะได้รับอัตราก าลังสายวิชาการจากระบบ  
การสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย จ านวน 11 อัตรา 
(เอกสารหมายเลข 2.4-2-2  และ 2.4-2-3) และ        
ได้ประชุมพิจารณาคัดเลื อกบุ คลากรเพ่ือแต่ งตั้ ง        
เป็นอาจารย์พิเศษในแต่ละภาคเรียน (เอกสารหมายเลข 
2.4-2-4 และ 2.4-2-5) 

(2) คณะได้จัดอบรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้
ความรู้วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2555 ณ อัลไพน์ กอล์ฟ      
รีสอร์ท อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 
2.4-2-6 และ 2.4-2-7) 

(3) คณะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ พิ เศษ         
ประจ าภาคเรียนที่1/55 เมื่อวันที่17 มิถุนายน 2555     
ณ โรงแรมเมอร์ เคียว จั งหวัดเชียงใหม่  (เอกสาร
หมายเลข 2.4-2-8) และประจ าภาคเรียนที่ 2/2555 

2.4-2-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ปี 2555 
2.4-2-2 ประกาศรับสมัครอาจารย์ ปี 2555 
2.4-2-3 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
ปี 2555 
2.4-2-4 รายงานการประชุมกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 9 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2555 
2.4-2-5 รายงานการประชุมกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 14 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555    
2.4-2- 6 ค าสั่ งแต่ งตั้ งอาจารย์ ใหม่  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2555 เลขที่ 
52 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2555 
2.4-2-7 รายงานผลการด าเนินโครงการการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2555   
วันที ่7-8 กรกฎาคม 2555   
2.4-2-8 ค าสั่ งแต่งตั้ งอาจารย์ พิ เศษ คณะ
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเมอร์เคียว 
จังหวัดเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 2.4-2-9 ) 

(4) คณ ะก าหนดแต่ งตั้ งให้ ก ากับติ ดตามการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (TOR) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างาน  
ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ภาระงาน พันธกิจ อาจารย์
ระดับอุดมศึกษา ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ    
มีประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 2.4-2-10 ) 

(5) คณะจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
สอนสู่ความเป็นเลิศด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 29-30 สิงหาคม
2555  ณ  Belle villa Resort (เอกสารหมาย เลข    
2.4-2-11 และ 2.4-2-12) 

(6) คณะจัดโครงการอบรมทบทวนการบริหาร
จัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 
21-23 กันยายน 2555 ณ จังหวัดเชียงราย (เอกสาร
หมายเลข 2.4-2-13 และ 2.4-2-14) 

(7) คณะจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 27-28 กันยายน 
2 5 5 5  ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ ส ว น ดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร (เอกสารหมายเลข 2.4-2-15) 

(8) คณะจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนสู่ความเป็นเลิศทางภาษาและการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ วันที่ 13-14 สิงหาคม 2555 ณ Bell villa 
resort (เอกสารหมายเลข  2.4-2-16 และ 2.4-2-17 ) 
 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 
1/2555 ลงวันที่  6 สิ งหาคม 2555 และ     
ภาคเรียนที่  2/2555 เลขที่  85 ลงวันที่  7 
พฤศจิกายน 2555 
2.4-2-9  รายงานผลการด าเนิ นโครงการ      
การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การอาจารย์ พิ เศษ        
ภาคเรียนที่ 1/2555 วันที่ 17 มิถุนายน 2555 
และภาคเรียนที่ 2/2555 วันที่ 10 พฤศจิกายน 
2555 
2.4-2-10 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงพนักงาน
มห าวิ ท ยาลั ย ส าย วิ ช าก าร  พ .ศ .  2555             
ที่ 55/2555 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 
2.4-2-11 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ที่ 2272 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2555 
2.4-2-12 รายงานผลการด าเนินงานโครง
ประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนสอน     
สู่ ค วาม เป็ น เลิ ศด้ านมนุ ษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
2.4-2-13 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ที ่2461 ลงวันที่ 17 กันยายน 2555 
2.4-2-14 โครงการอบรมทบทวนการบริหาร
จัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.4-2-15 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
ที ่2401/2555 ลงวันที่ 8 กันยายน 2555 
2.4-2-16 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาผู้บริหารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2.4-2-17 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ 2084/2555 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2555 

ข้อ 3 คณะได้ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

2.4-3-1 ภ าพ ถ่ ายก ารป ระชุ ม อ าจารย์          
ปีการศึกษา 2555 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

(1) คณะได้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ ได้ รับ
ต าแหน่งทางวิชาการ/อาจารย์ที่ส าหรับการศึกษา 
อาจารย์ที่กลับจากการลาศึกษาต่อ และต้อนรับอาจารย์
ใหม่ในการประชุมอาจารย์ ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 
6 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง 411 (เอกสารหมายเลข   
2.4-3-1) 

 
 (2) คณะได้จัดพิธีท าบุญประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 

15 มิถุนายน 2555  ณ อาคารจตุราคาร เพ่ือเป็น        
สิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากร (เอกสารหมายเลข 
2.4-3-2) 

(3) คณะสนับสนุนส่งเสริมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
คณ ะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์  ป ระจ าปี
งบประมาณ 2555  (เอกสารหมายเลข 2.4-3-3) 

2.4-3-2  โครงการและรูปถ่ายงานท าบุญ
คณะฯ 
2.4-3-3 รายงานผลโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 4 คณะได้ติดตามผลจากการเข้าร่วมโครงการของ
บุคลากรของคณะในการน าความรู้ไปใช้ ดังนี้  

(1) คณะได้ติดตามสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
โครงการสัมมนาวิชาการสารสนเทศศาสตร์ โดยส่งเสริม
และสนับสนุนเครือข่ายห้องสมุด เพ่ือการพัฒนา        
ในยุคดิจิทัล เพ่ือน ามาพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) คณะได้สนับสนุนสาขาวิชาภูมิศาสตร์ เข้าร่วม
โครงการบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ     
แก่สังคม เพ่ือเข้ากับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้มี
คุณภาพพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 (3) คณะได้สนับสนุนบุคลากรพัฒนาตนเองเพ่ือให้
ความรู้อบรมทักษะความสามารถแก่นักศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่าง     
มีประสิทธิภาพ 

 (4) คณะได้ติดตามสนับสนุนบุ คลากรเข้าร่วม      
การอบรมการจัดการความรู้ KM DAY น ามาพัฒนา   
การท างานในหน่วยงานต่อไป  

2.4-4-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่   
ที่ 1498 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 
2.4-4-2 สรุปผลโครงการบูรณาการงานวิจัย
และการบริการวิชาการแก่สังคมกับการจัด   
การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2555 ในการ
ประเมินผลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
2.4-4-3 บันทึกข้อความ มส 05334/319     
ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 
2.4-4-4 บันทึกข้อความส านักวิทยบริการ   
สวท 168/ ลงวันที่ 23กรกฎาคม 2555 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 5 คณะได้เผยแพร่ให้ความรู้ เรื่องจรรยาบรรณของ
บุคลากรตาม ข้อบั งคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ยงใหม่ ไว้บนเว็บไซด์ของคณะและในคู่มื อและ       
แนวปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
2555 และก าชับติดตาม ให้คณาจารย์และบุคลากร   
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 2.4-5-1 
และ 2.4-5-2) 

2.4-5-1 คู่มือและแนวปฏิบัติตามค ารับรอง  
การปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2555 
2.4-5-2  เว็บไซด์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (เรื่องจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัย) www.human.cmru.ac.th 
 

ข้อ 6 คณะได้ประเมินความส าเร็จของการปฏิบัติตาม
กิจกรรมที่ ก าหนดในแผนบริหารและพัฒนา และ
ประเมินความส าเร็จของแผน เพ่ือน าผลไปปรับปรุง 
(เอกสารหมายเลข 2.4-6-1) 

 

2.4-6-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ปี 2555 (อ้างอิง 2.4-2-1) 

ข้อ 7 คณะได้น าผลการประเมินความส าเร็จของแผน     
การพัฒนาบุคลากรของคณะ ไปพิจารณาและเสนอแนะ
แนวทาง เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา
ต่อไป ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในการ
ประชุมครั้งที่ครั้งที่  1 /2556 วันที่  21 กุมภาพันธ์  
2556  (เอกสารหมายเลข 2.4-7-1) 

2.4-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณ ะ  ครั้ งที่  1  /2556 วั นที่  21 
กุมภาพันธ์  2556 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
5 ข้อ 7 ข้อ  5 คะแนน 7 ข้อ 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะมียุทธศาสตร์ แผนบริหาร  และแผนปฏิบัติการในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน  
 
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองของอาจารย์
และบุคลากรอย่างท่ัวถึง  

2. ควรมีการพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนการบริหารและแผนพัฒนาอาจารย์ บุคลากรให้สูงขึ้น 

http://www.human.cmru.ac.th/
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         อาจารย์ภาสกร   โทณะวณิก 
           รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
ผู้จัดเก็บข้อมูล  1.  นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี นักวิชาการศึกษา   
   2.  นางสาวจิรารักษ์ คนขยัน  นักวิชาการศึกษา 
   3.  นางสาวพชรวรรณ เฟ่ืองปรางค์ นักวิชาการศึกษา 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 :  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  (สกอ.) 
  

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ  ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม        

การใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อย       

ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ  อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ       
สนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณ       
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ      

ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
หมายเหตุ  : 

1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม  Notebook และ Mobile Device ต่าง ๆ ของนักศึกษาที่มี      
การลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบันด้วย 

2. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องเทียบ
เป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ :  7 ข้อ 
 ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการด าเนินงานด้านห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

เอกสาร/ 
หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ใช้
บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และ Mobile 
Device ที่มีการลงทะเบียนต่อการใช้งาน Wi-Fi ในอัตรา 
4.11 FTES (เอกสารหมายเลข 2.5-1-1)  

2.5-1-1 ข้อมูลผลการค านวณค่า FTES ต่อ
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดกับจ านวน
นักศึกษาประจ าปี 2555 (รายงานโดยส านัก
วิ ท ยบริ การและเทค โน โลยี ส ารสน เทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 

ข้อ 2 นักศึกษาของคณะ ได้ใช้บริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ 
ได้แก่ ห้องสมุดลายสืไท (สาขาวิชาภาษาไทย) ห้องสมุด
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ห้องสมุดนิติศาสตร์ ห้องศูนย์  
จีนศึกษา และห้องศูนย์เกาหลี (เอกสารหมายเลข    
2.5-2-1) อีกทั้งยังได้จัดโครงการการอบรมทักษะความรู้   
ทางภาษาและ IT แก่นักศึกษาของคณะทุกปีการศึกษา 
อีกด้วย (เอกสารหมายเลข 2.5-2-2) นอกจากนี้
นักศึกษายังได้ใช้บริการอ่ืน ๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และได้รับการฝึกอบรมการใช้งาน จากการ
ให้บริการของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการงานห้องสมุดผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

2.5-2-1 ภาพถ่ายห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้
ในความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
2.5-2-2 รายงานผลการด าเนิ น โครงการ      
การอบรมทักษะความรู้ทางภาษาและ IT วันที่ 
20-21 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม ่

ข้อ 3 คณะได้จัดบริการด้านกายภาพเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

(1) คณะมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 
ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บริเวณคณะ     

2.5-3-1 ภาพถ่ายห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจุดบริการ   
ในความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ห้อง 414 และห้อง 416 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาศิลปกรรม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ทางภูมิสารสนเทศ  

(2) คณะมีห้องสมุดลายสืไท สาขาวิชาภาษาไทย  
ห้องสมุดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ห้องสมุดนิติศาสตร์ 
และห้องศาลจ าลองของสาขาวิชานิติศาสตร์ ห้องศูนย์
จีนศึกษา และห้องศูนย์เกาหลี ห้องปฏิบัติการศิลปะ 
ห้องที่มีอุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ในระบบไร้สาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนของ
อาจารย์และนักศึกษาของคณะ  

(3) ส านั กงานคณ บดี คณ ะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้จัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 2 
เครื่อง ซึ่ งเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบไร้สายเพ่ือให้
นักศึกษาและอาจารย์สามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้
อย่างสะดวก (เอกสารหมายเลข 2.5-3-1) 

ข้อ 4 คณะได้จัดให้มีเว็บไซต์ของคณะเพ่ือบริการนักศึกษา
ในการสืบค้นข้อมูลด้านวิชาการ และเชื่อมต่อกับ
อินเตอร์เน็ต ระบบไร้สายของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้
นักศึกษายังสามารถรับบริการด้านสุขภาพอนามัยและ
การรักษาพยาบาลที่หน่วยพยาบาลของโรงพยาบาล
เครือข่ายที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น นอกจากนี้ด้านสวัสดิการ    
อ่ืน ๆ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโรงอาหาร สนามกีฬาและ
จุดพักผ่อนอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 2.5-4-1 และ 2.5-4-2)   

2.5-4-1 เว็ บ ไซต์ คณ ะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ www.human.cmru.ac.th 
2.5-4-2 ภาพถ่ายหน่วยรักษาพยาบาลที่หน่วย
พยาบาลของโรงพยาบาลเครือข่ าย และ
สวัสดิการอ่ืน ๆ  

ข้อ 5 มหาวิทยาลัยมีระบบสาธารณู ปโภคและรักษา    
ความปลอดภัยของอาคารโดยรอบ เช่น เรื่องประปา 
ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคาร   
ต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร
หมายเลข 2.5-5-1)   

2.5-5-1 ภ า พ ถ่ า ย ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ด้ า น
สาธารณูปโภค และการรักษาความปลอดภัย
ของอาคารโดยรอบ 
 
 
 

ข้อ 6 คณ ะได้ประเมิ นผลการประเมิ นคุณ ภาพการ 2.5-6-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพของ

http://www.human.cmru.ac.th/
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ให้บริการต่าง ๆ โดยมีผลประเมินทุกข้อ 3.51 ขึ้นไป 
ดังนี้ 

(1) บริการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ผลคะแนนเฉลี่ย 3.29 

(2) บริการด้ านกายภาพ เช่น ห้ องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการ ผลคะแนนเฉลี่ย 3.47 

(3) บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืน ๆ     
ผลคะแนนเฉลี่ย 3.98 

(4) ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย    
ผลคะแนนเฉลี่ย 3.63 

ทั้งนี้ได้น าผลดังกล่าวเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 
2556 เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (เอกสารหมายเลข 
2.5-6-1 ถึง 2.5-6-2)   

การด าเนินงานและการจัดบริการเพ่ือส่งเสริม   
การเรียนรู้ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
2.5-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ป ระจ าค ณ ะค รั้ งที่  3 /2 556  เมื่ อ วั น ที่            
23 พฤษภาคม 2556 

ข้อ 7 คณะได้น าผลการประเมินคุณภาพการบริการ        
ในข้อ 6 มาเสนอแนะจากแก่กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการพัฒนา การจัดบริการด้านกายภาพ 
เช่ น  การปรับปรุ งภู มิ ทั ศน์ บ ริ เวณ โดยรอบ เช่ น           
จัดจุดแยกขยะและขวดพลาสติก บริเวณรอบคณะ และ
จัดบริเวณคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมในบริเวณส านักงานคณะ 
เป็นต้น  

 

2.5-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณ ะ ครั้ งที่  3 /2556  เมื่ อ วั น ที่            
23 พฤษภาคม 2556  
 

 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
7 ข้อ 7 ข้อ   5 7 ข้อ 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดบริการทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจน
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยมีพัฒนาการการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         อาจารย์ภาสกร   โทณะวณิก 
           รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
ผู้จัดเก็บข้อมูล  1.  นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี นักวิชาการศึกษา   
   2.  นางสาวจิรารักษ์ คนขยัน  นักวิชาการศึกษา 
   3.  นางสาวพชรวรรณ เฟ่ืองปรางค์ นักวิชาการศึกษา 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6     :    ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)       

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ

ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการวิจัย 
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม    

ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน      

การเรียนรู้ทุกวิชา ทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจ แต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51           
จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้    
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 
หมายเหตุ : 

1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและ  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือ         
ในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอน ของสถาบันที่ได้
พัฒนาขึ้น และน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 
 กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย  
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เกณฑ์การประเมิน :  

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

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 7 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ :    7 ข้อ  
 ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานด้านระบบและกลไก       
การจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้  
 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

เอกสาร/ 
หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 คณะได้ด าเนินการเพ่ือประกันคุณภาพการจัด      
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร
ดังนี้ 

1) คณะได้ ก าหนดนโยบายเพ่ื อพัฒนาการจัด       
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไว้ในนโยบายที่ 
3 ในยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)ฉบับปรับปรุง  
(เอกสารหมายเลข 2.6-1-1) 

2) ทุกรายวิชามีการก าหนดการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไว้ใน มคอ.3 เพื่อเป็นแนวทาง  
แก่อาจารย์ ในรายวิชาต่ าง ๆ  (เอกสารหมายเลข      
2.6-1-2) 

3) รายวิชาที่ มีการก าหนดการเรียนการสอนที่      
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไว้ใน มคอ.3 ได้รายงานผลการน า 
มคอ.3 ไปใช้ไว้ใน มคอ.5 และข้อมูลผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(เอกสารหมายเลข 2.6-1-3) 

2.6-1-1 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระยะ 5 ปี         
(พ.ศ.2555-2559)ฉบับปรับปรุง 
2.6-1-2 เอกสาร มคอ.3 
2.6-1-3 เอกสาร มคอ.5 และรายงานผล    
การด าเนินงานของหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

ข้อ 2 ทุกรายวิชาของหลักสูตรที่สังกัดคณะมีรายละเอียด
ของรายวิชาตาม มคอ. 3 (เอกสารหมายเลข  2.6-2-1) 

2.6-2-1 เอกสาร มคอ. 3  

ข้อ 3 ทุกหลักสูตรของคณะมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะ    
การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนจากการปฏิบัติ  เช่น 

2.6-3-1 ตารางแสดงรายวิชาของทุกหลักสูตร  
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียน
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
รายวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ (GART 4901),  
รายวิชาการแปล 1 (ENG 3219), และ รายวิชานาฎย-
นิพนธ์ (เอกสารหมายเลข 2.6-3-1 และ 2.6-3-2) 

 

จากการปฏิบัติ  
2.6-3-2  เอกสาร มคอ. 3 

ข้อ 4 ทุ กหลักสู ตรที่ สั งกั ดคณะได้ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ มี
ประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข  2.6-4-1 และ 
2.6-4-2) 

2.6-4-1  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคเรียน
ที่2/2555 เลขท่ี 85/55 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2555 
2.6 -4-2  หนั งสื อเชิญอาจารย์ พิ เศษและ 
หนั งสื อตอบรับ เป็ นอาจารย์ พิ เศษที่  ศธ 
0533.4/320 ลงวันที่  18 ตุลาคม 2555  

ข้อ 5 คณะได้จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาจากการวิจัย
หรือกระบวนการจัดความรู้ ดังรายละเอียดในตาราง
ด้านล่าง  (เอกสารหมายเลข 2.6-5-1 ถึง 2.6-5-3) 

 

2.6-5-1 หนั งสื อ เรื่ อ งการศึ กษ ารู ป แบ บ
ศิลปะการแสดง : กรณีศึกษารายวิชานาฏย-
นิพนธ์ นศ.51 ค.51 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2554 โดย ผศ.บุษบัน ศรีสารคาม 
2.6-5-2 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
ออกแบบประยุกต์ศิลปนิพนธ์ให้แก่นักศึกษา
สาขาวิชาศิลปกรรม ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ และ
ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ โดย อาจารย์เอกพงศ์
สุริยงค ์
2.6-5-3  หนังสือเรื่อง ENG 3219 การแปล 1 
โดย อาจารย์ นรมน ชาญไววิทย์  

ข้อ 6 คณะได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา โดย
มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 ทุกรายวิชา (เอกสาร
หมายเลข 2.6-6-1) 

2.6-6-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนทุกรายวิชา 

ข้อ 7 คณะได้ติดตามให้อาจารย์ในคณะรายงาน       ผล
การด าเนินงานของหลักสูตร และน าผลไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตาม          ผลการ
ประเมินรายวิชา  (เอกสารหมายเลข 2.6-7-1 ถึง 2.6-
7-2) 

2.6-7-1 เอกสาร มคอ. 5 
2.6-7-2 สมอ. 07-02 
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ตารางแสดงข้อมูลการพัฒนาการเรียนการสอนจากการวิจัย 

 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

7 ข้อ 7   5 7 ข้อ 
 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
  
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

คณะควรสนับสนุนให้อาจารย์น าผลงานวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกหลักสูตรให้
มากขึ้น   
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   

ที ่ รายวิชา รายละเอียด 
พัฒนาจากการวิจัยเรื่อง/ 

การจัดการความรู้เรื่อง/ประเด็น (ระบุชื่อ) 
1. นาฎยนิพนธ์  

ผศ. บุษบัน ศรีสารคาม 

เพ่ือใช้ประกอบการเรียน     
การสอนในรายวิชานาฏย-
นิพนธ์ 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในการศึกษารูปแบบ
นาฏยนิพนธ์ เกี่ ยวกับรูปแบบศิลปะการแสดง        
เชิงสร้างสรรค์ เช่น ฟ้อนหัตถกรรมงามชามตราไก่ 
ซึ่งเป็นการแสดงพื้นฐานล้านนาโดยดัดแปลงมาจาก
การแต่งกายพ้ืนบ้านของ จังหวัดล าปาง 

2. ออกแบบประยุกต์
ศิลปนิพนธ์ 
อ.เอกพงษ์ สุริยงค์ 

เพ่ือใช้ประกอบการสอน
รายวิชาออกแบบประยุกต์      
ศิลปนิพนธ์ 

เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการท างานทางด้าน
ศิลปกรรมและการออกแบบมาสร้างงาน และประมวล
ความรู้งานออกแบบประยุกต์ศิลปนิพนธ์ ให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการวิชาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน ให้มีศักยภาพต่อสาธารณะชน 

3. การแปล 1 

อ.นรมน ชาญไววิทย์ 
เพ่ือใช้ประกอบการเรียน    

การสอนรายวิชาการแปล 1 

เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ พ้ืนฐานและ
ทฤษฏีเกี่ยวกับการแปล โดยเน้นการแปลภาษา
อังกฤษเป็นภาษาไทยและการแปลไทยเป็นอังกฤษ
และสามารถน าความรู้ทฤษฏีหลักเบื้ องต้นมา
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผู้จัดเก็บข้อมูล   1.  นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี นักวิชาการศึกษา   
   2.  นางสาวจิรารักษ์ คนขยัน  นักวิชาการศึกษา 
   3.  นางสาวพชรวรรณ เฟ่ืองปรางค์ นักวิชาการศึกษา 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7  :    ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.) 
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตย่างน้อยส าหรับ   
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อ   
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือการน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่จัดโดยสถาบัน 
 
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 

ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานด้านระบบและกลไก        
การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 คณะได้ด าเนินการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิต      
ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร
ปริญญาตรี (เอกสารหมายเลข 2.7-1-1) 

2.7-1-1 รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมิน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2547 
และ 2548  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ข้อ 2 คณะได้น าผลจากการส ารวจมาปรับปรุง ดังนี้ 2.7-2-1 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1) ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2547 และ 2548 เป็น
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 (เอกสารหมายเลข 
2.7-2-1 ถึง 2.7-2-3) 

2) การจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 และ      
รายงานผลตาม มคอ.5 ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง         
พ.ศ. 2553 (เอกสารหมายเลข2.7-2-4) 

3) จัดอบรมแก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ วันที่ 20-21 ตุลาคม 2555 (เอกสารหมายเลข 
2.7-2-5 ) 

 

2.7-2-2 รายงานการวิจัย เรื่องการประเมิน
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 
2547 และ 2548  
2.7-2-3 เอกสาร มคอ. 2 
2.7-2-4 เอกสารรายละเอียด มคอ.3 และ มคอ. 5 
2.7-2-5 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรม
ทักษะความสามารถของนักศึกษาทางด้านภาษา
และ IT ก่อนออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ    
วันที่  20-21 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฎเชียงใหม ่ 

ข้อ 3 คณะได้ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนการสอนตามคุณลักษณะ
บัณฑิต ดังนี้ 

1) คณะใช้ข้อมูลแผนอัตราก าลัง (เอกสารหมายเลข 
2.7-3-1) แ ผ น พั ฒ น าบุ ค ล าก รแ ล ะผ ล ส า ร ว จ         
ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรปี  2555 
(เอกสารหมายเลข2.7-3-2) มาประกอบการสนับสนุน 
และจัดอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร      
ของคณะ (เอกสารหมายเลข 2.7-3-3) 

2) คณะมีห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องสืบค้นข้อมูล
ภาษาไทย นอกจากนี้คณะได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการ      
ที่ เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิ ต เช่น 
ห้องสมุดภาษาอังกฤษ ศูนย์เกาหลี  ศูนย์จีนศึกษา 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะ 1 ห้องปฏิบัติการ
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ค ณ ะ  2 ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า รด น ต รี 
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารท างน าฏศิ ลป์  ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ศิลปกรรม ห้องศาลจ าลองนิติศาสตร์ 
ห้องสมุดสาขานิติศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ภูมิสารสนเทศ เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 2.7-3-4) 

3) คณะได้ จั ดสรรงบประมาณ เพ่ื อจัดซื้ อวัสดุ 
ครุภัณฑ์และงบประมาณส าหรับโครงการ/กิจกรรม       

2.7-3-1 แผนอัตราก าลังคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี 2555 
2.7-3-2 ผลส ารวจความต้องการการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี 2555 
2.7-3-3 รายงานการด าเนินงานโครงการประชุม
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่   
ความเป็ นเลิ ศทางด้ านมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
วั นที่  29-30 สิ งห าคม 2555 ณ  Belle villa 
resort จังหวัดเชียงใหม่  
2.7-3-4 รูปถ่ายห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
2.7-3-5 เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ ปี 2555 
2.7-3-6 รายงานโครงการได้ รั บการอนุ มั ติ
งบประมาณปีงบประมาณ 2555-2556 
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ที่ เอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและ        
การพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะของบัณฑิ ต 
(เอกสารหมายเลข 2.7-3-5) 

4) คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดโครงการ
พัฒนาบัณฑิต (เอกสารหมายเลข 2.7-3-6) 

ข้อ 4 คณะส่งเสริมและจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุม
วิชาการ เช่น 

1) งานวั นสามหนึ่ ง  วั นที่  11 มกราคม 2556          
ณ ห้องประชุมเอ้ืองค า ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิ ม      
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (เอกสาร
หมายเลข 2.7-4-1) 

2) โครงการ เรื่อง รู้ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ดีอย่างไร
กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 10+3 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555  (เอกสารหมายเลข 2.7-4-2) 

3) นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์และตอบปัญหาอาเซียนเพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติ
อาเซี ยนส าหรับนั กศึ กษามหาวิทยาลั ยราชภั ฎ           
ทั่ วประเทศ โดยได้ รับรางวั ลที่  5 ในการแข่ งขั น        
ตอบปัญหาอาเซียนประเภททีม (เอกสารหมายเลข 
2.7-4-3) 

4) โครงการวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา   
ค รั้ ง ที่  13 เ พ่ื อ อ นุ รั ก ษ์ พั ฒ น า แ ล ะ เผ ย แ พ ร่
ศิลปวัฒนธรรมให้แพร่หลายในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  (เอกสารหมายเลข 2.7-4-4) 

5) นักศึกษาถ้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
เป็นภาษาอังกฤษ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้
นั กศึ กษาแสดงความสามารถทางภาษาอั งกฤษ         
สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ
สร้างเครือข่ายทั่วประเทศ โดยได้รับรางวัลอันดับที่ 4 

2.7-4-1 รายงานผลโครงการ วันสามหนึ่ ง     
วันที่ 11 มกราคม 2556 
2.7-4-2 รายงานผลโครงการ เรื่องรู้ภาษาจีน 
ญี่ปุ่น เกาหลี ดีอย่างไรกับการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 10+3 เมื่อวันที่  22 
สิงหาคม 2555 
2.7-4-3 รายงานผลการส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์และตอบปัญหาอาเซียน เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องประกาศในอาเซียน วันที่ 
4 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลั ยราชภัฎ   
เทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
2.7-4-4 ร า ย ง า น โค ร ง ก า ร วั ฒ น ธ ร ร ม
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 วันที่12-14 
สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และพัฒนา
ทักษะการบรรเลงดนตรีไทยให้มากขึ้น 
2.7-4-5 รายงานผลการส่งนักศึกษาที่ร่วมการ
แข่งขัน การกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างทัศนคติ    
ที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่            
15 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2555 ณ  จุ ฬ าล งก ร ณ์
มหาวิทยาลัย  
2.7-4-6 รายงานการเดินทางสรุปผลโครงการ
สัมมนาเครือข่ายคณาจารย์นิสิต นักศึกษา 
พัฒนาชุมชน/สังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 
2-4 ธันวาคม 2555 เพ่ื อแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
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จากการแข่งขัน (เอกสารหมายเลข 2.7-4-5 ) 
6) นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วม

สัมมนาการสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษา พัฒนาชุมชน/
สั งคม  ทั่ วป ระเทศครั้ งที่  12 เพ่ื อ เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานทางวิชาการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างคณาจารย์นิสิต นักศึกษาพัฒนาชุมชน/สังคม  
ให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดโครงการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง (เอกสาร
หมายเลข 2.7-4-6 ,2.7-4-7 และ 2.7-4-8) 

7) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาตะวันตกเข้าร่วมโครงการ
แข่งขันเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ UTCC English 
Essay Writing Contest 2012 เพ่ือให้นักศึกษาแสดง
ความสามารถและเสริมสร้างความสนใจในการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษทางการเขียน โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1และรางวัลชมเชย ณ มหาวิทยาลัยหอการค้า-
ไทย (เอกสารหมายเลข2.7-4-9) 

8) นั ก ศึ ก ษ าส าข าวิ ช าภ าษ าไท ยห ลั ก สู ต ร         
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตเข้าร่วมสัมมนาภาษาและ
วรรณกรรมไทย “ตามรอยภูมิปัญญาของชาวไทยใหญ่ 
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” เพ่ือให้นักศึกษา
เข้าใจมรดกทางวัฒนธรรมและวรรณกรรมของบรรพชน
ในแต่ละท้องถิ่นสู่ ชนรุ่นหลั ง (เอกสารหมายเลข      
2.7-4-10 ) 

9) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยหลักสูตรศิลป -   
ศาสตรมหาบัณฑิต จัดโครงการศึกษาดูงานประเทศ
กัมพูชา เพ่ือการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน   
การเรียนการสอนภาษาสู่ประชาคมอาเซียน(เอกสาร
หมายเลข 2.7-4-11 ) 

ผ ล งาน ท างวิ ช าก ารจ าก ก ารวิ จั ย  แล ะ
วิทยานิพนธ์ของแต่ละท้องถิ่น เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
2.7-4-7 บันทึกข้อความ พช.0533.4.2.1/479 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ขออนุญาต
เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายคณาจารย์นิสิต
นักศึกษาพัฒนาชุมชนและระดับชาติ 
2.7-4-8 ภาพถ่ายรูปรับรางวัล 
2.7-4-9 บันทึกข้อความ ภอ.1533.4.1.2/ วันที่ 
18 เมษายน 2556 และค าสั่ งมหาวิทยาลั ย    
ราชภัฎเชียงใหม่ที่ 1125/56 วันที่ 19 เมษายน 
2556 เพ่ือเสริมสร้างความม่ันใจในการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษทางการเขียน เรื่องเดินทางไป
ราชการเพ่ือรับรางวัล วันที่  24-25 เมษายน 
2556 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2.7-4-10 รายงานการประชุมสัมมนาภาษาและ
วรรณกรรมไทย เรื่อง “ตามรอยภูมิปัญญา     
ของชาวไทยใหญ่  อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ ฮ่องสอน” ของนักศึกษาสาขาภาษาไทย 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วันที่ 24-25 
พฤษภาคม 2556 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2.7-4-11 รายงานการศึกษาดูงานการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยภูมินทร์ 
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา วันที่ 21-26 เมษายน 
2556 

ข้อ 5 คณะจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เช่น  

2.7-5-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 
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1) คณะจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมทีปังกร-
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรม
การฟังบรรยายคุณธรรมจริยธรรม  (เอกสารหมายเลข 
2.7-5-1) 

2555  
 

 
 
 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5  5 7 ข้อ 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 คณะสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมอบรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
ทุกหลักสูตรควรส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาส เข้าร่วมประชุมอบรมทางวิชาการนอกเหนือจากการจัดการ

เรียนการสอนในห้องเรียน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   
ผู้จัดเก็บข้อมูล   1.  นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี นักวิชาการศึกษา   
   2.  นางสาวจิรารักษ์ คนขยัน  นักวิชาการศึกษา 
   3.  นางสาวพชรวรรณ เฟ่ืองปรางค์ นักวิชาการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8   :  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ.) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องส่งเสริมไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร 
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม      

ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนด ในข้อ 1 โดยระบุ

ตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จที่ชัดเจน 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ตามตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม

จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
 
หมายเหตุ : 

1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ  50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือ  เข้าร่วมการคัดเลือก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป)  

2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป      
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
องค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม  สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)  
 
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 
 ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการด าเนินงานด้านระดับความส าเร็จของ
การเสริมสร้างคุณภาพ จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

เอกสาร/ 
หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 คณะได้จัดท าประกาศของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม   

2.8-1-1 ประกาศคณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่องพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ที่ พึงประสงค์ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (เอกสารหมายเลข 2.8-1-1) นอกจากนี้
ใน มคอ. 2 ของทุกหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2553        
ได้ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็น
แนวทางแก่ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน (เอกสาร
หมายเลข    2.8-1-2)        

จริยธรรมที่ พึ งประสงค์ของนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฎเชียงใหม่   
2.8-1-2 ตัวอย่าง มคอ. 2  

ข้อ 2 คณ ะได้ ถ่ ายทอดและเผยแพร่ประกาศ เรื่ อง 
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของ
นั กศึ กษาคณ ะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่บนเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
ของคณะ  (เอกสารหมายเลข 2.8-2-1) และถ่ายทอด
ให้แก่คณาจารย์ผ่านบันทึกข้อความและการประชุม
อ าจ ารย์ ป ระจ าภ าค เรี ย น  2 /255 5  วั น ที่  10  
พฤศจิกายน 2555 ห้ อง 411 (เอกสารหมายเลข     
2.8-2-2) ในส่วนของนักศึกษาและผู้ปกครอง คณะได้
ถ่ายทอดผ่านการจัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 
2555 (เอกสารหมายเลข 2.8-2-3 ถึง 2.8-2-6) 

2.8-2-1 เว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (www.human.cmru.ac.th) 
2.8-2-2 บันทึกข้อความแจ้งประกาศ เรื่อง
พฤติ กรรมด้ านคุณ ธรรม จริยธรรมที่ พึ ง
ประสงค์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
2.8-2-3 รายงานการประชุม อาจารย์ประจ า
ภาคเรียนที่ 2/2555 
2.8-2-4 คู่มือโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม  
2.8-2-5 คู่มือการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา
ใหม ่
2.8-2-6 รูปถ่ายการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา
ใหม ่
 
 

ข้อ 3 คณะมีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรม           
ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามที่ก าหนดในประกาศของ
คณะ พร้อมตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จ ดังแสดง
ในตารางโครงการ/กิ จกรรมส่ งเสริมพฤติ กรรม         
ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ พึงประสงค์ของนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเชียงใหม ่

2.8-3-1 ตารางแสดงโครงการ/กิ จกรรม        
ที่ส่งเสริมพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
ที่พึงประสงค์ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์  มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เชียงใหม ่

ข้อ 4 คณะได้ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่ งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมตามที่ก าหนดไว้  โดยมีผลการ

2.8-4-1 ตารางแสดงผลการบรรลุเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมด้าน
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ประเมินบรรลุ เป้ าหมายร้อยละ 100 ของตัวบ่ งชี้ 
(เอกสารหมายเลข 2.8-4-1)  

คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
ค ณ ะม นุ ษ ยศ าส ต ร์ แ ล ะสั งค ม ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ข้อ 5 
 
 
 

นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์  ได้ รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1       
การประกวดโครงการสัมมนาเครือข่ายคณาจารย์นิสิต 
นักศึกษา พัฒนาชุมชน/สังคม ระดับชาติครั้งที่  12    
(เอกสารหมายเลข 2.8-5-1 และ  2.8-5-2) 

2.8-5-1  รูปภาพการรับรางวัล  
2.8-5-2 บันทึกข้อความ พช.0533.4.2.1/479 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ขออนุญาต
เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายคณาจารย์นิสิต
นักศึกษาพัฒนาชุมชนและระดับชาติ 
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โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ที ่
พฤติกรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
โครงการ / กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1. 
ปฏิบัติตนตามกรอบวัฒนธรรม กฎหมาย 
และศลีธรรมอันด ี

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2555 
 

มิถุนายน 
2555 

นักศึกษาใหม่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลประเมินความคดิเห็นของ
ผู้เข้าร่วม 3.51 ขึ้นไป 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 

2.1  โครงการออกแบบประยุ กต์ ศิ ลปะนิ พนธ์ 
MIRROR ประจ าปี2556 
 

กุมภาพันธ์ 
2556 

นักศึกษาใหม่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลประเมินความคดิเห็นของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมคิดเป็น
ร้อยละ 3.51 ขึ้นไป 

สาขาวิชา
ศิลปกรรม 

2.2 โครงการค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ ครั้งท่ี7 
กรกฎาคม 

2555 
นักศึกษาใหม่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลประเมินความคดิเห็นของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมคิดเป็น
ร้อยละ 3.51 ขึ้นไป 

สาขาวิชา
นิติศาสตร ์

2.3 โครงการวันรพี  
สิงหาคม 
2555 

นักศึกษาใหม่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลประเมินความคดิเห็นของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมคิดเป็น
ร้อยละ 3.51 ขึ้นไป 

สาขาวิชา
นิติศาสตร ์

3. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม 

3.1 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ในโครงการค่ าย
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2555 

มิถุนายน 
2555 

นักศึกษาใหม่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80ขึ้นไป 

ผลประเมินความคดิเห็นของ
ผู้เข้าร่วม 3.51 ข้ึนไป 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

3.2 โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน 
กรกฎาคม 

2555 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 
80 ข้ึนไป 

ผลประเมินประโยชน ์
ที่ได้รับ 3.51 ข้ึนไป 

สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร ์

4. 
สืบสาน อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

4.1 โครงการภูมิศาสตร์ร่วมใจปลูกป่าสร้างฝายรักษา
สิ่งแวดล้อม 

กรกฎาคม 
2555 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

ผลประเมินประโยชน ์
ที่ได้รับ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สาขาวิชา
ภูมิศาสตร ์

4.2 โครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งท่ี 17 สิงหาคม นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ผลประเมินประโยชน ์ หลักสตูร 
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ที ่
พฤติกรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
โครงการ / กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

2555 ร้อยละ 80 ข้ึนไป ที่ได้รับ ร้อยละ 80 ขึ้นไป วัฒนธรรมศึกษา 

4.3 โครงการกิจกรรมรับการถ่ายทอดความรู้และ
องค์ประกอบทางด้านนาฎศิลป์ หัวข้อ “การแสดง   
ในคุ้มพระราชชายาเจ้าดารารัศมี” 

กรกฎาคม 
2555 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

ผลประเมินประโยชน ์
ที่ได้รับ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

หลักสตูรนาฏศิลป ์

5. 
มีความเป็นประชาธิปไตย และ 
อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข 

5.1 โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่น  
กรกฎาคม 

2555 
 

เยาวชนเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

ผลประเมินประโยชน ์
ที่ได้รับ ร้อยละ 75 
ขึ้นไป 

หลักสตูร 
รัฐประศาสนศาสตร ์

5.2 โครงการการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชา

พัฒนาชุมชน 

มกราคม - 
สิงหาคม 
2555 

นักศึกษาเข้าร่วมโครง การ
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

ผลประเมินความคดิเห็น 
3.51 ข้ึนไป 

สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน 

รวม 11 โครงการ/กิจกรรม รวม 22ตัวชี้วัด - 
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สรุปการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ที ่
พฤติกรรม 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

รายการโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

และสถานที ่

การบรรลุเกณฑ์ความส าเร็จที่ก าหนดในโครงการ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. 
ปฏิบัติตนตามกรอบ
วัฒนธรรม กฎหมาย 
และศลีธรรมอันด ี

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 
ประกอบด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญ  การฟั งบรรยายคุณธรรมจริยธรรม         
การพบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ในสาขา/หลักสูตร และการมอบรางวัล
ให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและ สร้างช่ือเสียงให้กับคณะ 

วันท่ี 1 มิถุนายน 2555 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ    

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่

นักศึกษาใหม่
เข้าร่วม  
939 คน 

(81.07%) 

- 
ผลประเมิน 
เฉลี่ย 4.13 

- 

2. 
มีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและสังคม 

2.1 โครงการออกแบบประยุกต์ศิลปะนิพนธ์ MIRROR ประจ าปี2556
ประกอบด้วยกิจกรรมที่ฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้คุณค่าของวิชาชีพจากศิลปะ 
และเรียนรู้การให้การแบ่งปัน และสร้างส านึกท่ีดี  ต่อตนเองและสังคม  
 

วันท่ี 1-5 กุมภาพันธ์2556     
ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว 

เยาวชน 
เข้าร่วม  
89คน 

(47.19%) 

- 
ผลประเมิน 

เฉลี่ยในระดับ 
ดีมาก 

- 

2.2 โครงการค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ คร้ังที่7 ประกอบด้วยกิจกรรมที่เน้น
ให้นักศึกษาตะหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพกฏหมายและเทคโนโลยี
การศึกษาด้านกฏหมายเพื่อให้นักศึกษารู้จักมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
 

วันท่ี 14-15 กรกฏาคม 2555 
ณ หน่วยจัดการต้นน้ าแม่สา 

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่

นักศึกษา 
เข้าร่วม  
100 คน 
(100%) 

- 
ผลประเมิน

เฉลี่ยในระดับ
มากที่สุด 

- 
 

3. 
มีจิตสาธารณะ 
เสียสละเพือ่ส่วนรวม 

3.1 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ภายใต้โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555ประกอบด้วยการปรับภูมิทัศน์และ
รักษาความสะอาดบริเวณวัด และภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ่ 

วันท่ี 3 มิถุนายน 2555 
ณ วัดกู่เตา้ วัดเชียงโฉม  

วัดข่วงสิงห์และภายในบรเิวณ
มหาวิทยาลยั 

นักศึกษาใหม่
เข้าร่วม  

(57.55%) 
- 

ผลประเมิน
เฉลี่ย 4.14 

- 
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ที ่
พฤติกรรม 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

รายการโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

และสถานที ่

การบรรลุเกณฑ์ความส าเร็จที่ก าหนดในโครงการ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
3.2 โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน ให้ความรู้เรื่องห้องสมุดแก่ชุมชน จัดบอร์ด
กิจกรรมในห้องสมุด จัดเรียงหนังสือขึ้นช้ัน ท าระเบียนหนังสือ ฝึกให้มี  
ความรับผิดชอบ 

วันท่ี 14 กรกฎาคม 2555 
ณ โรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม     

อ.แม่ริม   จ.เชียงใหม ่

ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
186 คน 
(100%) 

- 
ผลประเมิน 
เฉลี่ย 61.88 

- 

4. 
สืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม 

4.1 โครงการภูมิศาสตร์ร่วมใจปลูกป่าสร้างฝายรักษาสิ่งแวดล้อม 
เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

วันท่ี 20-21 กรกฎาคม  2555  

ณ ส านักบริหารจัดการตั่งมั่น 
ที่อนุรักษ์ท่ี 16 ต.โป่งแยง  

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่
 

นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 

. 83 คน 
(100%) 

- 
ผลประเมิน

เฉลี่ย 4.85% 
- 

4.2 โครงการวัฒนธรรมสัญจร คร้ังที่ 17 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
นักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    
แก่เยาวชนในชุมชน 

วันท่ี 18 สิงหาคม 2555 
ณ โรงเรียนแมร่ิมวิทยาคม   

อ.แม่ริม   จ.เชียงใหม ่

นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ

190คน 
(100%) 

- 
ผลประเมิน

เฉลี่ย 48.42% 
- 

5. 

มีความเป็น
ประชาธิปไตย  
และอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นได ้
อย่างมีความสุข 

5 . 1  โ ค ร ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย สู่ ท้ อ ง ถิ่ น                                 
เป็นกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา น าความรู้ไปใช้ในการให้บริการ
วิชาการแก่เยาวชนไทย ในท้องถิ่นให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย  
 

วันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2555 
ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  
ต. แม่ออน โรงเรยีนสหกรณ์ 
ต.สหกรณ์  โรงเรียนห้วยแก้ว 

อ.แม่ออน   จ.เชียงใหม ่

เยาวชนเข้า
ร่วมโครงการ 

61 คน 
(100%) 

- 
ผลประเมิน
เฉลี่ย 75% 

- 

5.2 โครงการการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาชุมชน กิจกรรม
สนทนาธรรมกับการพัฒนาชุมชน ฝึกนักศึกษาให้รู้รักความสามัคคี    
สามารถน าหลักธรรมไปพัฒนาตนเองและชุมชนได้ 

วันท่ี มกราคม – สิงหาคม 
2555 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นักศึกษา 
เข้าร่วม  
804 คน 

- 
ผลประเมิน
เฉลี่ย 4.42 

- 
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ที ่
พฤติกรรม 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

รายการโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

และสถานที ่

การบรรลุเกณฑ์ความส าเร็จที่ก าหนดในโครงการ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เชียงใหม ่ (100%)  

 

รวมท้ังหมด  9 โครงการ (20 ตัวชี้วัด) บรรลุ 20 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.90  
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การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5   5 5 ข้อ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   
ผู้จัดเก็บข้อมูล   1.  นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี นักวิชาการศึกษา    
   2.  นางสาวจิรารักษ์ คนขยัน  นักวิชาการศึกษา 
   3.  นางสาวพชรวรรณ เฟ่ืองปรางค์ นักวิชาการศึกษา 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.9 :  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.1) 
 

วิธีการค านวณ :  
 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

X 100 
 จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

      
หมายเหตุ 

ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  ผู้ที่ศึกษาต่อ     
ในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน : 
 ในปีการศึกษา 2555  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี เฉลี่ยร้อยละ53.65 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนได้เท่ากับ 2.68 คะแนน 
 

ที ่
ข้อมูลพื้นฐาน 

ผลการด าเนินงาน            
(ปีการศึกษา 2555) 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 888 

2 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าทั้งหมด (ไม่นับรวม
บัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา และผู้ที่ศึกษาต่อ) 

809 

3 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จ
การศึกษาภายใน 1 ปี (ไม่นับรวมผู้ที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา) 

434 
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ที ่

ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน            

(ปีการศึกษา 2555) 
4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 63 
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 80 
6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 18 
7 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
13,060.70 

การค านวณ : 
434 

809 
 
การค านวณค่าคะแนน : 

  53.65 

100 
 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 53.65   2.68 คะแนน ร้อยละ 70 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
 2.9-1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1) ประจ าปีการศึกษา 2555 
  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   
ผู้จัดเก็บข้อมูล   1.  นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี นักวิชาการศึกษา    
   2.  นางสาวจิรารักษ์ คนขยัน  นักวิชาการศึกษา 
   3.  นางสาวพชรวรรณ เฟ่ืองปรางค์ นักวิชาการศึกษา 

 
 
 
 
 

  100  =  ร้อยละ  53.65 

 5 =  2.68 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.10 :  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.2) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน 
   จากการส ารวจประจ าปีงบประมาณ 2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่  ได้ท าการส ารวจ           
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต การส ารวจครั้งนี้ได้ส ารวจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี        
โดยวิธีการสุ่มแบบ จ านวน 200 ราย  
 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่นั้น ผลคะแนนความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตตัวอย่างต่อบัณฑิต จากการส ารวจของคะแนนความพึงพอใจจากการส ารวจคิดเป็นร้อยละ 85.98 คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ย 4.2999  ซึ่งเมื่อน ามาเทียบกับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของส านักงาน กพร. ได้เท่ากับ 5.0000  
 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ งหมดในแต่ละ

ระดับการศึกษา (ปีการศึกษาท่ีจัดเก็บข้อมูล) 
1,036 43 0 1,036 

2 จ าน วนผู้ ส า เร็ จการศึ กษ าศึ กษ าที่ ได้ รั บ       
การประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

200 0 0 200 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

   3.52 คะแนน 4.23  คะแนน   5.00  4.2 คะแนน 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

2.10-1 รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้นิสิต นักศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   
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ผู้จัดเก็บข้อมูล   1.  นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี นักวิชาการศึกษา    
   2.  นางสาวจิรารักษ์ คนขยัน  นักวิชาการศึกษา 
   3.  นางสาวพชรวรรณ เฟ่ืองปรางค์ นักวิชาการศึกษา 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11   : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  (สมศ.3) 
 
วิธีการค านวณ : 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
X 100 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding)  
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  (Proceeding) หรือมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

 
ก าหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 
 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม 
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การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น           
ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย – ลาว เป็นต้น 
 การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ (อย่างน้อย     
5 ประเทศ) 
 การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ     
ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะของรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และ     
ต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
 ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความ  
จากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปะนิพนธ์ 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน : 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน ปี

การศึกษา 2555 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 23 
2 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 3.5 
3 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (Proceeding)  
3.5 

4 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือจ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

- 

5 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - 
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ในปี พ.ศ.2555 มีผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จ านวน 23 เรื่อง ดังนี ้
ล าดับที่ ชื่อบทความหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อผู้เขียน/ผลงาน ชื่อวารสาร/ISBN/หน่วยงาน วันเดือนปี ค่าน้ าหนัก 

1 วิทยานิพนธ์  : การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบกลยุทธ์       
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสภาวะเศรษฐกิจระหว่าง
โรงแรมระดับ 4-5 ดาว และโรงแรมบูติกในจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวอรุณโรจน์ พวง
สุวรรณ  

วารสาร “พิฆเนศวร์สาร” ปีที่8 ฉบับที่  1 

เดือน มกราคม- มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่ 

11 ธันวาคม
2555 

0.25 

2 วิทยานิพนธ์ : การเปรียบเทียบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ผู้สู งอายุชาวไทย ในจังหวัดเชียงใหม่ ในการท่องเที่ ยว         
ในประเทศไทยและการท่องเที่ยวใจต่างประเทศ 

นางสาวปภาวี โรจน์หิรัญ
เศรษฐ์ 
 

การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา 
ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2555 18 ตุ ล า ค ม  2555 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

11 ธันวาคม
2555 

0.50 

3 วิทยานิพนธ์  : การเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวต่อความส าเร็จ       
ของธุรกิจในจังหวัดเชียงราย 

นายศรันญา แสนค า 

 

วารสาร “พิฆเนศวร์สาร” ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 

เดือน มกราคม- มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่ 

11 ธันวาคม
2555 

0.25 

4 วิทยานิพนธ์ : การศึกษาศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชนเผ่า โดยการมีส่วนร่วมชุมชน ในชุมชนบ้าน
ห้วยน้ าขุ่น ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

นางสาวซือฟาง แซ่ลี้ 
 

การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา 
ปี ก ารศึ กษ า 2555  18  ตุ ล าคม  2555
มหาวิทยาลัยรังสิต 

11 ธันวาคม
2555 

0.50 

5 วิทยานิพนธ์  : การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ ยวเกย์         
ชาวต่างประเทศ ในจังหวัดเชียงใหม่ 

นายสุรพงษ์ หรรษา วารสารบัณฑิ ตวิ จั ย ประจ าปี ที่  4  ฉบั บ 
(มกราคม- มิถุนายน 2556) มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงใหม ่

11 ธันวาคม
2555 

0.25 

6 วิทยานิพนธ์  : การประเมินระดับการใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร มีชัย การค้นคว้าอิสระ 11 เมษายน
2555 

- 

7 วิทยานิพนธ์ : ความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา นาย อังกรู ยาสุวรรณ การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับ 15 มีนาคม 0.50 
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ล าดับที่ ชื่อบทความหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อผู้เขียน/ผลงาน ชื่อวารสาร/ISBN/หน่วยงาน วันเดือนปี ค่าน้ าหนัก 
สังคมของผู้สูงอายุ กรณีเทศบาล ต าบลสง่าบ้าน อ าเภอ   
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

 บัณฑิต เครือข่ายบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 9 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  

2555 

8 วิทยานิพนธ์ : ปัจจัยที่เสริมสร้างขวัญในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือตอนบน 

นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี 
 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิต เครือข่ายบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 9 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

15 มีนาคม 
2555 

0.50 

9 การค้นคว้าอิสระ : รูปแบบการจัดการของครอบครัวและ
ชุมชนในการรองรับเด็ก และเยาวชนหลังถูกปล่อยตัวจาก
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวรัตติกาล  
สุวรรณปัญญา 
 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิต เครือข่ายบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 9 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

8 มิถุนายน 
2555 

0.50 

10 การค้นคว้าอิสระ : การประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่  10 
(2550-2554) กลุ่ม วข. ภาคเหนือ 

นางสาวสกุณา คงจันทร์  
 

วารสารบัณฑิตวิจัย ประจ าปีที่  3 ฉบับที่  1 

(มกราคม- มิถุนายน 2555) มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงใหม ่

8 มิถุนายน 
2555 

0.25 

11 วิทยานิพนธ์ : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด: จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน 
จังหวัดล าปาง 

นางสาวไพลิน  ญาณะ
โรจน์ 
 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิต เครือข่ายบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 9วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
 

8 
พฤษภาคม 

2555 

0.5 
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ล าดับที่ ชื่อบทความหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อผู้เขียน/ผลงาน ชื่อวารสาร/ISBN/หน่วยงาน วันเดือนปี ค่าน้ าหนัก 
12 วิทยานิพนธ์ : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ

บ้านมั่นคง : จังหวัดเชียงใหม่ 
นางสาวพิรุณ กิ่งสุวรรณ
พงษ์  

วารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-
ธันวาคม 2555) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

8 มิถุนายน 
2555 

0.25 

13 วิทยานิพนธ์ : การบริหารงานปกครองคณะสงฆ์ตามหลัก  
ธรรมาภิบาล ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 7 
 

นายประยุทธ อารโยทัย 
 

วารสารบัณฑิตวิจัย ประจ าปีที่  3 ฉบับที่  1 

(มกราคม- มิถุนายน 2555) มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงใหม ่

 

8 มิถุนายน 
2555 

0.25 

14 วิทยานิพนธ์ : การปรับเปลี่ยนบทบาท และหน้าที่ เพ่ือการ
ด ารงอยู่ของซอ ท่ามกลางบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง : 
กรณีศึกษาคณะซอ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

นางพัชรินทร์ คณะนัย 
 

วารสาร “พิฆเนศวร์สาร” ปีที่8 ฉบับที่  1 

เดือน มกราคม- มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่ 

12 
กรกฎาคม  

2555 

0.25 

15 วิทยานิพนธ์ : การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย 
เรื่อง มาตราแม่ ก กา และ มาตราตัวสะกดในภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

นางพัชรินทร์  กุลกิตติ
โกวิท  

วารสารบัณฑิตวิจัย ประจ าปีที่ 3  ฉบับที่ 1 
(มกราคม- มิถุนายน 2555) มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงใหม่ 

12 
กรกฎาคม  

2555 

0.25 

16 วิทยานิพนธ์ : สุนทรียภาพในบทโขนเรื่องรามเกียรติ์ นางอังคณา ศิริวัฒน์ วารสาร “พิฆเนศวร์สาร” ปีที่8 ฉบับที่ 1 เดือน 
มกราคม- มิ ถุนายน 2555 มหาวิทยาลั ย    
ราชภัฎเชียงใหม ่

11 ธันวาคม
2555 

0.25 

17 วิทยานิพนธ์ : การสร้างหนังสือเสริประสบการณ์ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย เรื่อง ประเพณี ส าคัญของไทยส าหรับ        
ชาวต่างประเทศที่มี พ้ืนความรู้ ในระดับเกรด 6-8 ของ
โรงเรียนนานาชาติ 

นางชุติสรา ส าราญ วารสาร “พิฆเนศวร์สาร” ปีที่8 ฉบับที่ 1 เดือน 
มกราคม- มิ ถุนายน 2555 มหาวิทยาลั ย    
ราชภัฎเชียงใหม ่

12 
กรกฎาคม  

2555 

0.25 
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ล าดับที่ ชื่อบทความหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อผู้เขียน/ผลงาน ชื่อวารสาร/ISBN/หน่วยงาน วันเดือนปี ค่าน้ าหนัก 
18 วิทยานิพนธ์ : การใช้ภาษาไทยเพ่ือน าเสนอเนื้อหาของสื่อ

ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
นางสาวเพ่ยหง เจี่ยง 

 

วารสาร “พิฆเนศวร์สาร” ปีที่8 ฉบับที่ 1 เดือน 
มกราคม- มิถุนายน 2555มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม ่

12 กรกฎาคม  

2555 

0.25 

19 วิทยานิพนธ์ : การปนภาษาอังกฤษในนิตยสารภาษาไทย น า ง ส า ว พ ร ร ณ ทิ ว า  
อินต๊ะ 
 

วารสาร “พิฆเนศวร์สาร” ปีที่8    ฉบับที่ 1 
เดือน มกราคม- มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม ่

11 ธันวาคม
2555 

0.25 

20 วิทยานิพนธ์ : การศึกษาเปรียบเทียบค าวิเศษณ์ในภาษาไทย
กับภาษาเกาหลี 

นางสาวพจนีย์ มณิปันตี การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเครือข่าย บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 10 (16 สิงหาคม 2555) 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  

9 พฤศจิกายน
2555 

 

0.50 

21 การค้นค ว้า อิสระ  : เพลงลูกทุ่ งค า เมืองในระหว่างปี        
พ.ศ. 2546-2550 

นายสมคิด เมืองวงค์  การประชุมสัมมนาวิชาการระดับระดับชาติ 
การน าเสนอผลงานเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (28 
กันยายน 2554) ณ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
ล าปาง 

9 

พฤศจิกายน

2555 

0.50 

22 การค้นคว้าอิสระ : เพลงโฟล์คซองค าเมือง ของสุนทรี        
เวชานนท์  

นางตติยา สายบัวพัตร์  วารสาร “พิฆเนศวร์สาร” ปีที่8 ฉบับที่ 1 เดือน 
มกราคม- มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงใหม ่

9 

พฤศจิกายน

2555 

0.25 
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ล าดับที่ ชื่อบทความหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อผู้เขียน/ผลงาน ชื่อวารสาร/ISBN/หน่วยงาน วันเดือนปี ค่าน้ าหนัก 
23 การค้นคว้าอิสระ : การศึกษาเปรียบเทียบเทวปกรณ์จีน     

กับเทวปกรณ์ไทย  
นางสาวเหมา เหล่หง วารสารบัณฑิตวิจัย ประจ าปีที่ 3  ฉบับที่ 1 

(มกราคม- มิถุนายน 2555) มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงใหม่ 

8 มิถุนายน 

2555 

0.25 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 7 
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การค านวณ :  
 

7 
X 100   =   30.43 

23 
 

การค านวณค่าคะแนน : 
 

30.43 
X 5   =  6.09 คะแนน 

25 
 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ20 ร้อยละ 30.43   5 ร้อยละ 25 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
 2.11-1  สรุปรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   
ผู้จัดเก็บข้อมูล   1.  นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี นักวิชาการศึกษา    
   2.  นางสาวจิรารักษ์ คนขยัน  นักวิชาการศึกษา 
   3.  นางสาวพชรวรรณ เฟ่ืองปรางค์ นักวิชาการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.12  :   ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์ (สมศ.4) 
 

วิธีการค านวณ : 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
X 100 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

 ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.125 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการะดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์           

ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SClmago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น  ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 

ห รื อ  4  (Q3 หรือ  Q4) ในปี ล่ าสุ ด ใน  subject category ที่ ตี พิ ม พ์ห รือมี การตี พิ ม พ์ ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SClmago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ ในควอไทล์ที่  1 

หรือ  2 (Q1 หรือ  Q2) ในปี ล่ าสุ ด  ใน  subject category ที่ ตี พิ ม พ์หรือมีการตี พิ ม พ์ ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 
 

ก าหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
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 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น          
ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย – ลาว เป็นต้น 
 การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ(อย่างน้อย      
5 ประเทศ) 
 การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ     
ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เทา่กับ 5 คะแนน  
  
ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่มีหลักสูตรในระดับปริญญาเอก 

 
 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
ร้อยละ30 N/A N/A N/A ร้อยละ 40 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   
ผู้จัดเก็บข้อมูล  1.  นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี นักวิชาการศึกษา    
            2.  นางสาวจิรารักษ์ คนขยัน  นักวิชาการศึกษา 
   3.  นางสาวพชรวรรณ เฟ่ืองปรางค์ นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2555  หน้า 83 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.13   :   การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14) 
 
เกณฑ์การพิจารณา : 
 ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 
                       วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 
ศาสตราจารย์ 6 8 10 
 
 
วิธีการค านวณ : 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า  
 อาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมศึกษาต่อ  

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน : 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดประจ าปี 2555     (รวม 156.5 คน) 

              วุฒิการศึกษา  
 

ต าแหน่งทางวิชาการ  

ปริญญาตรี (13 คน) ปริญญาโท (128.5คน) ปริญญาเอก (15 คน) 

อาจารย์ 0 x 13 = 0 2 x 111.5 = 223 5 x 10    = 50 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 x 0  = 0 3 x   14   =  42 6 x   4    = 24 

รองศาสตราจารย์ 3 x 0  = 0 5 x     3   =  15 8 x   1    =   8 

ศาสตราจารย์ 6 x 0  = 0 8 x     0   =   0 10 x   0    =   0 

รวม = 362       0       280       82 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก อ.ประจ า (362/156.5) =  2.31 
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การค านวณ :  
 

362 
  =  2.31 

156.5 
 
การค านวณค่าคะแนน : 
 

2.31 
X  5  =  1.93 คะแนน 

6 
 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
3 คะแนน 2.31  1.93 3 คะแนน 

 
 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
 2.13-1 ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อประจ าปีการศึกษา 2555  
จ าแนกตามวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ             

  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   
ผู้จัดเก็บข้อมูล  1.  นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี นักวิชาการศึกษา    
            2.  นางสาวจิรารักษ์ คนขยัน  นักวิชาการศึกษา 
   3.  นางสาวพชรวรรณ เฟ่ืองปรางค์ นักวิชาการศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1 : ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่      

สนองความต้องการของนักศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ :  7 ข้อ  
 ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานด้านระบบและกลไก       
การให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 คณะได้จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 
1) จัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า (เอกสาร

หมายเลข 3.1-1-1) 
2) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ดูแล ช่วยเหลือ

นักศึกษา เช่น การแนะน าการลงทะเบียนเรียน และเทคนิค
การเรียน (เอกสารหมายเลข 3.1-1-2 และ 3.1-1-3) 

3.1-1-1 ฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า 
ในเว็ปไซต์คณะwww.human.cmru.ac.th 
3.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา       
ปีการศึกษา 2555 
3.1-1-3 รายงานผลการให้ ค าปรึกษา    
ของอาจารย์และภาพถ่าย 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

นอกจากนี้ยังมีบริการ ห้องแนะแนวการศึกษาส าหรับ    
ให้ค าปรึกษา (เอกสารหมายเลข 3.1-1-4) รวมทั้ ง          
มีสายตรงคณบดี เพ่ือรับทราบและให้ค าปรึกษาและ     
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 
3.1-1-5) 

 
3) มีคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

ออนไลน์ เพ่ือเป็นแนวทางแก่อาจารย์ในการให้ค าปรึกษา
และก าชับให้นักศึกษาประพฤติตนตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 3.1-1-6) 

4) ให้นักศึกษาใช้คู่มือนักศึกษา เพ่ือเป็ นแนวทาง       
ในการประพฤติตนตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ ของคณะ  
และมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 3.1-1-7) 

5) จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 โดยมีการจัดกิจกรรม 
พระธรรมเทศนา เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงบทบาท และ
หน้าที่ของตนเอง และมีกิจกรรมการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
อีกด้วย (เอกสารหมายเลข 3.1-1-8) 

6) จั ดโครงการประชุ มผู้ ปกครองนั กศึ กษาใหม่             
ปี ก ารศึ ก ษ า  2 55 5  เพ่ื อ ให้ ผู้ ป ก ค รอ งรั บ ท ราบ              
การด าเนินงานของคณะที่ เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และ      
ให้ผู้ปกครองร่วมก ากับ ดูแลให้นักศึกษาประพฤติตน     
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของคณะและมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 3.1-1-9 และ 3.1-1-10)  

7) จัดบริการด้านกายภาพที่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
ของนักศึกษา เช่น หน่วยพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพ
และกรณีฉุกเฉิน มีศาลาธรรม ศาลาร่มโพธิ์ จุดพักผ่อนและ
ออกก าลังกาย และมีบริการหอพักนักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 3.1-1-11 ถึง 3.1-1-16) 

8) ท าการส ารวจความต้องการจ าเป็นของนักศึกษา  
ชั้นปีที่  1 หรือการส ารวจความต้องการพ้ืนฐานของ

3.1-1-4 ภ าพ ถ่ ายก าร ให้ ค าป รึ กษ า             
ณ  ห้ องแนะแนวการศึ กษาของคณะ 
(ตารางเวร) 
3 .1 -1 -5  Print out ข้ อ มู ล ก า ร ให้
ค าปรึกษาจากสายตรงคณบดี 
 
3.1 -1-6  คู่ มื ออาจารย์ที่ ป รึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
3.1-1-7 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 
3.1 -1 -8  รายงานผลการด าเนิ น งาน
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 
3.1 -1 -9  รายงานผลการด าเนิ น งาน
โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2555 
3.1-1-10 คู่มือผู้ปกครองนักศึกษาใหม่         
ปีการศึกษา 2555 
3.1-1-11 ภาพถ่ายห้องพยาบาล 
3.1-1-12 ภาพถ่ายศาลาธรรมและศาลา
ร่มโพธิ์ 
3.1 -1 -13  ภาพถ่ ายจุ ด พั กผ่ อนและ      
ออกก าลังกาย 
3.1-1-14 ภาพถ่ายหอพักนักศึกษา 
3.1-1-15 ผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
ภาคปกติเข้าอยู่หอพัก ปี 2555 
3.1-1-16 ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือก
บริษัทประกันอุบัติ เหตุกลุ่ม ประจ าปี
การศึกษา 2555 
3 .1 -1 -17  ร าย งาน ผ ลแบ บ ส า รวจ           
ความต้องการจ าเป็ นของนั กศึ กษ า      
ชั้นปีที่ 1 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

นักศึกษาซึ่ งถือว่าเป็นหนึ่ งในกระบวนการของการ       
หาข้อมูลเพ่ือประกอบเป็นส่วนส าคัญก่อให้เกิดระบบ
ประกันคุณ ภาพการศึกษาของนั กศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 3.1-1-17) 

ข้อ 2 คณะได้ด าเนิ นการเพ่ื อจัดบริการข้อมูลข่ าวสาร        
แก่นักศึกษา ดังนี้ 

1) จั ดท าเว็ บ ไซต์ คณ ะและสาขาวิ ชา เพ่ื อ เป็ น              
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะและสาขาวิชา รวมถึง
การอบรม สัมมนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 3.1-2-1และ 3.12.2) 

 
2) จัดท าเว็บไซต์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือให้ข้อมูล

เกี่ยวกับการด าเนินงานที่เกี่ยวของกับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาแหล่งหางาน แหล่งทุน เงินกู้ยืม และ
แนะแนวการศึกษาต่อ  (เอกสารหมายเลข 3.1-2-3) 

3) จัดท า Webpage งานกิจกรรมนักศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของงานกิจกรรมนักศึกษา และเป็นช่องทาง       
ในการติดต่อกับนักศึกษา และศิษย์เก่า (เอกสารหมายเลข 
3.1-2-4) 

4) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะและสาขาวิชา        
เพ่ือแจ้งข่าวสารและให้ความรู้แก่นักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 3.1-2-5) 

5) ส ารวจผลการให้บริการด้านวิชาการและข้อมูล
ข่าวสารของคณะ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการให้บริการ       
ในปีต่อไป (เอกสารหมายเลข 3.1-2-6) 

3.1-2-1 เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์www.human.cmru.ac.th 
3.1-2-2 เว็บไซต์ของสาขาวิชา 
3.1-2-3 เว็บไซต์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.1.2-4 Webpage งานกิจกรรมนักศึกษา
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(Facebook) 
3.1-2-5 ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของคณะและสาขาวิชา 
3 .1 -2 -6  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ส า ร ว จ           
การให้บริการด้านวิชาการและ ข้อมูล
ข่าวสารของคณะ 

ข้อ 3 คณะได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาประสบการณ์    
แก่นักศึกษาดังนี้ 

1) จัดท าปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ
มนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ปี การศึกษา 2555 
(เอกสารหมายเลข 3.1-3-1) 

3.1-3-1 ปฏิทิ นการฝึ กประสบการณ์ 
วิ ช าชี พ ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2555 
3.1-3-2 ส รุ ป ร าย งาน ก า รป ระ ชุ ม            
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1-4               

http://www.human.cmru.ac.th/
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 2) จัดประชุมอาจารย์ที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 3.1-3-2) 

 3) แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ(เอกสารหมายเลข 3.1-3-3) 

4) จัดท าคู่ มื ออาจารย์นิ เทศก์  เพ่ื อเป็ นแนวทาง          
ในการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 3.1-3-4) 

5) จัดโครงการอบรมทักษะความสามารถของนักศึกษา
ทางด้านภาษาและ IT (เอกสารหมายเลข 3.1-3-5) 

6) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ(เอกสารหมายเลข 3.1-3-6) 

7 )  จั ด โค ร งก ารก ารปั จ ฉิ ม นิ เท ศ นั ก ศึ ก ษ า               
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 3.1-3-7) 

8) สนับสนุนให้ สาขาวิชาจัดโครงการ/กิจกรรม        
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา เช่น  

- สาขาวิชาภู มิศาสตร์ ได้ จั ดโครงการส ารวจ       
ทางภู มิศาสตร์  ณ  อุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์         
เพ่ือฝึกทักษะและประสบการณ์ในการส ารวจภาคสนาม
และการใช้ เครื่ องมือทางภู มิ ศาสตร์  เมื่ อวันที่  2 -3 
กุมภาพันธ์ 2556  

- สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนา
คุณ ลั กษณ ะนั กวิ ชาชี พสารสน เทศที่ พึ งประสงค์          
ผ่านกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “การออกแบบและพัฒนา
สื่ อดิ จิ ทั ล โดยใช้ โปรแกรม photoshop” เมื่ อวันที่        
15 สิงหาคม 2555 และหัวข้อ “Internet Marketing” 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 

- สาขาวิชาศิลปกรรมได้จัดโครงการเตรียมความ-
พร้อมสู่วิชาชีพศิลปกรรม เมื่อวันที่  23-25 มิถุนายน 
2555 

- สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับภาษาไทย  ณ ห้องฏิบัติการลายสืไท ตั้ งแต่         
1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 

ปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
3.1-3-3  ค าสั่ งแต่ งตั้ งอาจารย์นิ เทศ          
ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ปีการศึกษา 
2555 
3.1-3-4 คู่มืออาจารย์นิ เทศนักศึกษา       
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.1 -3 -5  รายงานผลการด าเนิ นงาน
โครงการอบรมทั กษะความสามารถ     
ของนักศึกษาทางด้านภาษา และ IT 
3.1-3-6   รายงานผลการด าเนิ นงาน
โ ค ร ง ก า ร ป ฐ ม นิ เท ศ นั ก ศึ ก ษ า                  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.1-3-7   รายงานผลการด าเนิ นงาน
โค ร ง ก า ร ปั จ ฉิ ม นิ เท ศ นั ก ศึ ก ษ า                 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.1-3-8  รายการโครงการ/กิจกรรม       
ที่สาขาวิชาจัดขึ้น 
3.1-3-9  รายงานผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของสาขาวิชา 
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- สาขาวิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
ได้จัดโครงการนิทรรศการภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 วันที่     
20 - 22 กรกฎาคม 2555 

- สาขาวิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรภาษาเกาหลี
ได้จัดโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี ณ ศูนย์เกาหลี
ศึกษา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 

- สาขาวิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรภาษาจีน     
ได้จัดโครงการนิทรรศการภาษาจีน เปิดประตูสู่แดนมังกร 
ครั้งที่ 11 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556  

- สาขาวิชาภาษาตะวันตก หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส
ได้จัดโครงการค่ายภาษาฝรั่งเศส ส าหรับนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555  

- สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดงได้ จั ด
โครงการบัณฑิตยสังคีต (เอกสารหมายเลข 3.1-3-8) 
และ(เอกสารหมายเลข 3.1-3-9) 

ข้อ 4 คณะได้ด าเนิ นการเพ่ื อจัดบริการข้อมูลข่ าวสาร           
ที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ดังนี้ 

1)  มี เว็บไชต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
และเว็บไชต์สาขาวิชา เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ 
และการด าเนิ นงานต่ าง ๆ ของคณะและสาขาวิชา 
(เอกสารหมายเลข 3.1-4-1 และ 3.1-4-2) 

2) จัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ศิษย์ เก่าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เอกสารหมายเลข     
3.1-4-3) 

3) จัดท าสารมนุษย์ ซึ่ งเป็นเอกสารเผยแพร่ข้อมูล     
ทางวิชาการ กิจกรรม ให้แก่  นักศึกษา ศิษย์ เก่าและ
หน่ วยงานต่าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอก (เอกสาร
หมายเลข 3.1-4-4) 

4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริการ
ความรู้ ข่าวสารแก่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า (เอกสาร
หมายเลข 3.1-4-5) และแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท า

3.1-4-1 เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ www.human.cmru.ac.th 
3.1-4-2 เว็บไซต์ของสาขาวิชา 
3.1-4-3 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ศิษย์เก่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
3.1-4-4 สารมนุษย์ (รายเดือน) 
3.1-4-5 ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ด า เนิ น งาน โครงการบ ริ การความรู้ 
ข่าวสารแก่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า 
3.1-4-6 ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ  
จัดท าวารสารสะบันงา วารสารวิชาการ
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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วารสารสะบันงา วารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นเอกสารเผยแพร่ข้อมูล กิจกรรม
ของคณะและสาขาวิชา ข้อคิดจากศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง
ให้แก่คณะ และความรู้รอบตัวต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์  
ต่อการด าเนินชีวิตและการท างานของศิษย์เก่า (เอกสาร
หมายเลข 3.1-4-6) 

ข้อ 5 คณะได้ส่งเสริมให้สาขาวิชาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าในแขนงวิชาชีพต่าง ๆ 
เช่น  

1) สาขาวิชาภูมิศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ศิษย์ เก่าหลักสูตรเทคนิคส ารวจ           
ภูมิประเทศ (เอกสารหมายเลข 3.1-5-1)   

2) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดโครงการสัมมนาและ
อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการด าเนินงานห้องสมุดมีชีวิต 
เรื่ อง “การเตรียมความพร้อมห้ องสมุ ดเพ่ื อรองรับ
ประชาคมอาเซียน” (เอกสารหมายเลข 3.1-5-2)   

3) สาขาวิชาภาษาตะวันตก(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)     
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การฝึกอบรมทักษะ 
เทคนิคการสอน และการออกเสียงภาษาอังกฤษ  ส าหรับ
ครูประถมศึกษา เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง
ประชุมเอ้ืองไอยเรศ ชั้น 5 (เอกสารหมายเลข 3.1-5-3) 

3.1-5-1 รายงานสรุ ป ผลการด า เนิ น
โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ศิ ษ ย์ เก่ าห ลั ก สู ต ร เท ค นิ ค ส า ร ว จ              
ภูมิประเทศ 
3.1-5-2 รายงานผลการด าเนินโครงการ
สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ                         
การด าเนิ นงานห้ องสมุดมีชี วิต เรื่อง              
“การเตรียมความพร้อมห้องสมุดเพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน” 
3.1-5-3 รายงานผลการด าเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ : การฝึกอบรมทักษะ 
เทคนิ คการสอน และการออกเสี ยง
ภาษาอังกฤษ  ส าหรับครูประถมศึกษา 

ข้อ 6 คณะได้ประเมินผลคุณภาพของการให้บริการต่าง ๆ 
โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

1) การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชี วิตแก่นั กศึกษา  ผลการประเมินเฉลี่ ย 4.34 
(เอกสารหมายเลข 3.1-6-1) 

2) การจัดบริการข้อมู ลข่ าวสารที่ เป็ นประโยชน์         
ต่อนักศึกษาใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ผลการประเมินเฉลี่ย    
4.43 (เอกสารหมายเลข 3.1-6-2) 

3) การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา ผลการประเมินเฉลี่ย 4.62 

3.1-6-1 รายการผลการประเมินโครงการ
ที่จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  
3.1-6-2 รายการผลการประเมินโครงการ
ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษาใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
3.1-6-3 รายการผลการประเมินโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา   
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

(เอกสารหมายเลข 3.1-6-3) 
ข้อ 7 คณะได้น าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ              

ทุ กข้อมาพิจารณาและให้ ข้ อเสนอแนะเพ่ื อพัฒนา               
การจั ดบริการในปี การศึ กษาต่ อไป ในการประชุ ม
ค ณ ะกรรม การบ ริ ห ารค ณ ะ  ค รั้ งที่  8 /5 5  วั น ที่                 
5 พฤศจิกายน 2555 (เอกสารหมายเลข 3.1 -7-1)      
และการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/55 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 (เอกสารหมายเลข 3.1-7-2)  

3.1-7-1 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/55 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 
3.1-7-2 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/55 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 
 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
7  ข้อ 7 ข้อ    5  7 ข้อ 

 

จุดแข็งและแนวทางเสริม : 
1. คณะมีการบริการข้อมูล ข่าวสาร และจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่า รวมทั้ง  

มีการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 
2. คณะมีการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของ

นักศึกษา 
3. คณะมีการจัดอบรมทางภาษาและ IT แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ

ความสามารถเป็นไปตามที่ผู้ใช้บัณฑิตคาดหวัง 
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 

คณะควรผลักดันส่งเสริมสาขาวิชาและหลักสูตรให้มีการจัดอบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนาความรู้แก่ศิษย์เก่ า
เพ่ิมข้ึน 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :          อาจารย์นิล    พันธุค์งชื่น 
           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษา 
 ผู้จัดเก็บข้อมูล   :     นางสาวณัฐรินี    วิสุทโธ 
       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2555  หน้า 92 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย

นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา              

จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน           

และมีกิจกรรมร่วมกัน 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

  

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ : 6 ข้อ  

ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการด าเนินงาน ด้านระบบและกลไก     

การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 คณะได้จัดท าแผนปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา     
ปีการศึกษา 2555 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ    
ของคณะ ปีงบประมาณ 2555 - 2556 (เอกสาร
หมายเลข 3.2 -1-1 ถึ ง 3.2-1-3) โดยกิจกรรม
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกด้าน ดังนี้       

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่   
- โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 (เอกสาร
หมายเลข 3.2-1-4) 

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2555 (เอกสารหมายเลข 3.2-1-5) 

- กิจกรรมไหว้ครูและรดน้ าด าหัวอาจารย์    
ของสาขาวิชาศิลปกรรม (เอกสารหมายเลข 3.2-1-6) 

- กิจกรรมพิธีรดน้ าด าหัวคณาจารย์สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 3.2-1-7) 

2) ด้านความรู้  ได้แก่   
- โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพ

ศิลปะ (สาขาวิชาศิลปกรรม) (เอกสารหมายเลข    
3.2-1-8) 

- โครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการด าเนินงานห้องสมุดมีชีวิต  (สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์) (เอกสารหมายเลข 3.2-1-9) 

- โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี ณ ศูนย์
เกาหลีศึกษา (หลักสูตรภาษาเกาหลี ) (เอกสาร
หมายเลข 3.2-1-10) 

- โครงการจัดท าวารสารร่มแก้ว (หลักสูตร

3.2-1-1 แผนปฏิ บั ติ งานกิ จกรรมนั กศึ กษา              
ปีการศึกษา 2555 ที่ ส่ งเสริมผลการเรียนรู้      
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 5 ด้าน   
 
3.2-1-2 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2555  
3.2-1-3 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2556 
3.2 -1 -4  รายงานผลการด าเนิ น โครงการ        
ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2555 
3.2-1-5 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญ-
ประโยชน์ของนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555 
3.2-1-6 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมไหว้ครู
และรดน้ าด าหัวอาจารย์ของสาขาวิชาศิลปกรรม 
3.2-1-7 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมพิธีรดน้ า
ด าหัวคณาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
3.2 -1 -8  รายงานผลการด าเนิ น โครงการ     
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพศิลปะ 
3.2-1-9 รายงานผลการด าเนินโครงการสัมมนา
และอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการด าเนินงาน
ห้องสมุดมีชีวิต 
3.2-1-10 รายงานผลการด าเนินโครงการเผยแพร่
วัฒนธรรมเกาหลี ณ ศูนย์เกาหลีศึกษา 
3.2-1-11 รายงานผลการด าเนินโครงการจัดท า
วารสารร่มแกว้ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

วัฒนธรรม) (เอกสารหมายเลข 3.2-1-11) 
- โครงการบ่มเพาะทัศนคติและบุคลิกภาพ  

ของนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เพ่ือเตรียมความพร้อม (หลักสูตรท่องเที่ ยวและ     
การโรงแรม) (เอกสารหมายเลข 3.2-1-12) 

- โครงการทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์
ศิลปะและโบราณคดี (หลักสูตรวัฒนธรรม) (เอกสาร
หมายเลข 3.2-1-13) 

- โครงการนิทรรศการภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่น) (เอกสารหมายเลข 3.2-1-14) 

- โครงการนิทรรศการภาษาจีน เปิดประตู      
สู่แดนมังกร ครั้งที่ 11 (หลักสูตรภาษาจีน) (เอกสาร
หมายเลข 3.2-1-15) 
 

- โครงการค่ายภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรภาษา
ฝรั่งเศสธุรกิจ) (เอกสารหมายเลข 3.2-1-16) 

- โครงการจัดบอร์ดภาษาฝรั่ งเศสประจ า
สัปดาห์  (หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ) (เอกสาร
หมายเลข 3.2-1-17) 

- โครงการเปิดโลกทัศน์เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการท างาน (หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ) (เอกสาร
หมายเลข 3.2-1-18) 

- โค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ท า ง
ประวัติศาสตร์ศิลปะและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นอกสถานที่ ในจังหวัดสุโขทัย (สาขาวิชาศิลปกรรม) 
(เอกสารหมายเลข 3.2-1-19) 

- โครงการบัณฑิตสังคีต (หลักสูตรดนตรี ) 
(เอกสารหมายเลข 3.2-1-20) 

- โครงการรู้ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลีดีอย่างไร  
กั บการเตรี ยมความพร้ อมสู่ อาเซี ยน  10 +3    
(เอกสารหมายเลข 3.2-1-21) 

3.2-1-12  รายงานผลการด าเนิ น โครงการ
โครงการบ่มเพาะทัศนคติและบุคลิกภาพของ
นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เพ่ือเตรียมความพร้อม 
3.2-1-13  รายงานผลการด าเนิ น โครงการ      
ทัศนศึกษาแหล่ งประวัติ ศาสตร์ศิ ลปะและ
โบราณคด ี
3.2-1-14  รายงานผลการด าเนิ น โครงการ
นิทรรศการภาษาญี่ปุ่น 
3.2-1-15 รายงานผลการด าเนิ น โครงการ
นิทรรศการภาษาจีน เปิดประตูสู่แดนมังกร ครั้งที่ 
11 
3.2-1-16 รายงานผลการด าเนินโครงการค่าย
ภาษาฝรั่งเศส 
3.2-1-17 รายงานผลการด าเนิ น โครงการ        
จัดบอร์ดภาษาฝรั่งเศสประจ าสัปดาห์ 
3.2-1-18 รายงานผลการด าเนินโครงการเปิดโลก
ทัศน์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างาน 
3.2-1-19 รายงานผลการด าเนินโครงการศึกษา
แหล่ งเรียนรู้ ทางประวัติ ศาสตร์ศิ ลปะและ       
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ในจังหวัด
สุโขทัย 
3.2-1-20 รายงานผลการด าเนินโครงการบัณฑิต
สังคีต 
3.2-1-21 รายงานผลการด าเนิ น โครงการ        
“รู้ภาษาจีน ญี่ ปุ่น เกาหลีดีอย่างไร กับการ  
เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 10+3” 
3.2-1-22 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
3.2-1-23 รายงานผลการด า เนิ น โครงการ
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3) ด้านทักษะทางปัญญา  ได้แก่   
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกัน

คุณ ภาพการศึ กษาส าหรับนั กศึ กษาสาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 3.2-1-22) 

- โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิษย์เก่า
และประเพณี รดน้ าด าหั วครูศิ ลป์  (สาขาวิ ชา
ศิลปกรรม) (เอกสารหมายเลข 3.2-1-23) 

- โครงการแข่ งขั นทั กษ ะภ าษาอั งกฤษ
(สาขาวิชาภาษาตะวันตก หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(เอกสารหมายเลข 3.2-1-24) 

- โ ค ร ง ก า ร  Folk Song CMRU Contest 
(สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
(เอกสารหมายเลข 3.2-1-25) 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ได้แก่   

- โครงการประกวดดาว -เดื อนของคณ ะ 
(เอกสารหมายเลข 3.2-1-26) 

- โครงการจัดท าวารสารร่มแก้ว (หลักสูตร
วัฒนธรรม) (เอกสารหมายเลข 3.2-1-27) 

- โครงการนิทรรศการวันฝรั่งเศส (หลักสูตร
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ) (เอกสารหมายเลข 3.2-1-28) 

- โครงการเปิดโลกทัศน์เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการท างาน (หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ) (เอกสาร
หมายเลข 3.2-1-29) 

- โครงการนิทรรศการภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่น) (เอกสารหมายเลข 3.2-1-30) 

- โครงการนิทรรศการภาษาจีน เปิดประตู      
สู่แดนมังกร ครั้งที่ 11 (หลักสูตรภาษาจีน) (เอกสาร
หมายเลข 3.2-1-31) 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่   

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิษย์เก่า และประเพณี
รดน้ าด าหัวครูศิลป์ 
3.2-1-24 รายงานผลการด า เนิ น โครงการ
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
3.2-1-25 รายงานผลการด า เนิ น โครงการ
โครงการ Folk Song CMRU Contest 
3.2-1-26 รายงานผลการด า เนิ น โครงการ
ประกวดดาว-เดือนของคณะ 
3.2-1-27 รายงานผลการด าเนินโครงการจัดท า
วารสารร่มแก้ว 
3.2-1-28 รายงานผลการด า เนิ น โครงการ
นิทรรศการวันฝรั่งเศส 
3.2-1-29 รายงานผลการด าเนิ น โครงการ     
เปิดโลกทัศน์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างาน 
3.2-1-30  รายงานผลการด าเนิ น โครงการ
นิทรรศการภาษาญี่ปุ่น 
3.2-1-31  รายงานผลการด าเนิน โครงการ
นิทรรศการภาษาจีน เปิดประตูสู่แดนมังกร   
ครั้งที่ 11 
3.2-1-32 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรม
ทักษะความสามารถของนักศึกษาทางด้นภาษา 
และ IT 
3.2-1-33 รายงานผลการด าเนิ น โครงการ
สั มมนาหลั งฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พทาง         
ภูมิสารสนเทศ 
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- โครงการอบรมทักษะความสามารถของ
นักศึกษาทางด้านภาษา และ IT (เอกสารหมายเลข 
3.2-1-32) 

- โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางภูมิสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 3.2-1-33) 

ข้อ 2 คณะได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้และทักษะ      
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
1)  คณะได้ ให้ ความรู้ เรื่องทักษะการประกัน

คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ  PDCA ไว้ ใน คู่ มื อ            
ค่ ายคุณธรรมจริยธรรมที่ แจกให้ นั กศึกษาใหม่            
ปีการศึกษา 2555 ทุกคน ในโครงการค่ายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 
2555 (เอกสารหมายเลข 3.2-2-1) 

2) คณะได้สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรให้ความรู้    
ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา เช่น สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกัน
คุณ ภาพการศึ กษาส าหรับนั กศึ กษาสาขาวิชา
ภูมิศาสตร์  สาขาวิชาศิลปกรรมมีการให้ความรู้        
ในโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพศิลปกรรม 
และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการ       
การเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือความ
เป็นเลิศทางวิชาชีพสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 
3.2-2-2 ถึง 3.2-2-4 ) 

3) คณะได้เข้าร่วมโครงการค่ายเครือข่ายประกัน
คุณ ภาพการศึ กษาส าหรับนั กศึ กษา ระหว่ าง              
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่    
8-10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร
โอฬาร  โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง     
โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมการบรรยายและปฏิบัติการ
เรื่ องการประกันคุณ ภาพการศึ กษา (เอกสาร

3.2-2-1 คู่มือค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
3.2-2-2 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรม   
เชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
3.2 -2 -3  รายงานผลการด าเนิ น โครงการ         
ค่ายเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพศิลปกรรม 
3.2-2-4 ราย งาน ผ ล ก ารด า เนิ น โค รงก าร           
การเสวนาการประกั นคุณ ภาพการศึ กษา        
เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาชีพสารสนเทศ 
3.2 -2 -5  รายงานผลการด าเนิ น โครงการ         
ค่ายเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับ
นักศึกษา ระหว่าง 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือตอนบน 
3.2 -2 -6  รายงานผลการด าเนิ น โครงการ           
การอบรมการเขียนบทความวิจัย เพ่ือตี พิมพ์      
ในวารสารวิชาการ  การพิ มพ์ วิทยานิ พนธ์          
ที่ ได้มาตรฐาน และการสร้างความเข้าใจเรื่อง     
การประกันคุณภาพการศึกษา 
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หมายเลข 3.2-2-5) 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
1) คณะได้จัดโครงการการอบรมการเขียนบทความ

วิ จั ย เพ่ื อตี พิ มพ์ ในวารสารวิ ชาการ  การพิ มพ์
วิทยานิพนธ์ที่ได้มาตรฐาน และการสร้างความเข้าใจ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่  15 
กรกฎาคม 2555 โดยนักศึกษาได้ร่วมฟังบรรยาย
หัวข้อ “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” 
(เอกสารหมายเลข 3.2-2-6) 

ข้อ 3 คณ ะได้ ส่ งเสริมให้ นั กศึ กษาน าความรู้ ด้ าน        
การประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม ดังนี้  

ระดับปริญญาตรี  
1) กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ บัณฑิต

ที่พึงประสงค์ เช่น 
- โครงการฝึกทักษะการใช้ เครื่องมือทาง-

ภูมิศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 3.2-3-1) 
- โครงการอุ่นไอรักจากพ่ีสู่น้อง (เอกสาร

หมายเลข 3.2-3-2) 
2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ เช่น 

- โครงการกีฬาพ้ืนบ้านเชื่อมความสัมพันธ์
ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เอกสาร
หมายเลข 3.2-3-3) 

3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
เช่น 

- กิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดของชุมชน      
ณ บริเวณวัดปิยาราม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
(ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพระหว่างสถาบัน) วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 
(เอกสารหมายเลข 3.2-3-4) 

- โครงการภูมิศาสตร์รวมใจปลูกป่าสร้างฝาย
รักษาสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 20 -21 กรกฎาคม 

3.2-3-1 รายงานผลการด าเนินโครงการฝึกทักษะ
การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
3.2-3-2 รายงานผลการด าเนินโครงการอุ่นไอรัก
จากพ่ีสู่น้อง 
3.2-3-3 รายงานผลการด าเนินโครงการกีฬา
พ้ื นบ้ าน เชื่ อมความสั ม พั นธ์ ภ าย ในคณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.2-3-4 ภาพกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด   
ของชุมชน ณ บริเวณวัดปิยาราม อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่   
3.2-3-5 รายงานผลการด าเนินโครงการภูมิศาสตร์
รวมใจปลูกป่าสร้างฝายรักษาสิ่งแวดล้อม 
 3.2-3-6 ราย งาน ผลการด า เนิ น โค รงก าร
ภูมิศาสตร์เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิต   
3.2-3-7 รายงานผลการด าเนิ นโครงการพิ ธี                      
รดน้ าด าหัวคณาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
3.2-3-8 ภาพกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด   
ของชุมชน ณ บริเวณวัดปิยาราม อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่   
 
3.2-3-9 ภาพกิจกรรมถวายเทียนและพระธรรม
เทศนา ณ บริ เวณวัดปิ ยาราม อ าเภอแม่ ริม 
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2555 ณ หน่วยจัดการต้นน้ าโป่ งไคร้  ต.โป่ งแยง              
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 3.2-3-5) 

4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น  
- โครงการภูมิศาสตร์เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิต  

วันที่  31 กรกฎาคม 2555 ณ วัดกู่ เต้ า อ.เมือง             
จ.เชียงใหม่  (เอกสารหมายเลข 3.2-3-6) 

5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น  
- กิจกรรมพิธีรดน้ าด าหัวคณาจารย์สาขาวิชา

ภูมิศาสตร์  (เอกสารหมายเลข 3.2-3-7) 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
1) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

เช่น 
- กิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดของชุมชน    

ณ บริเวณวัดปิยาราม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
(ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพระหว่างสถาบัน) วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 
(เอกสารหมายเลข 3.2-3-8) 

2) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เช่น  
- กิ จกรรม ถวาย เที ยนพ รรษ าและการ           

ฟังพระธรรมเทศนา โดยเจ้าอาวาสวัดปิยาราม อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่  10 กรกฎาคม 2555                  
(ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายเครือข่ายพัฒนา
คุณ ภาพระหว่ างสถาบั น ) (เอกสารหมายเลข                  
3.2-3-9) 

จังหวัดเชียงใหม่   
 

ข้อ 4 คณะได้สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน ม ห าวิ ท ยาลั ย  และระห ว่ าง
มหาวิทยาลัยดังนี้ 

1) กิจกรรมภายในสถาบัน ได้แก ่
- โครงการอุ่นไอรักจากพ่ีสู่น้อง โดยนักศึกษา

ส โมสรคณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์           
ร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยน เพ่ือชี้แนะแนวทาง

3.2-4-1 ราย งาน ผ ลก ารด า เนิ น โค รงก าร        
ค่ายอุ่นไอรักจากพ่ีสู่น้อง 
3.2-4-2 ราย งาน ผ ลก ารด า เนิ น โค รงก าร        
ค่ายเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับ
นักศึกษา  
3.2-4-3 หนังสือลงนามลงนามข้อตกลงความ
ร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพนักศึกษา 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ให้แก่ตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาในการจัด
โครงการกิจกรรมตามหลัก PDCA  ในช่วงกิจกรรม 
“กิจกรรมสื่อสารสัมพันธ์เพ่ือวางแผนการท าโครงการ
ผ่านกระบวนการ PDCA” (เอกสารหมายเลข 3.2-4-1) 

2) กิจกรรมระหว่างสถาบัน  ได้แก่ 
- โครงการค่ายเครือข่ ายประกันคุณภาพ

การศึกษาส าหรับนักศึกษา ระหว่าง 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 
2556 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
เครือข่ายดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ 

(เอกสารหมายเลข 3.2-4-2 และ 3.2-4-3) 
- โครงการเครือข่าย QA ระหว่างสถาบัน เรื่อง 

“การประกันคุณภาพการศึกษาไทยสู่อาเซียน” เมื่อ
วันที่  3 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ      
มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเครือข่ายดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
2. มหาวิทยาลัยพายัพ 
3. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

(เอกสารหมายเลข 3.2-4-4) 

3.2-4-4 รายงานการประเมิ นผลโครงการ
เครือข่าย QA ระหว่างสถาบัน เรื่อง “การประกัน
คุณภาพการศึกษาไทยสู่อาเซียน” 
 

ข้อ 5 คณะได้ประเมินคุณภาพของการจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาพัฒนานักศึกษาตามแผนที่ก าหนดไว้
ทุกโครงการ/กิจกรรม โดยมีผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑร์ะดับดีขึ้นไป (เอกสารหมายเลข 3.2-5-1) 

3.2-5-1 ตารางโครงการ/กิจกรรม ที่ส่ งเสริม    
ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน  

ข้อ 6 คณะได้น าผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา

3.2-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่ 8/55 วันที่ 5 พฤศจิกายน 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ต่อไป โดยได้น าผลดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณ ะกรรมการบริหารคณ ะ ครั้ งที่  8/55 วันที่           
5 พฤศจิกายน 2555 (เอกสารหมายเลข 3.2-6-1)
และกรรมการประจ าคณะ (ภายนอก) ครั้งที่ 2/55 
วันที่  28 พฤษภาคม 2555 (เอกสารหมายเลข     
3.2-6-2) 

2555  
3.2-6-2 รายงานการประชุมกรรมการประจ า
คณ ะ  (ภ ายน อก ) ค รั้ งที่  1 /56  วั น ที่  2 3 
กุมภาพันธ์ 2556 

 
 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

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

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม : 

1. คณะมีการถ่ายทอดความรู้ด้ านการประกันคุณภาพแก่นั กศึกษาทั้ งระดับปริญญาตรีและ             
ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการจัดกิจกรรม 

2. คณะมีการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยและมีการท ากิจกรรมร่วมกัน          
อย่างต่อเนื่อง 

3. คณะมีการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 
  กระตุ้นการสนับสนุนทุกสาขาวิชาให้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพสู่นักศึกษา เพ่ือน าไป     
จัดกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :          อาจารย์นิล    พันธุค์งชื่น 
           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :     นางสาวณัฐรินี    วิสุทโธ 
      เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
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องค์ประกอบที่  4   การวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)                                              
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป    : 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย   

ของสถาบัน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย         

แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็น

ต่อไปนี้ 

-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน    

การวิจัย 

-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

-  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์     

-  การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ  ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

8. มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพ

ปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป 
และครบถ้ วนตาม
เก ณ ฑ์ ม าต ร ฐ าน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ : 7 ข้อ   
ในปีการศึกษา 2555 คณะได้พัฒนาการด าเนินงานการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามข้อเสนอแนะ           

ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีให้ไว้ในการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมาดังนี้ 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 คณะได้ก าหนดแผนและขั้นตอนการด าเนินงาน
ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ในนโยบายที่ 9 ไว้ในเล่ม
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ปี 2555 – 2559 (เอกสารหมายเลข 
4.1-1-1) และคู่มือนักวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1-
1-2) ทั้งนี้คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสถานวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (เอกสาร
หมายเลข 4.1-1-3) และคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาการวิจัยประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินงานการวิจัยเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย (เอกสารหมายเลข 4.1-1-4)  

4.1-1-1 ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ แ ล ะแ ผ น พั ฒ น า          
คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ แล ะสั งคมศาสตร์               
ปี 2555 – 2559 
4.1-1-2 คู่มือนักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
4.1-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  สถาน
วิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
4 .1 -1 -4 คณ ะกรรม ก ารส่ ง เส ริ ม แล ะ
พัฒนาการวิจัยประจ าคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 2556 

ข้อ 2 คณะมีการบู รณ าการการวิจัยกับการเรียน      
การสอนโดยส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียนการสอน
โดยใช้ งานวิจั ย เป็ นฐาน  ซึ่ งปี การศึกษา 2555                  
มีคณาจารย์ ได้ รับทุนสนับสนุนจ านวน 12 ทุน 
จ านวนเงินอุดหนุน 253,500 บาท นอกจากนี้ยังมี            
การด าเนินการต่อไปนี้  

(1) ส าข า วิ ช าศิ ล ป ก รรม  ได้ บู รณ าการ
กระบวนการวิจัยและงานสร้างสรรค์กับการเรียน            

4.1-2-1 ส รุ ป โค รงก ารก ารอบ รม เชิ ง -
ปฏิบัติการผู้ประกอบการผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้า
ภาคเหนือ 17 จังหวัด 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

การสอนในรายวิชาหลักการออกแบบศิลปกรรม      
ART 1104 โด ยน านั ก ศึ กษ า เข้ ารั บ ก ารอบ รม           
เชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้า
ภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในงานวิจัย เรื่อง การลดภาวะโลกร้อน     
เพ่ือการท่องเที่ยว ด้วยการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น    
เรื่ อ งก ารออก แบ บ ศิ ล ป ะจ าก เศ ษ ผ้ า ให้ กั บ
ผู้ประกอบการผ้าในถนนคนเดินวันอาทิตย์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดย รศ.อัญชลี  โสมดี (เอกสาร
หมายเลข 4.1-2-1) 

ข้อ 3    คณะได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
โดยได้จัดโครงการพัฒนางานด้านการวิจัยเมื่อวันที่ 
26 – 27 ตุลาคม 2555 ณ ห้องเอ้ืองสายส่องแสง    
ชั้น 3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 
4 .1 -3 -1) และคณ ะยั งได้ เผยแพร่ ความรู้ ด้ าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่คณาจารย์ในคู่มือนักวิจัย
(เอกสารหมายเลข 4.1-3-2) Facebook Fan page 
งานวิจั ยคณ ะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 
4.1-3-3) และ เว็บไซต์คณะ (เอกสารหมายเลข 
4.1-3-4) 

4.1-3-1 รายงานผลโครงการพัฒนางาน   
ด้านการวิจัย 
4.1-3-2 คู่มือนักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
4.1-3-3 Print Out หน้าเพจ 
https://www.facebook.com/wijaihum
an 
4.1-3-4 Print Out หน้าเพจ 
http://www.human1.cmru.ac.th/hum
an55/research/Ethics.php 
 

ข้อ 4 คณะได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนอุดหนุน
ให้ กั บ คณ าจารย์ ป ระจ า ใน ก ารท าวิ จั ย  แ ล ะ           
มีคณาจารย์ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยประจ าปี
งบประมาณ 2555 เป็นเงินทั้งสิ้น 321,300 บาท 
(เอกสารหมายเลข 4.1-4-1) 

 

4.1-4-1 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการจัดสรรทุนอุดหนุน
การวิ จั ย จ ากคณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 

ข้อ 5 คณะมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะดังนี้ 

(1 ) มี ส ถานวิ จั ยของคณ ะเพ่ื อ เป็ นศู น ย์ ให้

4.1-5-1 ภาพถ่ายห้องสถานวิจัยคณะ 
4.1-5-2 ภาพถ่ายห้องสมุดคณะ ห้องสืบค้น
ข้อมูลภาษาไทย (ห้องลายสือไท) ห้องสมุด
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

ค าปรึกษาและพิจารณาจัดสรรทุน ก ากับ ติดตาม 
ส่งเสริมการท าวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1-5-1) 

(2) มีห้องสมุดของคณะและสาขาวิชา เพ่ือเป็น
แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และวิจัย เช่น ห้องสืบค้น
ข้ อมู ล ภ าษ าไท ย  (ห้ อ งล ายสื อ ไท ) ห้ อ งสมุ ด
ภาษาอังกฤษ ศูนย์เกาหลีศึกษา และศูนย์จีนศึกษา
เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 4.1-5-2) 

(3) มีห้องปฏิบัติการที่ส่งเสริมงานสร้างสรรค์           
ด้านดนตรีและศิลปะ เช่น ห้องปฏิบัติการดนตรี 
ห้องปฏิบัติการศิลปกรรม และห้องปฏิบัติการ
นาฏศิลป์ (เอกสารหมายเลข 4.1-5-3) 

(4) มี ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
(เอกสารหมายเลข 4.1-5-4) 

 
(5) คณะจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในโครงการ

พั ฒ นางานด้ านการวิ จั ย  (เอกสารหมายเลข  
4.1-5-5) 

ภาษาอังกฤษ ศูนย์เกาหลีศึกษา และศูนย์จีน
ศึกษา 
4.1-5-3 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติ การดนตรี 
ห้องปฏิบัติการศิลปกรรมและห้องปฏิบัติการ
นาฏศิลป์ 
4.1-5-4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 
http://www.research.cmru.ac.th 
/research_ris.php 
4.1-5-5 รายงานผลโครงการพัฒนางาน  
ด้านการวิจัย 
 

ข้อ 6 คณะได้ติดตามและประเมินผลการสนับสนุน 
ด้านพันธกิจการวิจัยดังนี้ 

(1) คณะได้ติดตามงานวิจัยโดยเชิญอาจารย์       
ผู้ได้รับทุนเข้าร่วมประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ของการด าเนินการวิจัยของอาจารย์  (เอกสาร
หมายเลข 4.1-6-1) 

(2) คณะได้ประเมินผลการให้บริการแหล่ ง
สนับสนุนการวิจัย เช่นห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ 
(เอกสารหมายเลข 4.1-6-2)   

(3) คณะได้มีการประเมินผลโครงการพัฒนางาน
ด้านการวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1-6-3)       

4.1-6-1 บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมประชุม
การติดตามงานวิจัยของผู้ได้รับทุน 
4.1-6-2 ผลประเมินการให้บริการแหล่ง
สนั บ สนุ น การวิ จั ย  เช่ นห้ อ งสมุ ด และ
ห้องปฏิบัติการ 
4.1-6-3 รายงานผลโครงการพัฒนางาน 
ด้านการวิจัย 
 

ข้อ 7 ค ณ ะ ได้ น า ผ ล ก า รป ร ะ เมิ น ไป ป รั บ ป รุ ง              
ก ารสนั บ สนุ น พั น ธกิ จด้ าน การวิ จั ยห รื อ งาน

4.1-7-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
คุณภาพการด าเนินงานและจัดบริการเพ่ือ



รายงานผลการประเมินตนเอง คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2555  หน้า 105 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

สร้างสรรค์ ซึ่งพบว่าคุณภาพของการด าเนินงานด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก แต่มี
ข้อ เสนอแนะว่าหนั งสื อ ในห้ องสมุ ดคณ ะขาด         
ความน่าสนใจและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการท าวิจัย
(เอกสารหมายเลข 4.1-7-1)  และได้น าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2555 
วันที่ 20  สิงหาคม  2555 

 

ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร 
4.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณ ะ ครั้ งที่  6/2555 วันที่  20 
สิงหาคม 2555 
 

ข้อ 8 คณะมีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ บ น พ้ื น ฐ า น ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น             
ซึ่งด าเนินการโดยสถานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  โดยได้มีการน าทีมนักวิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือ
ส ารวจความต้องการและค้นหาประเด็นปัญหาของ
ชุมชน  เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นโจทก์วิจัย เมื่อวันที่  18  
มกราคม  2556  ณ ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายเพ่ือ
การส่งออกและพ้ืนที่วิจัย จังหวัดเชียงใหม่  (เอกสาร
หมายเลข 4.1-8-1  ถึง 4.1-8-2) 

 

4.1-8-1 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 
4.1-8-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถาน
วิจัย  
4.1-8-3 คู่มือนักวิจัย 
4.1-8-4 ภาพกิจกรรมการส ารวจความ
ต้องการและค้นหาประเด็นปัญหาของชุมชน  
 

 

 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
7 ข้อ 7   5 8 ข้อ 

 

จุดแข็งและแนวทางเสริม : 
1. การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการส่งผลให้มีอาจารย์นักวิจัยและผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น 
2. ระบบพ่ีเลี้ยงส่งผลให้อาจารย์สนใจท าวิจัยมากขึ้น 
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 
ควรพัฒนาให้อาจารย์สร้างผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   
ผู้จัดเก็บข้อมูล             :         นางสาวนิติกาญจ์  เซงคะแส่   
                                        นักวิชาการศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2   :  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป   :   

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ    
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์  
เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ได้จากข้อ 2               
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

4. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง   
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
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 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ : 5 ข้อ 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 คณะได้จัดท าระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการเผยแพร่และตีพิมพ์
ในระดับชาติหรือนานาชาติ (เอกสารหมายเลข 4.2-1-1) 
โดยได้จัดตั้งสถานวิจัยประจ าคณะเพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการท าผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร 
(เอกสารหมายเลข 4.2-1-2) และจัดตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยและ  
คัดสรรผลงานวิจัย เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในรูปแบบ
บทความตีพิมพ์การน าเสนอบนเวทีระดับชาติและอ่ืน ๆ 
(เอกสารหมายเลข 4.2-1-3)  

4.2-1-1 คู่มือนักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่ 
4.2-1-2 ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ
สถานวิ จั ยคณ ะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
4.2-1-3 ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

ข้อ 2 คณะมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรรวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยปีการศึกษา 
2555 มีการด าเนินการดังนี้  

1. รศ.สนิท สัตโยภาส และคณะได้จัดท าโครงการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาครูของครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่       
ด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น สังเคราะห์งานวิจัยเป็นแผ่นพับและ
คู่มือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (เอกสาร
หมายเลข 4.2-2-1 , 4.2-2-2) 

2. อาจารย์บรมศักดิ์  กลั่นเรืองแสง ได้ท าวิจัยเรื่อง
ก ารส ร้ า งฐ าน ข้ อมู ล อ งค์ ค ว าม รู้ ท้ อ งถิ่ น ข อ งข อ ง          
แหล่งท่องเที่ยวด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา : ต าบลต้นเปา อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ สังเคราะห์เป็นเอกสารแผ่นพับแสดง  
แหล่งท่องเที่ยวในเขตต าบลต้นเปา (เอกสารหมายเลข 
4.2-2-3) 

3. รศ .อัญชลี โสมดี หัวหน้าชุดโครงการวิจัยเรื่อง    

การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอด  

4.2-2-1 คู่มือการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
4.2-2-2 แผ่นพับการวิจัยเพ่ือพัฒนาครู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ด้วย
โจทย์วิจัยท้องถิ่น 
4.2-2-3 เอกสารแผ่นพับแสดงแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตต าบลต้นเปา 
4.2-2-4 ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์
งานวิจัย 
4.2-2-5 หนังสือชุดโครงการบริหารการ
วิจัยเพ่ือตอบสนองอัตลักษณ์  เรื่อง     
การประยุกต์พระราชด าริ เศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานหัตถกรรม 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่      

ได้สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย เพ่ือเป็นองค์ความรู้ที่   

คนทั่วไปเข้าใจได้ และน าไปเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์

โปสเตอร์ และน าไปเผยแพร่ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ 

และหนังสือชุดโครงการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(เอกสารหมายเลข 4.2-2-4 และ4.2-2-5 ) 

ข้อ 3 คณะได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้
จ าก งาน วิ จั ย ห รื อ ง าน ส ร้ า งส ร รค์ ที่ ได้ จ า ก ข้ อ  2                
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะวิจัยของ รศ.สนิท  สัตโยภาส ได้ไปน าเสนอ
ผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  23 ประจ าปี  2556 
ระหว่างวันที่  22 – 25 พฤษภาคม 2556 ณ  อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในกลุ่มที่ 1.6 session การศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 4.2-3-1และ 4.2-3-2) 

2) อาจารย์บรมศักดิ์   กลั่นเรืองแสง นักวิจัยได้มี     
การเผยแพร่เอกสารแผ่นพับ เรื่อง “การสร้างฐานข้อมูล
องค์ความรู้ท้องถิ่นของของแหล่งท่องเที่ ยวด้วยการ
ประยุกต์  ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา : 
ต าบลต้นเปา อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่” ที่ได้จาก
การสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยไปตามสถานศึกษา    
ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 4.2-3-3 
และ4.2-3-4) 

3) รศ.อัญชลี โสมดี ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เผยแพร่ผลงานการวิจัยในรูปแบบการจัด
นิทรรศการ “มิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง ครั้งที่ 2” 
ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 – 18.00 น. 
ณ  บริ เวณ จตุ ราคาร หน้ าคณ ะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 4.2-3-5 และ 4.2-3-6) 

4.2-3-1  บันทึ กขออนุญ าตเข้าร่วม   
การน าเสนอผลงานวิจัยของ รศ .สนิท    
สัตโยภาส 
4.2-3-2 หนั งสื อเสริมความรู้การจัด  
การเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
4.2-3-3  ภาพถ่ายการเผยแพร่แผ่นพับ
เรื่อง “การสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้
ท้องถิ่นของของแหล่งท่องเที่ยวด้วยการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
กรณี ศึกษา : ต าบลต้น เปา อ าเภอ      
สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่” 
4.2-3-4  แผ่ น พั บ เรื่ อ ง “การสร้ า ง
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ท้องถิ่นของแหล่ง-
ท่องเที่ยวด้วยการประยุกต์ใช้ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณี ศึกษา : 
ต าบลต้นเปา อ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่” 
4.2-3-5  บั น ทึ ก เชิ ญ ร่ ว ม เปิ ด งาน
นิทรรศการ “มิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม
เชิงช่าง ครั้งที่ 2”ของ รศ.อัญชลี  โสมดี 
4.2-3-6  ส รุ ป ร า ย ง าน ผ ล ก า ร จั ด
โครงการ การจัดนิทรรศการ “มิติสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง ครั้งที่ 2” 
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ข้อ 4 คณะมีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดังนี้ 
1) โรงเรียนโกวิทธ ารงเชียงใหม่ และโรงเรียนยุพราช

วิทยาลัยได้น าความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง 
การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องรักและเครื่องเขินของจังหวัด
เชียงใหม่ในด้านการศึกษาขั้นตอนการผลิตเครื่องรัก 
เครื่องเขินแก่นักเรียนในโรงเรียน (เอกสารหมายเลข  
4.2-4-1 และ 4.2-4-2) 

2) โรงเรียนบ้านหนองโค้ง โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 
และโรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท ได้น าผล     
การสังเคราะห์งานวิจัยเรื่อง ดนตรีและการแสดงพ้ืนเมือง 
วิถีชีวิตของเทศบาลต าบลต้นเปา ตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน   
ของ ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระไปใช้ประโยชน์ ในการเรียน
การสอนดนตรี พ้ืนเมืองเพ่ือสืบทอดการตีกลองปู่จา 
(เอกสารหมายเลข 4.2-4-3 และ 4.2-4-4) 
 

3) กลุ่มผู้ประกอบการงานหัตถกรรม และสล่าชั้นครู 
ได้ มี ห นั งสื อ รับ รอ งก าร ใช้ ป ระ โยชน์ ผ ล งาน วิ จั ย            
ชุดโครงการ เรื่อง การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรม
ของจังหวัดเชียงใหม่ ในงานนิทรรศการงานหัตถกรรม 
“ของขวัญและของที่ ระลึก” ระหว่างวันที่  2 – 12 
ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  1 
จังหวัดเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 4.2-4-5 ถึง 4.2-5-8) 

4.2-4-1 หนังสือขอบคุณจากโรงเรียน
โกวิทธ ารงเชียงใหม่ 
4.2-4-2 หนังสือขอบคุณจากโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย 
4.2-4-3 คู่มือการตีกลองปู่จา 
4.2-4-4 หนังสือขอบคุณของโรงเรียน
บ้านหนองโค้ง โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 
และโรงเรี ยนบ้ านบ่ อสร้ างนรากร
ประสาท 
4.2-4-5  รายงานผลการจัดโครงการ
นิทรรศการงานหัตถกรรม “ของขวัญ 
ของที่ระลึก” 
4.2-4-6 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
ผ ล ง าน วิ จั ย ห รื อ ง าน ส ร้ า ง ส ร ร ค์        
จากผู้ประกอบการงานหัตถกรรมของ 
รศ.อัญชลี  โสมดี  
4.2-4-7 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
ผ ล ง าน วิ จั ย ห รื อ ง าน ส ร้ า ง ส ร ร ค์        
จากผู้ประกอบการงานหัตถกรรมของ 
ผศ.รุทธ ประวัง 
4.2-4-8 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
ผ ล ง าน วิ จั ย ห รื อ ง าน ส ร้ า ง ส ร ร ค์        
จากผู้ประกอบการงานหัตถกรรมของ
อาจารย์สิริพร  คืนมาเมือง 
 

ข้อ 5 คณะได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานการคุ้มครอง
สิทธิ์ ของงานวิจั ยและงานสร้างสรรค์ตามแนวทาง            
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (เอกสารหมายเลข 4.2-5-1) 

4.2-5-1 คู่มือนักวิจัยคณะฯ 
4.2-5-2 ขั้นตอนการขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 
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การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ  5 5 ข้อ 
 
จุดแข็งและแนวทางเสริม : 

มีคณะกรรมการสถานวิจัยที่ให้การสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย และการสังเคราะห์องค์ความรู้
จากงานวิจัย 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 

ควรส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   
ผู้จัดเก็บข้อมูล             :         นางสาวนิติกาญจ์  เซงคะแส่   
                                        นักวิชาการศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (สกอ.) 
 

เกณฑ์การประเมิน  :     

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5  

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ได้แก่ คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี และ       

คณะเทคโนโลยีการเกษตร) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

1.2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (ไม่มี) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์         
จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์          
จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา =  ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกวิชาในสถาบัน 
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สูตรการค านวณ: 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

สัดส่วนจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  
  จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด  

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ดังนี้ 

ส าหรับกลุ่มที่ 3 คะแนนที่ได้ = 1,354.80 
  6,774,020  x  5  
  25,000  

 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 156.5 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 134.5 คน 

จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 31 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 22 คน 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ   1 คน 

จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 321,300 บาท 

จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 6,452,720 บาท 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ :  
 ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จ านวน 321,300 บาท และจากภายนอกสถาบัน
จ านวน 6,452,720 บาท ดังต่อไปนี ้

ล าดับที่ 
หัวหน้าโครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย งบที่ได้รับจัดสรร 
วันเริ่ม-สิ้นสุด

สัญญา 
แหล่งงบประมาณ 

ชื่อ - นามสกุล 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จ านวน 15 เรื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 321,300 บาท 

1 อ.ทัศวรรณ ธิมาค า การสร้างสื่อสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น: การทอผ้าฝ้าย      
ยกดอกจังหวัดล าพูน 

35,000 - มรภ.ชม. 

2 อ.พรสวรรค์  จันทะวงค์ กลองบูชาในสังคมและวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่ 32,800 - มรภ.ชม. 
3 อาจารย์ ดร.รณวีร์  พาผล การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน : กรณีศึกษาวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารทางวัฒนธรรม 2 ส าหรับนักศึกษา    
ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

20,000 - คณะฯ 

4 อาจารย์พัชยา  สุขพัชราภรณ์ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน : กรณีศึกษา
วิชาการอ่าน 3 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

20,000 - คณะฯ 

5 อาจารย์จารุณี  นาคเจริญ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน : กรณีศึกษา
วิชาการอ่าน 1 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

20,000 - คณะฯ 

6 อาจารย์ลลิดา  วิบูลวัชร การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน : กรณีศึกษาวิชา
วรรณ คดี อั งก ฤษ เบื้ อ งต้ น ส าห รั บ นั ก ศึ กษ าชั้ น ปี ที่  2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

20,000 - คณะฯ 
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ล าดับที่ 
หัวหน้าโครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย งบที่ได้รับจัดสรร 
วันเริ่ม-สิ้นสุด

สัญญา 
แหล่งงบประมาณ 

ชื่อ - นามสกุล 
7 อาจารย์วรสุดา  วัฒนวงศ์ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน : กรณีศึกษาวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 1 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

20,000 - คณะฯ 

8 ผศ.ดร.ปทุมรัศมิ์  นาคนิษฐา การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน : กรณีศึกษาวิชา   
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

20,000 - คณะฯ 

9 อาจารย์บรมศักดิ์  กลั่นเรืองแสง การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน : กรณีศึกษาวิชา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์ ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

20,000 - คณะฯ 

10 อาจารย์วรวิทย์   ศุภวิมุติ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน : กรณีศึกษา
รายวิชาเทคนิคเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

20,000 - คณะฯ 

11 อาจารย์ปิยวดี  นิลสนธิ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน : กรณีศึกษา
รายวิชาภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

20,000 - คณะฯ 

12 อาจารย์สุรชาติ  พุทธิมา การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน : กรณีศึกษา
วิชาการอ่านและส่งเสริมการอ่านส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

20,000 - คณะฯ 

13 อาจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน : กรณีศึกษาวิชา 20,000 - คณะฯ 



รายงานผลการประเมินตนเอง คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2555  หน้า 114 

ล าดับที่ 
หัวหน้าโครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย งบที่ได้รับจัดสรร 
วันเริ่ม-สิ้นสุด

สัญญา 
แหล่งงบประมาณ 

ชื่อ - นามสกุล 
ห้องสมุดดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

14 อาจารย์ชโรชินีย์  ชัยมินทร์ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน : กรณีศึกษา
วิชาการวิจัยเบื้องต้นทางบรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์  ส าห รั บ นั ก ศึ กษ าระดั บ ป ริญ ญ าตรี ชั้ น ปี ที่  3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

20,000 - คณะฯ 

15 อาจารย์กฤษณะ  สุยะอ้าย การ ใช้ งาน วรรณ ก รรม ป ระ เภ ท เรื่ อ งสั้ น เพ่ื อ ส่ ง เส ริ ม
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนระดับปริญญาตรี 

13,500 - คณะฯ 

รวมเป็นเงิน 321,300   
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก จ านวน 22 เรื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,452,720 บาท 

1 รศ.อัญชลี  โสมดี การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสืบทอด      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมของจังหวัดล าพูน 

3,300,000 - วช. 

 รศ.อัญชลี  โสมดี งบบริหารโครงการ 300,000   
2 อ.ศิริพร  คืนมาเมือง การประยุกต์พระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอด      

ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมผ้าทอของจังหวัดล าพูน 
300,000 - วช. 

3 อ.ณัฐวัฒน์  โสมด ี การประยุกต์พระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอด      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องหนังของจังหวัดล าพูน 

300,000 - วช. 

4 ผศ.รุทธ  ประวัง การประยุกต์พระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอด      300,000 - วช. 
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ล าดับที่ 
หัวหน้าโครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย งบที่ได้รับจัดสรร 
วันเริ่ม-สิ้นสุด

สัญญา 
แหล่งงบประมาณ 

ชื่อ - นามสกุล 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมงานโลหะของจังหวัดล าพูน 

5 อ.สมศักด์  พรมจักร การประยุกต์พระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอด          
ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องเงินของจังหวัดล าพูน 

300,000 - วช. 

6 อ.ภาสกร  โทณะวนิก การประยุกต์พระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอด       
ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมจักสานของจังหวัดล าพูน 

300,000 - วช. 

7 อ.เสน่ห์  วงศ์สุฤทธิ์ การประยุกต์พระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอด       
ภู มิปัญ ญ าท้องถิ่ น งานหั ตถกรรมเครื่องปั้ นดิน เผาและ      
เครื่องเคลือบของจังหวัดล าพูน 
 

300,000 - วช. 

8 อ.เอกพงษ์  สุริยงค์ การประยุกต์พระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอด       

ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมงานกระดาษของจังหวัดล าพูน 

300,000 - วช. 

9 อ.สายพิณ  สังคีตศิลป์ การประยุกต์พระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอด      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์ของจังหวัด
ล าพูน 

300,000  วช. 

10 รศ.อัญชลี  โสมดี การประยุกต์พระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอด       
ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมไม้แกะสลักของจังหวัดล าพูน 

300,000  วช. 

11 อ.ทัศนีพร  ประภัสสร การประยุกต์พระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอด      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องรักและเครื่องเขิน      

300,000  วช. 
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ล าดับที่ 
หัวหน้าโครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย งบที่ได้รับจัดสรร 
วันเริ่ม-สิ้นสุด

สัญญา 
แหล่งงบประมาณ 

ชื่อ - นามสกุล 
ของจังหวัดล าพูน 

12 อ.วรพล  วัฒนเหลืองอรุณ จากมูลค่าสู่คุณค่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ต าบลต้นเปา อ าเภอ
สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

927,380  วช. 

 อ.วรพล  วัฒนเหลืองอรุณ งบบริหารโครงการ 111,580  วช. 
13 อ.รัชพล  สัมพุทธานนท์ 

อ.บรมศักดิ์  กลั่นเรืองแสง (แทน) 
การสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น แหล่งวัฒนธรรมและ
แหล่งท่องเที่ยวด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 

294,200  วช. 

14 อ.วรพล  วัฒนเหลืองอรุณ โครงการศึกษาเพ่ือจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นพ้ืนที่    
อ.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 

300,000  วช. 

15 อ.ศศิธร  ศรีรัตน์ 
อ.กรุณา กลจักร์ (แทน) 

มัคคุเทศก์น้อยภาษาญี่ปุ่นเขตพ้ืนที่บ้านต าบลต้นเปา อ าเภอ  
สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

221,600  วช. 

16 
 

อ.ดร.ธนพชร  นุตสาระ วิถีชุมชนกับการพัฒนาสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของ ต าบล 

ต้นเปา อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

1,025,090  วช. 

 อ.ดร.ธนพชร  นุตสาระ งบบริหารโครงการ 93,190  วช. 
17 ผศ.รักฎา  เมธีโภคพงษ์ สตรีกับชุมชนเข้มแข็งกรณี: ศึกษาหมู่บ้านก่อสร้าง และหมู่บ้าน

บวกเป็ด ต.ต้นเปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 
286,800  วช. 

18 อ.ณัฐพร  จาดยางโทน ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านเล่าขานจากต านานชาวต้นเปา 104,500  วช. 
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ล าดับที่ 
หัวหน้าโครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย งบที่ได้รับจัดสรร 
วันเริ่ม-สิ้นสุด

สัญญา 
แหล่งงบประมาณ 

ชื่อ - นามสกุล 
19 ดร.ธนพชร  นุตสาระ ดนตรีและการแสดงพื้นเมือง วิถีชีวิตของเทศบาล ต าบลต้นเปา 

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
300,000  วช. 

20 อ.ศศิธร  ศรีรัตน์ การแพทย์พื้นบ้านและการใช้สมุนไพร: กรณีศึกษาเทศบาลเปา 
อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 

240,600  วช. 

21 ผศ.มนตรี  ศิริจันทร์ชื่น การจัดการความรู้จากการบริหารจัดการจากงานวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

950,250  วช. 

22 รศ.สนิท  สัตโยภาส โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูของครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น 

250,000  สกอ. 

รวมเป็นเงิน 6,452,720   
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การค านวณ :  
 
 
 
 
การค านวณค่าคะแนน : 
 
 
 
 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
45,000 บาท/คน 50,364.46  5 45,500 บาท/คน 

 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

 4.3-1 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุน
การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
 4.3-2 ประกาศกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปี 
2555 ครั้งที่ 3 และ 4 จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 4.3-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย          
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจ าปี 2555 
 4.3-4 รายชื่อผู้รับทุนโครงการวิจัยจากงบประมาณประจ าปี 2555 ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัย        
ในอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
 
จุดแข็งและแนวทางเสริม : 

1. คณะมีสถานวิจัยและนักวิจัยอาวุโสที่ช่วยเป็นแรงผลักดันให้อาจารย์รุ่นใหม่เป็นนักวิจัยมากข้ึน 
2. อาจารย์ของคณะมีศักยภาพในการวิจัยที่สามารถขอทุนสนับสนุนจากภายนอกได้จ านวนมาก 

 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 

1. ควรมีการพัฒนานักวิจัยรุ่นกลางให้เป็นพี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มากขึ้น 
 
 

6,774,020 
=  50,364.46 

134.5 

50,364.46  x  5 
=  10.07 

25,000 



รายงานผลการประเมินตนเอง คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2555  หน้า 119 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   
ผู้จัดเก็บข้อมูล             :         นางสาวนิติกาญจ์  เซงคะแส่   
                                        นักวิชาการศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4   :  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5) 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SClmago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 
(Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SClmago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 
(Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus  

 
ก าหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
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 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น           
ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย – ลาว เป็นต้น 
 การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย      
5 ประเทศ) 
 การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ     
ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 

วิธีการค านวณ  : 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5  คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

  

ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา2555 

จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 156.5 คน 
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ  1 คน 

จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง  134.5 คน 

จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2 เรื่อง 

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 2 เรื่อง 

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการะดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์     3 เรื่อง 

ผลรวมการถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
X 100 

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา2555 

ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 0 เรื่อง 
งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SClmago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด   
อยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด   ใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือ  
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0 เรื่อง 

งานมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SClmago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด  
อยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด    ใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

0 เรื่อง 

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 เรื่อง 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 เรื่อง 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 เรื่อง 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 เรื่อง 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 เรื่อง 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ :  
 ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จ านวนทั้งสิ้น 7 เรื่อง ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อผู้เขียน/ผลงาน ชื่อวารสาร/ISBN/หน่วยงาน 
เล่มท่ี 

วันเดือนปี 
เลขหน้า 

ค่า
น้ าหนัก 

1 การศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศเพ่ือการด าเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตเทศบาล
เมืองต้นเปา อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

อาจารย์สุรชาติ พุทธิมา การประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจ าปี 2556 สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย APHEIT CONFERENCE (2013) 

31 พ.ค. 56 1773-
1791 

0.25 

2 ค าเรียกขานภาษาเกาหลีที่ใช้ในบริบทการสนทนา อาจารย์ภาวนา  เพ็ชรพราย การประชุมวิชาการระดับชาติ เกาหลี
ครั้งที่ 2 

16 ก.ค. 55  0.25 

3 A Pro-Add Parameter: Challenges in 
teaching English as a foreign language to 
thai students 

ดร.เฉลิมชัย  ไชยชมภู การประชุมวิชาการ The 10th Asia 
TEFL Conference 

4–6 ต.ค. 55  0.25 

4 The Implementation of Project-based 
Instruction for an English for Science 
Course: A Case Study in a Thai Context 

ดร.เฉลิมชัย  ไชยชมภู ประชุมวชิาการ The 23rd 
International Conference on British 
and American Studies (BAS) 

16–18 พ.ค. 56  0.25 

5 User-Centered Evaluation of the Quality 
of Blogs 

ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม 12th International Conference 
on Knowledge Management 
Technologies  

5-7 กันยายน 
2012 

 0.25 

6 การจัดการวงโยธวาทิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

อาจารย์พรสวรรค์  จันทะวงศ์ วารสารวิจัยราชภฎัเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉ.1 ตค. 
55 – มีค. 56 

127-137 0.25 
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7 แน : พัฒนาการและกระบวนการสร้าง อาจารย์บูรณพันธ์ ใจหล้า วารสารวิจัยราชภฎัเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉ.1 ตค. 
55 – มีค. 56 

 0.25 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 1.75 
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การค านวณ :  
 
 
 
 
การค านวณค่าคะแนน : 
 
 
 
 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 1.11  0.55   ร้อยละ 10 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
 4.4-1 การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2556 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
APHEIT CONFERENCE (2013) 
 4.4-2 บันทึกขออนุญาตไปน าเสนอบทความทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เกาหลี
ครั้งที่ 2 
 4.4-3 บันทึกขอทุนสนับสนุนการน าเสนอในการประชุมวิชาการ The 10th Asia TEFL Conference 
 4.4-4 บันทึกขออนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการน าเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการ The 23rd 
International Conference on British and American Studies (BAS) 
 4.4-5 บันทึกขออนุญาตเข้าร่วมน าเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ i-KNOW 2012 
 4.4-6 วารสารวิจัยราชภัฎเชียงใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน ตค. 55 – มีค. 56 
 
จุดแข็งและแนวทางเสริม : 

1. คณะมีอาจารย์ที่มีความสามารถในหลากหลายวิชา 
2. คณะได้จัดโครงการน าเสนอผลงานการวิจัยระดับชาติเพ่ือเป็นเวทีให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงาน        

เป็นประจ า 
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 

คณะควรหามาตรการผลักดันให้อาจารย์น าผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ให้มากข้ึน 

1.75 
X 100   =   1.11 

156.5 

1.11 
X 5   =   0.55 

10 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   
ผู้จัดเก็บข้อมูล             :         นางสาวนิติกาญจ์  เซงคะแส่   
                                        นักวิชาการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5    :   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.6) 
  

วิธีการค านวณ : 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 

ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2555 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 156.5 คน 
2 จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง 
3 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง 
4 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  3 เรื่อง 

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ : 

 ในปี พ.ศ.2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์

จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อผู้เขียน/ผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์ 
1 เรื่อง การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจ

เ พ่ื อ สื บ ท อ ด ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น งาน
หัตถกรรมเครื่องรักและเครื่องเขินของ
จังหวัดเชียงใหม่ 

อ.ทัศนีพร  ประภัสสร โรงเรียนโกวิทธ ารงเชียงใหม่ 
และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย    
ได้ น า ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร
สั ง เค ราะห์ ง าน วิ จั ย ใน ด้ าน

ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
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ล าดับที่ ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อผู้เขียน/ผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์ 
การศึ กษ าขั้ น ตอน การผลิ ต  
เครื่องรักเครื่องเขินแก่นักเรียน
ในโรงเรียน 

2 เรื่อง ดนตรีและการแสดงพ้ืนเมือง วิถีชีวิต
ของเทศบาลต าบลต้น เปา ตั้ งแต่อดีต        
สู่ปัจจุบัน  

ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง โรงเรียน
วัดสันมะฮกฟ้า และโรงเรียน
บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท    
ได้น าผลการสังเคราะห์งานวิจัย
ไป ใช้ประโยชน์  ในการเรียน   
การสอนดนตรีพ้ืนเมืองเพ่ือสืบ
ทอดการตีกลองปู่จา  
 

3 ชุดโครงการ เรื่องการประยุกต์พระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมของจังหวัด
เชียงใหม่  

รศ.อัญชลี  โสมดี ก ลุ่ ม ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ง า น
หัตถกรรมและสล่าชั้นครูได้มี
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัย ในงานนิทรรศการ
งานหัตถกรรม “ของขวัญและ
ขอ งที่ ร ะลึ ก ” ระห ว่ า งวั น ที่       
2 – 12 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  1 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

การค านวณ : 

3 
  100 = ร้อยละ 1.91 

156.5 

 

การค านวณค่าคะแนน : 

1.91 
 5 = 0.47 คะแนน 

20 
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การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 1.91   0.47 ร้อยละ 20 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
 4.5-1 หนังสือขอบคุณจากโรงเรียนโกวิทธ ารงเชียงใหม่ 
 4.5-2 หนังสือขอบคุณจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
 4.5-3 คู่มือการตีกลองปู่จา 

4-5-4 หนังสือขอบคุณของโรงเรียนบ้านหนองโค้ง โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า และโรงเรียนบ้านบ่อสร้าง   
นรากรประสาท 
 4.5-5 รายงานผลการจัดโครงการนิทรรศการงานหัตถกรรม “ของขวัญ ของที่ระลึก” 
 4.5-6 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการงานหัตถกรรม    
ของ รศ.อัญชลี โสมดี 
 4.5-7 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการงานหัตถกรรม    
ของ ผศ.รุทธ ประวัง 
 4.5-8 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการงานหัตถกรรมของ
อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง 
 
จุดแข็งและแนวทางเสริม : 

1. อาจารย์นักวิจัยมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หลากหลายรูปแบบ 
2. คณะมีคณะกรรมการสถานวิจัย และกรรมการส่งเสริมงานวิจัยที่คอยให้การสนับสนุนอาจารย์ และ

บุคลากรทุกท่าน 
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ตรงกัน จึงควรเชิญผู้ เชี่ยวชาญและผู้รู้จริง          
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาให้ความรู้แก่นักวิจัย 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   
ผู้จัดเก็บข้อมูล             :         นางสาวนิติกาญจ์  เซงคะแส่   
                                        นักวิชาการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.6     :   ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
0.50 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.00 
ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว  หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
วิธีการค านวณ 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 
ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน: 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน           
ปีปฏิทิน 2555 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด  156.5 คน 
2 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 156.5 คน 
3 จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 156.5 คน 
4 จ านวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 14 เรื่อง 
5 จ านวนบทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  0 เรื่อง 
6 จ านวนต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 เรื่อง 
7 จ านวนต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม

เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง  มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

   1 เรื่อง 

8 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 6 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ ที่ได้รับรองคุณภาพ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ : 

 ในปี พ.ศ.2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพจ านวน 17 เรื่อง ดังนี้   

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
ปีท่ีได้รับการ

รับรองคุณภาพ 
วารสาร/หน่วยงานที่รับรอง 

1 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ห้วยลาน 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ผศ.ชูสิทธิ์  ชชูาต ิ 2555 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา 
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสแห่งปีมหามงคลพุทธศักราช 2554-2555 

2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

อาจารย์วรพล วัฒนเหลืองอรุณ 2555 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา 
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสแห่งปีมหามงคลพุทธศักราช 2554-2555 

3 โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ผศ.ชูสิทธิ์  ชชูาติ 2555 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา 
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสแห่งปีมหามงคลพุทธศักราช 2554-2555 

4 โครงการจัดหมู่บ้านตัวอย่าง 
ห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

ผศ.ชูสิทธิ์  ชชูาติ 2555 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา 
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสแห่งปีมหามงคลพุทธศักราช 2554-2555 

5 โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อาจารย์นันทิยา ตันตราสืบ 2555 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา 
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสแห่งปีมหามงคลพุทธศักราช 2554-2555 

6 โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่กวง 
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม่ 

อาจารย์นันทิยา ตันตราสืบ 2555 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา 
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสแห่งปีมหามงคลพุทธศักราช 2554-2555 
 

7 โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ผศ.ชูสิทธิ์  ชชูาติ 2555 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา 
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสแห่งปีมหามงคลพุทธศักราช 2554-2555 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
ปีท่ีได้รับการ

รับรองคุณภาพ 
วารสาร/หน่วยงานที่รับรอง 

8 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ ผศ.ชูสิทธิ์  ชชูาติ 2555 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา 
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสแห่งปีมหามงคลพุทธศักราช 2554-2555 

9 โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชด าริบ้านแม่ตุงติง 

ผศ.ชูสิทธิ์  ชชูาติ 2555 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา 
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสแห่งปีมหามงคลพุทธศักราช 2554-2555 

10 ประตูระบายน้ าคลองลัดโพธิ์  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

อาจารย์กริช  สะอ้ิงทอง 2555 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา 
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสแห่งปีมหามงคลพุทธศักราช 2554-2555 

11 โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้
รองเท้านารีดอยอินทนนท์  
ตามพระราชด าริ ในพ้ืนที่
ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) 

ผศ.ชูสิทธิ์  ชชูาติ 2555 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา 
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสแห่งปีมหามงคลพุทธศักราช 2554-2555 

12 ศูนย์เกษตรวิชญา ผศ.ชูสิทธิ์  ชชูาติ 2555 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา 
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสแห่งปีมหามงคลพุทธศักราช 2554-2555 

13 โครงการพัฒนาลุ่มน้ าปากพนัง  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ผศ.ชูสิทธิ์  ชชูาติ 2555 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา 
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสแห่งปีมหามงคลพุทธศักราช 2554-2555 

14 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อาจารย์อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา 2555 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา 
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสแห่งปีมหามงคลพุทธศักราช 2554-2555 

15 การบริหารและการจัดการ 
งานโรงแรม 

อาจารย์วรพล วัฒนเหลืองอรุณ 
ดร.บังอร  ฉัตรรุ่งเรือง 

2555 Hotel and Motel Management and Operation การบริหาร
และการจัดการงานโรงแรม 

16 การส่งเสริมการอ่านและ อาจารย์ทัศวรรณ ธิมาค า 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
ปีท่ีได้รับการ

รับรองคุณภาพ 
วารสาร/หน่วยงานที่รับรอง 

การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ห้องสมุด 

อาจารย์นิโลบล  วิมลสิทธิชัย 

17 มานุษยวิทยาทางดนตรี 
(Ethnomusicology) 

ผศ.ดร.ธนพชร  นุตสาระ 2556 สกอ. 
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การค านวณ : 

6 
  100 = ร้อยละ 3.83 

156.5 

 

การค านวณค่าคะแนน : 

3.83 
 5 = 1.91 คะแนน 

10 
 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
ร้อยละ 5 3.83     1.91 ร้อยละ 5 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

 4.6-1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพ่ือประโยชน์สุขของปวงประชา เฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
แห่งปีมหามงคลพุทธศักราช 2554 - 2555 
 4.6-2 หนังสือ Hotel and Motel Management and Operation การบริหารและการจัดการงานโรงแรม 

4.6-3 หนังสือการส่งเสริมการอ่านและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุด 
4.6-4 หนังสือมานุษยวิทยาทางดนตรี (Ethnomusicology) 
4.6-5 บันทึกส่งค าสั่งเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลถึง ผศ.ดร.ธนพชร  นุตสาระ 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม : 

ไม่มี 
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 

คณะควรมีมาตรการผลักดันให้อาจารย์เขียนบทความ ต ารา หนังสือทางวิชาการให้มากขึ้น 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   
ผู้จัดเก็บข้อมูล             :         นางสาวนิติกาญจ์  เซงคะแส่   
                                        นักวิชาการศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  :   ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
 
หมายเหตุ :  เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2  และข้อ 3 
 
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 
ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ     

แก่สังคมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก าหนด
นโยบายและ กลยุทธ์ในการด าเนินงานด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคมไว้ในนโยบายที่ 10 ของยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาคณะฯ (ฉบับปรับปรุง 2555-2559)   
(เอกสารหมายเลข 5.1-1-1) และมีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและด าเนินการบริการ
วิชาการประจ าคณะ (เอกสารหมายเลข 5.1-1-2) 
เพ่ือก ากับติดตามตามแผนด าเนินงานที่ก าหนด โดย   

5.1-1-1 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี    
ปี 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง) 
5.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ศักยภาพและด าเนินการบริการวิชาการ
ประจ าคณะ   
5.1.1 -3  ตารางแสดงผลการด าเนินงาน
โครงการบูรณาการวิชาการกับการเรียน       
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ในปีการศึกษานี้ คณะมีโครงการ กิจกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย จ านวน 3 โครงการ (เอกสารหมายเลข   
5.1-1-3) 

 

การสอนและการวิจัย 

ข้อ 2 คณ ะมี โครงการบริการวิชาการแก่สั งคมที่    
บูรณาการกับการเรียนการสอน ดังนี้  

(1) วัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 17 เป็นการเผยแพร่
ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านล้านนาให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 
อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 
ทั้งนี้อาจารย์ได้ก าหนดให้นักศึกษาหลักสูตรวัฒนธรรม
ศึกษาที่เรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ทางวัฒนธรรมศึกษา (CUL 3801) มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม (เอกสารหมายเลข 5.1-2-1) 

(2) เผยแพร่ประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่น  อาจารย์
และนักศึกษาให้บริการความรู้เรื่องประชาธิปไตย       
สู่ชุมชนและให้เยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตย โดยจัด ณ โรงเรียนแม่ออน-
วิทยาลัย โรงเรียนสหกรณ์ 2  และโรงเรียนห้วยแก้ว 
อ า เภอแม่ ออน  จั งห วั ด เชี ย งใหม่  ทั้ งนี้ อาจารย์           
ได้ก าหนดให้นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์      
ที่เรียนรายวิชาการบริหารโครงการ (PA3202) รายวิชา
ระบบบริหารราชการไทย  (PA1204) และรายวิชา     
การบริหารงานท้องถิ่น (PA2205) มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม (เอกสารหมายเลข 5.1-2-2)  

(3 ) ห้ อ งส มุดสู่ ชุ มชน  2555 เป็ นกิ จกรรม        
ให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด จัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น     
ท าระเบียนหนังสือ และติดบาร์โค้ดให้กับห้องสมุด
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 
2555 ทั้งนี้ อาจารย์ได้ก าหนดให้นักศึกษาหลักสูตร

5.1-2-1  
- รายงานผลการด าเนินโครงการวัฒนธรรม

สัญจร ครั้งที่ 17  
- Flow Chart แสดงขั้นตอนการบูรณาการ 
- แผนบริหารการสอน รายวิชา CUL3801 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวัฒนธรรม
ศึกษา และรายวิชาสัมมนาประวัติศาสตร์ศิลปะ
และโบราณคดี 
5.1-2-2  
    - ร า ย ง า น ผ ล โ ค ร ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่น  

- Flow Chart แสดงขั้นตอนการบูรณาการ 
- แผนบริหาร การสอน รายวิชาการบริหาร

โครงการ (PA3202)  รายวิชาระบบบริหาร
ร า ช ก า ร ไท ย  (PA1204) แ ล ะ ร า ย วิ ช า          
การบริหารงานท้องถิ่น (PA2205) 
 5.1-2-3  

- รายงานผลการด าเนินโครงการห้องสมุด    
สู่ชุมชน 2555  

- Flow Chart แสดงขั้นตอนการบูรณาการ 
- แผนบริหารการสอน รายวิชาการวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ ( IS2202), รายวิชา
สารสนเทศกับสังคม (IS1102) และรายวิชา  
การให้การศึกษาสารสนเทศ (IS3905) 
5.1-2-4  

- รายงานผลการด าเนินโครงการอบรม    
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สารสนเทศศาสตร์ มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
(เอกสารหมายเลข 5.1-2-3) 

(4) อบรมเชิงปฏิบัติการ : การฝึกอบรมทักษะ 
เทคนิคการสอนและการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
ส าหรับครูประถมศึกษา  เมื่อวันที่  1-3 พฤษภาคม 
2556 ณ ห้องประชุมเอ้ืองไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการ-
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นกิจกรรม      
ให้ความรู้และฝึกปฏิบั ติแก่ครูอาจารย์ ในจั งหวัด
เชียงใหม่ ทั้งนี้  โดยมีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาสัทศาสตร์
เพ่ือการใช้ (ENG1103) ภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอน
ภาษา (ENG1102) รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู
ประถมศึ กษา (ENG 3208) และรายวิ ชาวิ ธี สอน
ภาษาอังกฤษ (CI 4641) เป็นวิทยากร ทั้ งนี้อาจารย์
ผู้ สอนรายวิชาสัทศาสตร์ เพ่ื อการใช้  (ENG1103)         
ได้ข้อสังเกตจากการให้บริการวิชาการมาปรับปรุง     
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว 

(5 ) ค่ ายอบรมศิลปกรรมราชภัฏ  ครั้ งที่  9          
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ฝึกการสอนศิลปะ ก่อนออก   
ฝึกประสบการณ์จริง โดยจัดสอนศิลปะให้แก่เยาวชน
ในชุมชน ที่มีอายุระหว่าง 5-12 ปี  โดยมีอาจารย์
หลักสูตรศิลปกรรมเป็นผู้ให้ค าแนะน า ทั้งนี้อาจารย์   
ได้ก าหนดให้นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมที่เรียนรายวิชา
วิธีสอน ทดลองสอน  1 (CI4821) มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม (เอกสารหมายเลข 5.1-2-5) 

เชิงปฏิบัติการ : การฝึกอบรมทักษะ เทคนิค
การสอนและการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
ส าหรับครูประถมศึกษา และFlow Chart 
แสดงขั้นตอนการบูรณาการ 

- มคอ.3 สัทศาสตร์เพ่ือการใช้ (ENG1103) 
- แผนบริหารการสอน รายวิชาการฟัง    

และพูด 1 (ENG 1201) การฟั งและพูด 2 
(ENG 1202) และ รายวิชาสื่อและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอนภาษา(ENG 4703) 
5.1-2-5  

- รายงานผลการด าเนินโครงการค่ายอบรม
ศิลปกรรมราชภัฏ ครั้งที่ 9  

- Flow Chart แสดงขั้นตอนการ บูรณาการ
และแผนบริหารการสอน รายวิชาวิธีสอน 
ทดลองสอน1 (CI4821) 

ข้อ 3 คณะมี โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการ       
แก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ดังนี้  

(1) โครงการมิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง 
และการจัดนิทรรศการ “ของขวัญ ของที่ ระลึก 
2555”  นักศึกษาเรียนรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
พ้ืนบ้าน (ART 3401) ที่มี เนื้อหาความรู้ที่ ได้จากการ

5.1-3-1 รายงานผลการจัดโครงการมิติสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง และการจัดนิทรรศการ
“ของขวัญ ของที่ระลึก 2555” และ Flow 
Chart แสดงขั้ น ตอนการบู รณ าการและ      
แผนบริหารการสอน รายวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน (ART 3401) 
5.1-3-2 รายงานผลกิจกรรมการสร้างอาชีพ
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บริการวิชาการไปออกแบบร่วมกับมูลนิธิเพ่ือนสล่า
ล้ านนา จึ งได้ จั ดนิ ทรรศการเพ่ื อเสนอหลั กการ 
วัตถุประสงค์ในงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชา 
และสาธิตการท างานหั ตถกรรมท้ องถิ่ น  เพ่ื อให้          
คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่า และความส าคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตน น ามาซึ่งการสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป (เอกสารหมายเลข 
5.1-3-1) 

(2) กิจกรรมการสร้างอาชีพ ให้ กับผู้ สู งอายุ     
เพื่อความม่ันคงในชีวิตด้วยศิลปหัตถกรรมประจ าถิ่น 
นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้จากพ่อครู แม่ครู    
มาเป็นวิทยากรในรายวิชา ART3203  (วัสดุและเทคนิค
ศิลปะ)  และน าไปบริการวิชาการ ในหัวข้อ “ศิลปะ      
ในรูปแบบพื้นบ้านท้องถิ่นล้านนา เป็นการเลือกใช้วัสดุ
ในพ้ืนที่ และถ่ายทอดภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน การสร้างสรรค์
งานศิลปะเพ่ือพุทธศาสนา หรืองานพุทธศิลป์ล้านนา   
ในรูปแบบเครื่องสักการบูชา โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชา
ศิลปกรรม ได้น าผลการวิจัย เรื่อง “การสร้างอาชีพ
ให้ กั บ ผู้ สู ง อ ายุ เ พ่ื อ ค ว าม มั่ น ค ง ใน ชี วิ ต ด้ ว ย
ศิลปหัตถกรรมประจ าถิ่น” โดยมีการส ารวจชุมชน       
น านักศึกษาลงพ้ืนที่ในการถ่ายทอดความรู้ ณ ชุมชน   
วัดกู่เต้า และแขวงนครพิงค์ (เอกสารหมายเลข 5.1-3-2) 

(3)  กิจกรรมอบรม “การเตรียมความพร้อม     
ในการเพิ่มมูลค่าชีวมวลจากวัสดุพื้นถิ่นเยื่อหญ้าแฝก
เพื่อการประดับตกแต่ง นักศึกษาเรียนในรายวิชา
ประติมากรรมสร้างสรรค์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถ     
ในงานด้านประติมากรรมนูนต่ า นูนสูง ลอยตัว และ  
ก ารท าแม่ พิ ม พ์  รวม ถึ งก ารออกแบ บ ผ ล งาน
ประติมากรรมตกแต่ง จึงสามารถเป็นผู้ช่วยอาจารย์    
ในสาขาวิชาศิลปกรรมเป็นวิทยากรในโครงการวิจัย   
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าจากหญ้ าแฝกเพ่ือการประดับ

ให้กับผู้สูงอายุเพ่ือความมั่นคงในชีวิตด้วย
ศิ ล ป หั ตถกรรมป ระจ าถิ่ น , Flow Chart   
แสดงขั้นตอนการบูรณาการและ มคอ. 3 
รายวิชา วัสดุและเทคนิคศิลปะ (ART3203)        
5.1-3-3  รายงานการประเมินผลกิจกรรม
อบรม  “การเตรี ยมความพร้ อม ในการ         
เพ่ิมมูลค่าชีวมวลจากวัสดุพ้ืนถิ่นเยื่อหญ้าแฝก
เพ่ื อ ก ารป ระดั บ ต ก แ ต่ ง ”  Flow Chart      
แสดงขั้นตอนการบูรณาการและ มคอ. 3 
รายวิชา ประติมากรรมสร้างสรรค์ (ART3201)  
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ตกแต่ง สร้างรายได้แก่ชุมชนและน ามาประยุกต์ใช้กับ
อาชีพของชุมชนได้(เอกสารหมายเลข 5.1-3-3) 

ข้อ 4 คณะประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัยในโครงการ โดยมีผลความส าเร็จบรรลุ 16 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 (เอกสารหมายเลข 5.1-4-1) 

5.1-4-1 ต ารางส รุ ป ผลการป ระ เมิ น ผ ล
ความส าเร็จของการ บูรณาการงานบริการ   
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

ข้อ 5 คณะได้น าผลการประเมินไปพิจารณาเพ่ือเสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   
ในการประชุมกรรมการ  บริหารคณะ ครั้งที่ 4/2556 
วันที่ 22 เมษายน 2556 (เอกสารหมายเลข 5.1-5-1, 
5.1-5-2 และ5.1-5-3) 

5.1-5-1 บั นทึ กข้ อความน าส่ งรายงานผล       
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
5.1-5-2 รายงานการประชุมกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 22 เมษายน 2556  
5.1-5-3 รายงานการประชุมกรรมการประจ า
คณะ (ภายใน ) ครั้ งที่  3/2556 วันที่  23 
พฤษภาคม 2556 

 
 
 

ข้อมูลอ้างอิงและรายละเอียดเพิ่มเติม  
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

- สาขาวิชารายงานผลการด าเนินงาน โดยใช้ตารางประกอบ ดังนี้ 

ที ่
งานบริการทางวิชาการแก่สังคม 

(เร่ือง วันเวลา สถานที่) 
การเรียนการสอน 

(ชื่อรายวิชา และรายละเอียดการน ามาบูรณาการ) 
1. วัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 17  

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม 
จั ง ห วั ด เชี ย ง ให ม่  เมื่ อ วั น ที่        
18 สิงหาคม 2555 

เป็ นการเผยแพร่ความรู้ ด้ านประวัติ ศาสตร์ โบราณ คดี  และ
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านล้านนา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ งนี้
อาจารย์ได้ก าหนดให้นักศึกษาหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ที่เรียนรายวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ทางวัฒนธรรมศึกษา (CUL 3801)         
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 

2. เผยแพร่ประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่น
วันที่  23-24 กรกฎาคม 2555     
ณ  โรงเรี ยนแม่ ออนวิทยาลั ย  
ต าบลแม่ออน  โรงเรียนสหกรณ์ 2 
ต าบลสหกรณ์ โรงเรียนห้วยแก้ว  
ต าบลห้วยแก้ว  อ าเภอแม่ออน  

อาจารย์และนักศึกษาให้บริการความรู้เรื่องประชาธิปไตยสู่ชุมชน   
และให้เยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตย 
ทั้ งนี้ อาจารย์ ได้ก าหนดให้นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์             
ที่ เรียนรายวิชาการบริหารโครงการ (PA3202) รายวิชาระบบบริหาร
ราชการไทย (PA1204) และรายวิชาการบริหารงานท้องถิ่น (PA2205)      
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 



รายงานผลการประเมินตนเอง คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2555  หน้า 138 

ที ่
งานบริการทางวิชาการแก่สังคม 

(เร่ือง วันเวลา สถานที่) 
การเรียนการสอน 

(ชื่อรายวิชา และรายละเอียดการน ามาบูรณาการ) 

จังหวัดเชียงใหม ่
3 ห้องสมุดสู่ชุมชน 2555              

ห้องสมุดโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 
เมื่ อวัน เสาร์  ที่  14 กรกฎาคม 
2555 

เป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดแก่ชุมชนจัดบอร์ดกิจกรรม    
ในห้องสมุด จัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น ท าระเบียนหนังสือ และติดบาร์โค้ด 
ให้กับห้องสมุดโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ทั้งนี้อาจารย์ได้ก าหนดให้นักศึกษา
หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 

4 อบรม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร  : การ
ฝึกอบรมทักษะ เทคนิคการสอน
และการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
ส าหรับครูประถมศึกษา   เมื่อ
วั น ที่  1-3 พ ฤษ ภ าค ม  255 6        
ณ  ห้องประชุมเอ้ืองไอยเรศ ชั้น 5 
ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เป็นกิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่ครูอาจารย์ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ทั้งนี้   โดยมีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาสัทศาสตร์ เพ่ือการใช้  (ENG1103) 
ภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอนภาษา (ENG 1102) รายวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูประถมศึกษา  (ENG 3208) และรายวิชาวิธีสอนภาษาอังกฤษ 
(CI 4641) เป็นวิทยากร ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาสัทศาสตร์เพ่ือการใช้ 
(ENG1103) ได้ข้อสังเกตจากการให้บริการวิชาการมาปรับปรุงการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว 

5 ค่ ายอบรมศิลปกรรมราชภั ฏ    
ครั้งที่ 9 
วั น ที่  16-22 มี น า ค ม  2 5 5 6        
ณ สาขาวิชาศิลปกรรม 

เป็นกิจกรรม สอนศิลปะให้แก่เยาวชนในชุมชนที่มีอายุระหว่าง 5- 12 
ปี ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2556 ทั้งนี้ อาจารย์ได้ก าหนดให้นักศึกษา
หลักสูตรศิลปกรรมที่ เรียนรายวิชาวิธีสอน ทดลองสอน1 (CI4821)          
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 

 
(หมายเหตุ ตัวตั้งคือการบริการวิชาการ แล้วน าสิ่งที่ได้จากการให้บรกิารมาใช้ในการเรยีนการสอน) 

 
 

ข้อมูลอ้างอิงและรายละเอียดเพิ่มเติม 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

ที ่
งานบริการทางวิชาการแก่สังคม 

(ระบุเร่ือง วันเวลา สถานที่) 
การเรียนการสอน 

(ระบุชื่อรายวิชา และรายละเอียดการน ามาบูรณาการ) 
1. โครงการมิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม    

เชิงช่าง ครั้งท่ี 2  และการจัดนิทรรศการ 
“ของขวัญ ของท่ีระลึก 2555” 

26-28 มิถุนายน 2555 ณ ลานจตุราคาร 
แ ล ะ  3 0  พ ฤ ศ จิ ก าย น  25 55  – 1 0 
ธั น ว า ค ม  2 5 5 5 ณ  ศู น ย์ ส่ ง เส ริ ม

นักศึกษาเรียนรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
(ART 3401) ที่มี เนื้อหาความรู้ที่ ได้จากการบริการวิชาการ      
ไปออกแบบร่วมกับมูลนิธิเพ่ือนสล่าล้านนา จึงได้จัดนิทรรศการ
เพ่ือเสนอหลักการ วัตถุประสงค์ ในงานวิจัยของอาจารย์           
ที่ปรึกษาในรายวิชา และสาธิตการท างานหัตถกรรมท้องถิ่น 
เพ่ือให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่า และความส าคัญของภูมิปัญญา
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ที ่
งานบริการทางวิชาการแก่สังคม 

(ระบุเร่ือง วันเวลา สถานที่) 
การเรียนการสอน 

(ระบุชื่อรายวิชา และรายละเอียดการน ามาบูรณาการ) 

อุตสาหกรรมภาคที่  1 ถนนทุ่ งโฮเต็ล  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ท้องถิ่นของตน น ามาซึ่งการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป 

2. กิจกรรม “การสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
เ พื่ อ ค ว า ม ม่ั น ค ง ใ น ชี วิ ต ด้ ว ย
ศิลปหัตถกรรมประจ าถิ่น” ระหว่างวันที่ 
1 6 -17  มี น าค ม  2 5 56  ณ  วั ด กู่ เต้ า       
แ ล ะ วั น ที่  2 3 -2 4  มี น า ค ม  2 5 5 6           
ณ  ศู นย์ ป ระสาน งานองค์ การชุ มชน     
แขวงนครพิงค์  ต าบลศรีภูมิ  อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้จากพ่อครู แม่ครู       
มาเป็นวิทยากรในรายวิชา ART3203  (วัสดุและเทคนิคศิลปะ)  
และน าไปบริการวิชาการ ในหัวข้อ “ศิลปะในรูปแบบพ้ืนบ้าน
ท้องถิ่นล้านนา เป็นการเลือกใช้วัสดุในพ้ืนที่  และถ่ายทอด     
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน การสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือพุทธศาสนา 
หรืองานพุทธศิลป์ล้านนาในรูปแบบเครื่องสักการบูชา โดยมี
อาจารย์ ในสาขาวิชาศิ ลปกรรม ได้น าผลการวิจั ย เรื่อง          
“การสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุเพ่ือความมั่นคงในชีวิตด้วย
ศิลปหัตถกรรมประจ าถิ่น” โดยมีการส ารวจชุมชน น านักศึกษา
ลงพ้ืนที่ ในการถ่ ายทอดความรู้  ณ  ชุมชนวัดกู่ เต้ า และ         
แขวงนครพิงค ์

3 กิจกรรมอบรม “การเตรียมความพร้อม  
ในการเพิ่มมูลค่าชีวมวลจากวัสดุพื้นถิ่น
เยื่อหญ้าแฝกเพื่อการประดับตกแต่ง 

กรกฎาคม 2555 ณ หมู่บ้านสะลวงนอก 
และหมู่บ้านเอียก  ต าบลสะลวง  อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

นั กศึ กษาเรียนในรายวิชา ART3201 ประติ มากรรม
สร้างสรรค์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถในงานด้านประติมากรรม
นูนต่ า นูนสูง ลอยตัว และการท าแม่พิมพ์ รวมถึงการออกแบบ
ผลงานประติมากรรมตกแต่ง จึงสามารถเป็นผู้ช่วยอาจารย์      
ในสาขาวิชาศิลปกรรมเป็นวิทยากรในโครงการวิจัย เพ่ือ        
เพ่ิ มมู ลค่ าสิ นค้ าจากหญ้ าแฝกเพ่ื อการประดั บตกแต่ ง          
สร้างรายได้แก่ชุมชนและน ามาประยุกต์ใช้กับอาชีพของชุมชน
ได ้

 
 

(หมายเหตุ ตัวตั้งคือการบริการวิชาการ แล้วน าสิ่งท่ีได้จากการให้บริการมาใช้ในการวิจัย/ได้หัวข้อวิจัยจากการให้บริการ) 
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ตารางสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ที ่

รายการ 
โครงการ/กิจกรรม 

งานบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ตัวชี้วัดโครงการ 
(ที่แสดงเป้าหมายการบูรณาการ 

งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและ/หรือ งานวิจัย) 

การบูรณาการ 
การบรรลุเกณฑ์ 

ความส าเร็จ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 

การเรียน 

การสอน 
งาน 

วิจัย 
บรรลุ 

ไม่ 
บรรลุ 

1. 

โครงการมิติสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง  
คร้ังท่ี 2 

26-28 

มิถุนายน 2555 
สถานวิจัย

ประจ าคณะ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

2.1.1 จ านวนผู้เข้าร่วมงานจาก 

ภายนอก (ผู้จัดแสดงสินค้า) 
-   - 

ผู้เข้าร่วมจากภายนอก 50 คน  

2.1.2 จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ
ในการจัดนิทรรศการ  -  - 

นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม 200 คน 

2.1.3 จ านวนบุคลากรภายนอก          
ที่เข้าร่วมงานนิทรรศการ 

- -  - 
บุคลากรภายนอกท่ีเข้าร่วม 300 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

2.2.1 ผู้จัดนิทรรศการ (ผู้ท าวิจัยและ
นักศึกษา) มีความคิดเห็นต่อการได้รับ
ประโยชน์ในภาพรวมระดับมาก 

   - 

ผลจากแบบประเมินพบว่าผู้จัดนิทรรศการ      
มีความคิดเห็นต่อการได้รับประโยชน์จาก    
การจัดงานในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.41 
จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งนี้ผู้จัดเห็นว่าเป็นการ  
เปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
มาพัฒนางานในท้องถิ่น (ระดับมาก 3.96) และ
เห็นว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสาน
ศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับมากที่สุด 4.53) 

2.2 .2 นั กศึ กษาที่ ร่ วมนิ ทรรศการ       
ได้น าความรู้ไปประยุกต์ในการเรียน
และเห็นคุณค่าของงานหัตถกรรม 

 -  - 
นักศึกษาที่ เรียนรายวิชาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  
เห็ น ว่ าตน เองสาม ารถน าความรู้ ที่ เรี ยน         
มาประยุกต์ใช้กับการจัดนิทรรศการในระดับ
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ที ่

รายการ 
โครงการ/กิจกรรม 

งานบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ตัวชี้วัดโครงการ 
(ที่แสดงเป้าหมายการบูรณาการ 

งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและ/หรือ งานวิจัย) 

การบูรณาการ 
การบรรลุเกณฑ์ 

ความส าเร็จ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 

การเรียน 

การสอน 
งาน 

วิจัย 
บรรลุ 

ไม่ 
บรรลุ 

มากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.59) และมีความตระหนัก
และเห็นคุณค่าของงานหัตถกรรมในระดับมาก 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.32 

2.2.3 วิทยากรและสล่ามีแนวทาง     
ใน ก า ร สื บ ส า น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ ง า น
หัตถกรรมในชุมชน 

-   - 

วิทยากรและสล่าพื้ นบ้ าน เห็นว่าการร่วม
นิทรรศการโดยการสอนและน าเสนองาน
ศิลปหัตถกรรมของตนเป็นการส่งเสริมและ   
สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 5) 
 

2 .2 .4  ผู้ ร่ วม จั ดนิ ท รรศก ารจ าก
ภายนอกมีรายได้หมุนเวียนภายใน
ชุมชนด้วยการสืบสานและเผยแพร่   
งานหัตถกรรม  (ผลจากการอบรม     
ในชุดโครงการวิจัยเรื่องโครงการบริหาร
จั ด ก า ร ง า น วิ จั ย ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์
พระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ อ    
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงาน      
หัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่) 
 

-   - 

ผู้ ร่ ว ม จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร จ า ก ภ า ย น อ ก /
ผู้ ป ระกอบ การกลุ่ ม ตั วอย่ า งงาน สิ น ค้ า
หั ตถกรรมที่ ได้ รับ การอบรมและพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์จากการประยุกต์ความรู้รายวิชา   
การออกแบบผลิตภัณ ฑ์ พื้ นบ้ าน  เห็ นว่ า      
การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเผยแพร่งานหัตถกรรม
และผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ท าให้มีรายได้หมุนเวียน
ในชุมชนเพิ่มขึ้นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92)  

2.2.5 ผู้ซ้ือสินค้าจากกลุ่มตัวอย่าง/ -   - ผู้ซื้อสินค้าจากกลุ่มตัวอย่าง/ผู้รับบริการสนใจ
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ที ่

รายการ 
โครงการ/กิจกรรม 

งานบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ตัวชี้วัดโครงการ 
(ที่แสดงเป้าหมายการบูรณาการ 

งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและ/หรือ งานวิจัย) 

การบูรณาการ 
การบรรลุเกณฑ์ 

ความส าเร็จ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 

การเรียน 

การสอน 
งาน 

วิจัย 
บรรลุ 

ไม่ 
บรรลุ 

ผู้รับบริการ สนใจในรูปแบบผลิตภัณฑ์
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและ
สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.13) และ
เห็นว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ถือเป็นการส่งเสริม  
และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น       
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.31) 
 
 

2. 

กิจกรรม  “การสร้ าง
อาชีพ ให้ กั บ ผู้ สู งอายุ  
เพื่อความมั่นคงในชีวิต
ด้ ว ย ศิ ล ป หั ต ถก รรม
ประจ าถิ่น” 

ระหว่างวันท่ี 
16-17  

มีนาคม 2556  
ณ วัดกู่เตา้ และ

วันท่ี 23-24 
มีนาคม 2556 

สาขาวิชา 

ศิลปกรรม 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาและอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาวัสดุและเทคนิคศิลปะ 
(ART3203) เข้าร่วมให้บริการวิชาการ 
อย่างน้อยร้อยละ 80 

 -  - 
- นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาเข้าร่วมให้บริการ
ทางวิชาการ จ านวน 18 คน  

- อาจารย์เข้าร่วมโครงการ 5 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักศึกษาสามารถน าความรู้    
จากการเรียนในรายวิชามาใช้ในการ
บริการวิชาการในระดับมาก 

 -  - 

ผลประเมินจากแบบสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่า
นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ที่เรียนมามากข้ึน 

3.2.2 ผู้รับบริการ (นักเรียน/นักศึกษา) 
มี ค วาม คิ ด เห็ น ต่ อ ก ารรับ บ ริ ก า ร         
ในระดับมากข้ึนไป  -  - 

ผลการประเมินจากผู้รับบริการมีความคิดเห็น
ต่อการรับบริการจากการจัดกิจกรรมในระดับ
มากที่สุดใน 2 ประเด็น คือความรู้ที่ได้รับเพิ่ม
จากการบรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.77 และความรู้     
ที่ได้รับจากกิจกรรมนันทนาการ ค่าเฉลี่ย 4.89 
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ที ่

รายการ 
โครงการ/กิจกรรม 

งานบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ตัวชี้วัดโครงการ 
(ที่แสดงเป้าหมายการบูรณาการ 

งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและ/หรือ งานวิจัย) 

การบูรณาการ 
การบรรลุเกณฑ์ 

ความส าเร็จ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 

การเรียน 

การสอน 
งาน 

วิจัย 
บรรลุ 

ไม่ 
บรรลุ 

จากคะแนนเต็ม 5 

3.2.3 มี การบู รณ าการการบริการ
วิชาการกับการวิจัย 

   - 

การบริการวิชาการ ในหัวข้อ “ศิลปะในรูปแบบ
พื้นบ้านท้องถิ่นล้านนา เป็นการเลือกใช้วัสดุ    
ในพื้ นที่  และถ่ ายทอดภู มิปั ญญาพื้ นบ้ าน       
การสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อพุทธศาสนา หรือ
งานพุทธศิลป์ล้านนาในรูปแบบเครื่องสักการบูชา 
โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาศิลปกรรม ได้น า
ผลการวิจัย เรื่อง “การสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
เพื่ อความมั่ นคงในชีวิตด้วยศิลปหัตถกรรม
ประจ าถิ่น” โดยมีการส ารวจชุมชน น านักศึกษา
ลงพื้นที่ในการถ่ายทอดความรู้ ณ ชุมชนวัดกู่เต้า 
และแขวงนครพิงค ์

3 

กิจกรรมอบรม “การ
เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม       
ในการเพิ่มมูลค่าชีวมวล
จากวัสดุพื้นถิ่นเยื่อหญ้า
แฝก เพื่ อการประดั บ
ตกแต่ง 

กรกฎาคม 2555 

 
 

สาขาวิชา
ศิลปกรรม 

 
 
 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมโครงการ 

 
 -  - นักศึกษาอาจารย์เข้าร่วมโครงการ  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1.2.1 นักศึกษาสามารถน าความรู้จาก
การเรียนในประติมากรรมสร้างสรรค์ 
(ART3201)มาใช้ในการด าเนินกิจกรรม
ในระดับมาก 

 -  - 

ผลประเมินรายข้อจากแบบสอบถามนักศึกษา
พบว่านักศึกษาได้น าความรู้ม าใช้ ในการ        
จัดกิ จกรรม ในระดับมาก ค่ า เฉลี่ ย  2 .92        
จากคะแนนเต็ม 3 
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ที ่

รายการ 
โครงการ/กิจกรรม 

งานบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ตัวชี้วัดโครงการ 
(ที่แสดงเป้าหมายการบูรณาการ 

งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและ/หรือ งานวิจัย) 

การบูรณาการ 
การบรรลุเกณฑ์ 

ความส าเร็จ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 

การเรียน 

การสอน 
งาน 

วิจัย 
บรรลุ 

ไม่ 
บรรลุ 

1.2.2 อาจารย์สามารถน าองค์ความรู้    
ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ม า ใ ช้            
ในการบูณาการกับการเรียนการสอน
และงานวิจัย 

 -  - 

เป็นวิทยากรในโครงการวิจัย เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าจากหญ้ าแฝกเพื่ อการประดับตกแต่ง    
สร้างรายได้แก่ชุมชนและน านักศึกษาที่ เรียน     
ในรายวิชาที่สอนเข้าร่วมท ากิจกรรมเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้กับอาชีพของชุมชน 

1.2.3 ชุมชนผู้รับบริการเห็นว่าการเข้า
ร่วมกิจกรรมท าให้นักเรียนมีความรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ในระดับมาก 

 -  - 

ผลการประเมินจากผู้รับบริการมีความคิดเห็น
ต่อการได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม     
ว่าการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้มีความรู้และ
สามารถสร้างงานที่มีรูปแบบหลากหลายและ
แปลกใหม่สร้างรายได้สู่ ชุมชนในระดับมาก     
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.66 จากคะแนนเต็ม 3 

รวมทั้งสิ้น 16 ตัวชี้วัด บรรลุ 16 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 100 
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ข้อมูลอ้างอิง ตารางสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ที ่
รายการโครงการ/
กิจกรรมงานบริการ 
ทางวิชาการแก่สังคม 

วัตถุประสงค์โครงการ 
(ที่แสดงเป้าหมายการบูรณาการ 

กับการเรียนการสอน 
และ/หรือ งานวิจัย) 

การบูรณาการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

การบรรลุเกณฑ์ความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

หลักฐานประกอบ 
การเรียน
การสอน 

งานวิจัย 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

บรรลุ 
ไม่ 

บรรลุ 

1. 
วัฒนธรรมสัญจร  
คร้ังท่ี 17 

เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์
โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ล้านนาให้กับนักเรียนโรงเรียนสันก าแพง 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้
อาจารย์ได้ก าหนดให้นักศึกษาหลักสูตร
วัฒนธรรมศึกษา ที่เรียนรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางวัฒนธรรมศึกษา 
(CUL 3801) มี ส่ วน ร่ วม ในการด า เนิ น
กิจกรรม 

 - 
วันท่ี 18 
สิงหาคม 
2555 

หลักสตูร
วัฒนธรรม

ศึกษา 
2  - 

- รายงานผลการด า เนิ น โครงการ
วัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 17  
- Flow Chart แ ส ด งขั้ น ต อ น ก า ร    
บูรณาการ 
- แ ผ น บ ริ ห า รก า รส อ น ร าย วิ ช า 
CUL3801 เต รี ยมฝึ กป ระสบ การณ์
วิ ชาชีพทางวัฒนธรรมศึ กษา และ
รายวิชาสัมมนาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
และโบราณคดี 

2. 
เผยแพร่ประชาธิปไตย 
สู่ท้องถิ่น 

อาจารย์และนักศึกษาให้บริการความรู้     
เรื่องประชาธิปไตยสู่ชุมชนและให้เยาวชน   
ในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ    
เรื่องประชาธิปไตย โดยจัด ณ โรงเรียน    
แม่ออนวิทยาลัย, โรงเรียนสหกรณ์ 2 และ
โรงเรียนห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน  จังหวัด
เชียงใหม่ทั้งนี้อาจารย์ได้ก าหนดให้นักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ที่เรียนรายวิชา
การบริหารโครงการ (PA3202) รายวิชา

  

วันท่ี  
23 – 24 
กรกฎาคม 

2555 

หลักสตูร 
รัฐประศาสน

ศาสตร ์
2  - 

- รายงานผลการด าเนินโครงการ  รปศ.
รวมใจให้บริการ เรื่องประชาธิปไตย    
แก่ชุมชน  
- Flow Chart แ ส ด งขั้ น ต อ น ก า ร    
บูรณาการ 
- แ ผ น บ ริ ห า รก า รส อ น ร าย วิ ช า         
การบริหารโครงการ (PA3202)  รายวิชา
ระบบบริหารราชการไทย  (PA1204) 
และรายวิชาการบริหารงานท้องถิ่น 
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ที ่
รายการโครงการ/
กิจกรรมงานบริการ 
ทางวิชาการแก่สังคม 

วัตถุประสงค์โครงการ 
(ที่แสดงเป้าหมายการบูรณาการ 

กับการเรียนการสอน 
และ/หรือ งานวิจัย) 

การบูรณาการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

การบรรลุเกณฑ์ความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

หลักฐานประกอบ 
การเรียน
การสอน 

งานวิจัย 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

บรรลุ 
ไม่ 

บรรลุ 
ระบบบริหารราชการไทย (PA1204) และ
รายวิชาการบริหารงานท้องถิ่น (PA2205)    
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
 

(PA2205) 

3 
ห้องสมุดสู่ชมุชน 
2555 

เป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด 
จัดเรียงหนังสือขึ้นช้ัน ท าระเบียนหนังสือ 
และติดบาร์โค้ดให้กับห้องสมุดโรงเรียน   
แม่ริมวิทยาคม ทั้งนี้ อาจารย์ได้ก าหนดให้
นักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์        
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม   

วันเสาร์ที่ 
14 

กรกฎาคม 
2555 

สาขาวิชา
สารสนเทศ

ศาสตร ์
2  - 

- รายงานผลการด า เนิ น โครงการ
ห้องสมุดมีชีวิต  
- Flow Chart แ ส ด งขั้ น ต อ น ก า ร    
บูรณาการ 
- แผนบริหารการสอนรายวิชาการ
วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (IS2202), 
รายวิชาสารสนเทศกับสังคม (IS1102) 
และรายวิชาการให้การศึกษาสารสนเทศ 
(IS3905) 
 

4 

อบรมเชิงปฏิบัติการ : 
การฝึกอบรมทักษะ 
เทคนิคการสอนและ
การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ ส าหรับ
ครูประถมศึกษา   

เป็นกิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่ครู
อาจารย์ในจังหวัดเชียงใหม่  ทั้ งนี้   โดยมี
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาสัทศาสตร์เพื่อการใช้ 
(ENG1103) ภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอน
ภาษา (ENG1102) รายวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูประถมศึกษา (ENG 3208) และ

  
วันที่ 1-3 
พฤษภาคม 

2556 

หลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 

2  - 

- รายงานผลการด าเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ : การฝึกอบรม
ทักษะ เทคนิคการสอนและการออก
เสี ย งภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ส า ห รั บ ค รู
ประถมศึกษา และFlow Chart แสดง
ขั้นตอนการบูรณาการ 
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ที ่
รายการโครงการ/
กิจกรรมงานบริการ 
ทางวิชาการแก่สังคม 

วัตถุประสงค์โครงการ 
(ที่แสดงเป้าหมายการบูรณาการ 

กับการเรียนการสอน 
และ/หรือ งานวิจัย) 

การบูรณาการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

การบรรลุเกณฑ์ความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

หลักฐานประกอบ 
การเรียน
การสอน 

งานวิจัย 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

บรรลุ 
ไม่ 

บรรลุ 
รายวิชาวิธีสอนภาษาอังกฤษ (CI 4641)   
เป็นวิทยากร ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
สั ท ศ า ส ต ร์ เพื่ อ ก า ร ใ ช้  (ENG1 1 0 3 )             
ได้ข้อสั งเกตจากการให้บริการวิชาการ       
มาปรับปรุ งการจั ดการเรี ยนการสอน         
ในรายวิชาดังกล่าว 

- มคอ.3  สั ทศาสตร์ เพื่ อการใช้ 
(ENG1103) 

- แผนบริหารการสอน รายวิชาการ
ฟังและพูด 1 (ENG 1201) 

การฟังและพูด 2 (ENG 1202) และ 
รายวิชาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนภาษา(ENG 4703) 

 

5 
ค่ายอบรมศิลปกรรม
ราชภัฏ คร้ังท่ี 9   

เป็นกิจกรรม สอนศิลปะให้ แก่ เยาวชน        
ในชุมชน ท่ีมีอายุระหว่าง 5-  12 ปี ทั้ งนี้   
อาจารย์ได้ก าหนดให้นักศึกษาหลักสูตร
ศิลปกรรมที่ เรียนรายวิชาวิธีสอน ทดลอง
สอน 1 (CI4821) มีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรม 

  
16 – 22 
มีนาคม 
2556 

สาขาวิชา
ศิลปกรรม 

2  - 

- รายงานผลการด า เนิ น โครงการ       
ค่ายอบรมศิลปกรรมราชภัฏ ครั้งที่ 7  
- Flow Chart แสดงขั้นตอนการบูรณา
การและแผนบริหารการสอน รายวิชา
วิธีสอน ทดลองสอน 1 (CI4821) 

6 

โครงการมิติสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรม 
เชิงช่าง คร้ังท่ี 2  และ
การจัดนิทรรศการ 
“ของขวัญ ของท่ี
ระลึก 2555” 

นักศึกษาเรียนรายวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน (ART 3401) น าเนื้อหา
ความรู้ ที่ ได้ จากการบริการวิชาการไป
ออกแบบร่วมกับมูลนิธิเพื่อนสล่าล้านนา 
และได้จัดนิทรรศการเพื่อเสนอหลักการ 
วั ตถุ ประสงค์ ใน งานวิ จั ยของอาจารย์          

  

26-28 
มิถุนายน 

2555 และ 
30 

พฤศจิกายน 
2555 – 10 

สาขาวิชา
ศิลปกรรม 

2  - 

รายงานผลการจัดโครงการมิติสัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง และการจัด
นิทรรศการราชภัฏ เพื่ อการพัฒนา
ท้องถิ่น  “วันราชภั ฏวิชาการ” และ 
Flow Chart แสดงขั้นตอนการบูรณา
การและแผนบริหารการสอน รายวิชา      
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ที ่
รายการโครงการ/
กิจกรรมงานบริการ 
ทางวิชาการแก่สังคม 

วัตถุประสงค์โครงการ 
(ที่แสดงเป้าหมายการบูรณาการ 

กับการเรียนการสอน 
และ/หรือ งานวิจัย) 

การบูรณาการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

การบรรลุเกณฑ์ความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

หลักฐานประกอบ 
การเรียน
การสอน 

งานวิจัย 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

บรรลุ 
ไม่ 

บรรลุ 
 ที่ปรึกษาในรายวิชา และสาธิตการท างาน

หั ตถกรรมท้ องถิ่ น  เพื่ อ ให้ คนรุ่ น ใหม่        
เห็นคุณค่า และความส าคัญของภูมิปัญญา
ท้ องถิ่ นของตน น ามาซึ่ งการสื บทอด         
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับรุ่นลูกรุ่นหลาน
ต่อไป 

ธันวาคม 
2555 

 

การออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน (ART 
3401) 
 

7 

กิจกรรม “การสร้าง
อาชีพให้กับผู้สูงอายุ
เพ่ือความมั่นคงใน
ชีวิตด้วยศิลปหัตถกรรม
ประจ าถิ่น”  

นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้จากพ่อครู 
แม่ครู มาเป็นวิทยากรในรายวิชา ART3203  
(วัสดุและเทคนิคศิลปะ)  และน าไปบริการ
วิชาการ ในหัวข้อ “ศิลปะในรูปแบบพื้นบ้าน
ท้องถิ่นล้านนา เป็นการเลือกใช้วัสดุในพ้ืนท่ี 
แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด ภู มิ ปั ญ ญ า พื้ น บ้ า น              
การสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อพุทธศาสนา 
หรื องานพุ ทธศิ ลป์ ล้ านนาในรูปแบบ      
เครื่องสักการบูชา โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชา
ศิลปกรรม ได้น าผลการวิจัย เรื่อง “การสร้าง
อาชีพให้กับผู้สูงอายุเพื่อความมั่นคงในชีวิต
ด้ วยศิ ลปหั ตถกรรมประจ าถิ่น” โดยมี        
การส ารวจชุมชน น านั กศึ กษาลงพื้ นที่        
ในการถ่ายทอดความรู้ ณ ชุมชนวัดกู่เต้า 

  

ระหว่างวันท่ี 
16-17 
มีนาคม 

2556 ณ วัด
กู่เต้า และ

วันท่ี 23-24 
มีนาคม 
2556 

สาขาวิชา
ศิลปกรรม 

2  - 

- รายงานผลกิจกรรมการสร้างอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุเพื่อความมั่นคงในชีวิต
ด้วยศิลปหตัถกรรมประจ าถิ่น, Flow 
Chart แสดงขั้นตอนการบูรณาการและ 
มคอ. 3 รายวิชา วัสดุและเทคนิคศิลปะ 
(ART3203)     
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ที ่
รายการโครงการ/
กิจกรรมงานบริการ 
ทางวิชาการแก่สังคม 

วัตถุประสงค์โครงการ 
(ที่แสดงเป้าหมายการบูรณาการ 

กับการเรียนการสอน 
และ/หรือ งานวิจัย) 

การบูรณาการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

การบรรลุเกณฑ์ความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

หลักฐานประกอบ 
การเรียน
การสอน 

งานวิจัย 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

บรรลุ 
ไม่ 

บรรลุ 
และแขวงนครพิงค ์

8 

กิจกรรมอบรม “การ
เตรียมความพร้อม    
ในการเพ่ิมมูลค่า      
ชีวมวลจากวัสดุพ้ืนถิ่น
เยื่อหญ้าแฝกเพ่ือการ
ประดับตกแต่ง 

นักศึกษาเรียนในรายวิชาประติมากรรม
สร้างสรรค์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถในงาน
ด้านประติมากรรมนูนต่ า นูนสูง ลอยตัว และ
การท าแม่พิมพ์ รวมถึงการออกแบบผลงาน
ประติมากรรมตกแต่ง จึงสามารถเป็นผู้ช่วย
อาจารย์ในสาขาวิชาศิลปกรรมเป็นวิทยากร
ในโครงการวิจัย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าจาก
หญ้าแฝกเพื่อการประดับตกแต่ง สร้างรายได้
แก่ชุมชนและน ามาประยุกต์ใช้กับอาชีพ   
ของชุมชนได้ 

  
กรกฎาคม 

2555 
สาขาวิชา
ศิลปกรรม 

2  - 

- รายงานการประเมินผลกิจกรรมอบรม 
“การเตรียมความพร้อมในการเพิ่มมูลค่า
ชีวมวลจากวัสดุพื้นถิ่นเยื่อหญ้าแฝกเพื่อ
การประดับตกแต่ง” Flow Chart แสดง
ขั้นตอนการบูรณาการและ มคอ. 3 
รายวิชา ประติมากรรมสร้างสรรค์ 
(ART3201) 

รวมทั้งหมด …8…. โครงการ (…16…. ตัวชี้วัด) 16 16 - 

 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 - 

รวมทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ บรรลุ …16… ตัวชี้วัด ร้อยละ 
100 
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การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ   5 5 ข้อ 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม : 

1. คณะมีโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมในส่วนที่เป็นความต้องการของชุมชน เช่น     
การเชิญอาจารย์เป็นวิทยากรให้ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่ขอความร่วมมือ  ตลอดจนการส่งนักศึกษา    
ให้มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการตามศาสตร์และศักยภาพของนักศึกษา เช่น สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
(โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน) และอาจารย์ในคณะยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรแก่หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

2. การน าผลการประเมินความส าเร็จไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม             
กับการเรียนการสอนและงานวิจัย  ท าให้คณาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านการจัดการเรียนการสอน และ      
การ  ท าผลงานทางวิชาการ  
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 

1. ควรสนับสนุนให้สาขาวิชา/หลักสูตรวิชา มีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมการเรียนการสอน
และการวิจัยให้กว้างขวางมากขึ้น 

2. ควรมีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความสามารถในการบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย   

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  นางสาวชลกาญจน์  กันธะวงค์  

    นักวิชาการศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  :  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :    

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ              
เพ่ือประกอบการทิศทางและการจัดท าแผนบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้น
ของคณะ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

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 

ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานด้านกระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 คณะได้ด าเนินการเพ่ือส ารวจความต้องการใน
การรับบริการวิชาการของชุมชน เช่น  

(1) สาขาศิลปกรรมได้ส ารวจชุมชนจากกิจกรรม 
“การสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุเพ่ือความมั่นคงในชีวิต
ด้วยศิลปหัตถกรรมประจ าถิ่น” เมื่อวันที่  16-17 
มีนาคม 2556 และ เมื่อวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2556 
(เอกสารหมายเลข 5.2-1-1)  

(2) คณะได้ส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตและ
ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือปรับปรุงการด าเนิน

5.2-1-1 สรุปผลการจัดกิจกรรม “การสร้างอาชีพ
ให้ กั บผู้ สู งอายุ เพ่ื อความมั่ นคงในชี วิ ตด้ วย
ศิลปะหัตถกรรมประจ าถิ่น” และสรุปผลการจัด
กิจกรรม เวทีการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 เพ่ือสร้างความ
เข้าใจ   แก่คณะผู้วิจัยและชุมชน  
5.2-1-2 รายงานผลการส ารวจ ความคิดเห็นของ
บัณฑิตและความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรรัฐ-
ประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่น 
เรื่องการน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

โครงการความร่วมมือ         ด้านบริการทางวิชาการ
ระหว่างกรมการปกครองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์  สาขาการปกครองท้องถิ่น 
(เอกสารหมายเลข 5.2-1-2)  

 (3) สาขาวิชาภาษาตะวันตกได้น าความต้องการ
จากแบบประเมินโครงการสัทศาสตร์ ทักษะและ
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 มาจัดโครงการ
บ ริ การวิ ช าการโดยปรั บ เป็ น โครงการอบ รม           
เชิงปฏิบัติการ : การฝึกอบรมทักษะ เทคนิคการสอน 
และการออก เสี ย งภ าษ าอั งกฤษ  ส าห รั บ ค รู
ประถมศึกษา ตามความต้องการของผู้ เข้ารับการ
อบรม (เอกสารหมายเลข 5.2-1-3) 

เรียน   ในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
กับหน่วยงาน/องค์กร 
5.2-1-3 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรม  
เชิงปฏิบัติการ : การฝึกอบรมทักษะ เทคนิคการ
สอน และการออกเสียงภาษาอังกฤษ ส าหรับครู
ประถมศึกษา 

ข้อ 2 คณะสนับสนุนให้มีการสร้างความร่วมมือด้านการ
บริการ       ทางวิชาการ ดังนี้ 

(1) สาขาวิชาศิลปกรรมมีความร่วมมือกับชุมชน
ช่างหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมรายได้ และได้จัดอบรมช่างหัตถกรรม
ดังกล่าวให้ด าเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเผยแพร่ผลงานของผู้ เข้าอบรมใน
กิจกรรม “การสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือความ
มั่นคงในชีวิตด้วยศิลปกรรมประจ าถิ่น” (เอกสาร
หมายเลข 5.2-2-1) 

(2) คณะได้ด าเนินโครงการความร่วมมือด้าน
บริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งของชุมชน  และภาครัฐ โดยจัดท า
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมการ
ปกครองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้  และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักสูตรรัฐประศาสน-

5.2-2-1 สรุปผลการจัดกิจกรรม “การสร้างอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุเพ่ือความม่ันคงในชีวิตด้วยศิลปะ -
หัตถกรรมประจ าถิ่น”   
5.2-2-2 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกรมการปกครองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ่
5.2-2-3 หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการ
ปกครองท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือกับ
สถาบัน การศึกษา รุ่นที่ 5 



รายงานผลการประเมินตนเอง คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2555  หน้า 154 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น (เอกสารหมายเลข 
5.2-2-2 และ 5.2-2-3) 

ข้อ 3 คณะได้ประเมินประโยชน์และผลกระทบของการ
ให้บริการ     ทางวิชาการในโครงการ ดังนี้ 

(1) โครงการมิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง 
ครั้งท่ี 2 และการจัดนิทรรศการ “ของขวัญ ของที่
ระลึก 2555”  นักศึกษาเรียนรายวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน (ART 3401) ที่มีเนื้อหาความรู้ที่ได้
จากการบริการวิชาการไปออกแบบร่วมกับมูลนิธิ
เพ่ือนสล่าล้านนา จึงได้จัดนิทรรศการเพ่ือเสนอ
หลักการ วัตถุประสงค์ ในงานวิจัยของอาจารย์          
ที่ปรึกษาในรายวิชา และสาธิตการท างานหัตถกรรม
ท้องถิ่น เพ่ือให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่า และความส าคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน น ามาซึ่งการสืบทอด   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป 
(เอกสารหมายเลข 5.2-3-1) 

 (2) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กรมการปกครองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
โดยมีผลประเมินในภาพรวม ร้อยละ 94 (เอกสาร
หมายเลข 5.2-3-2) นอกจากนี้ บัณฑิตได้สะท้อน 
ประโยชน์จากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ดังกล่าว ได้รับความรู้จากการศึกษาในหลักสูตรและ
ยังน าความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการท างาน
สามารถไปถ่ายทอดต่อบุคลากรในหน่วยงานและ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นอีก
ด้วย (เอกสารหมายเลข 5.2-3-3) 

5.2-3-1  รายงานผลการด าเนินโครงการมิติ
สัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง ครั้งที่ 2 
5.2-3-2 รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของบัณฑิตต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาการปกครอง
ท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ตามโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พ.ศ. 2554-
2555 
5.2-3-3 รายงานผลแบบส ารวจความคิดเห็นของ
บัณฑิตหลักสูตร   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การน าความรู้ 
และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับหน่วยงาน/องค์กร 

ข้อ 4 คณะได้น าผลการประเมินไปพิจารณาเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางเพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมการให้บริการ     ทางวิชาการ ในปี
การศึกษาต่อไป ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ ครั้ งที่  4/2556 วันที่  22 เมษายน  2556 

5.2-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 22 เมษายน  2556 
5.2-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 3/2556  วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

(เอกสารหมายเลข 5.2-4-1) และคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่  3/2556  วันที่  23 พฤษภาคม 
2556 (เอกสารหมายเลข 5.2-4-2) 

ข้อ 5 คณะได้พัฒนาความรู้ที่ ได้จากการให้บริการ   
ทางวิชาการถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน ดังนี้ 

(1)  สถานวิจัยประจ าคณะ โดย รศ.อัญชลี  โสมดี 
ได้บูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัยโดยได้น า
องค์ความรู้จากการจัดอบรมด้านงานหัตถกรรม     
เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจัดกิจกรรมเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวในโครงการ “มิติสัมพันธ์
ศิ ลปวัฒนธรรมเชิ งช่ าง  ครั้ งที่  2” วันที่ 26 -28 
มิถุนายน 2555 (เอกสารหมายเลข 5.2-5-1)  และ 
“นิทรรศการของขวัญ ของที่ระลึก 2555 วันที่ 30 
พฤศจิ กายน – 10 ธันวาคม 2555   (เอกสาร
หมายเลข 5.2-5-2)  

(2) คณะได้น าข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมการ
ปกครองมาพัฒนาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนส าหรับโครงการความร่วมมือกับ
ท้องถิ่น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ (เอกสารหมายเลข 
5.2-5-3)  

5.2-5-1 รายงานผลการด าเนิ น โครงการมิ ติ
สัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง ครั้งที่ 2 
5.2-5-2 ร าย งาน ผ ล ก ารด า เนิ น โค ร งก า ร
นิทรรศการ “ของขวัญ ของที่ระลึก 2555” 
5.2-5-3 ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมการ
ปกครองผ่านเว็บไซต์ของคณะ 
 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

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

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  นางสาวชลกาญจน์  กันธะวงค์  

    นักวิชาการศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 : การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และ/หรือการวิจัย (สมศ.8) 

 

วิธีการค านวณ 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั 
X 100 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมตัิ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

หมายเหตุ  ใช้เกณฑ์การค านวณตามเกณฑ์ สมศ.  
1. ผลการบูรณาการต้องเสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2555  
2. ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จ าเป็น ต้องมี         

ทั้งสองประเภท และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน 
 

ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน : 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน  

ปีการศึกษา 2555 

1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด 8 

2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 5 

3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย - 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
3 

5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 37.5 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ :  

 ในปี พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ
การวิจัย จ านวน 8 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน จ านวน 5 โครงการ 
ที ่ กิจกรรม/โครงการ ว/ด/ป ผู้รับบริการวิชาการ การบูรณาการ รายวิชา ภาคเรียนที ่
1 วัฒนธรรมสัญจร  

ครั้งท่ี 17 
18 สิงหาคม 

2555 
โรงเรียนแม่รมิ
วิทยาคม อ.แม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม ่

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเผยแพร่ความรู้                 
ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาให้กับ
นักเรียน 

- เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     
ทางวัฒนธรรมศึกษา (CUL3801) 

1/55 

2 เผยแพร่ประชาธิปไตย
สู่ท้องถิ่น 

23-24 
กรกฎาคม 

2555 

ณ โรงเรียนแม่ออน 
วิทยาลัย, โรงเรียน
สหกรณ์ ๒ และ
โรงเรียนห้วยแก้ว 
อ าเภอแม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม ่

นักศึกษาให้บริการความรู้เรื่องประชาธิปไตยสู่ชุมชนและให้เยาวชน  
ในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตย 

- การบริหารโครงการ (PA3202) 
- ระบบบรหิารราชการไทย (PA1204) 
- การบริหารงานท้องถิ่น (PA2205) 

1/55 และ 
2/55 

3 ห้องสมุดสู่ชมุชน 
2555 

14 กรกฎาคม 
2555 

โรงเรียนแม่รมิ
วิทยาคม  อ.แม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม ่

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์จัดกิจกรรม         
เพื่อประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน จัดบอร์ดกิจกรรมในห้องสมุด จัดเรียงหนังสือ
ขึ้นช้ัน ท าระเบียนหนังสือ และติดบาร์โค้ด ให้กับห้องสมุด 

- การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
(IS2202) 

- สารสนเทศกับสังคม (IS1102) 
- การให้การศึกษาสารสนเทศ (IS3905) 

1/55 และ 
2/55   

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ : 
การฝึกอบรมทักษะ 
เทคนิคการสอนและ 
การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ ส าหรับ 

1-3 พฤษภาคม
2556 

ณ ห้องประชุมเอื้อง
ไอยเรศ ช้ัน 5  
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

เป็นกิจกรรมให้ความรู้และ ฝึกปฏิบัติแก่ครูอาจารย์ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ทั้ งนี้   โดยมี อาจารย์ผู้ สอนรายวิชา รายวิชา และรายวิชาวิ ธีสอน
ภาษาอังกฤษ (CI 4641) เป็นวิทยากร ทั้ งนี้ อาจารย์ผู้ สอนรายวิชา            
ได้ข้อสังเกตจากการให้บริการวิชาการมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน    
ในรายวิชาดังกลา่ว 

- สัทศาสตร์เพื่อการใช้ (ENG1103) 
- ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  

(ENG 3208) 
- ภาษาศาสตรส์ าหรับครสูอนภาษา 

(ENG1102) 

1/55 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ ว/ด/ป ผู้รับบริการวิชาการ การบูรณาการ รายวิชา ภาคเรียนที ่
ครูประถมศึกษา    

5 ค่ายอบรมศิลปกรรม
ราชภัฏ คร้ังท่ี 9   

16-22 มีนาคม 
2556 

อาคาร 12  
สาขาวิชาศิลปกรรม 
 

นักศึกษาช้ันปีที่ 3-4 ฝึกการสอนศิลปะ ก่อนออกฝึกประสบการณ์จริง 
โดยจัดสอนศิลปะให้แก่เยาวชนในชุมชน ที่มีอายุระหว่าง 5–12 ปี 

- วิธีสอน ทดลองสอน (CI4821) 2/55 

2. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยจ านวน 3 โครงการ 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ ว/ด/ป ผู้รับบริการวิชาการ การบูรณาการ รายวิชา ภาคเรียนที ่
1 โครงการมิติสัมพันธ์

ศิลปวัฒนธรรม      
เชิงช่าง คร้ังท่ี 2 และ 
การจัดนิทรรศการ 
“ของขวัญ ของท่ี
ระลึก 2555” 
 

26-28 มิถุนายน 
2555 และ  
30 พฤศจิกายน 
2555 – 10 
ธันวาคม 2555 

 

บ ริ เวณ จตุ ร าคาร  
หน้าส านักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์ 
และ ณ ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1  
จังหวัดเชียงใหม่ 

นักศึกษาเรียนรายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ที่มีเนื้อหา
ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการไปออกแบบร่วมกับมูลนิธิเพื่อนสล่า
ล้านนา จึงได้จัดนิทรรศการเพื่อเสนอหลักการ วัตถุประสงค์ในงานวิจัย
ของอาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชา และสาธิตการท างานหัตถกรรมท้องถิ่น 
เพื่อให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่า และความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ตนน ามาซึ่งการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป 

- การออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 
(ART 3401) 
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2 การสร้างอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุเพ่ือ 
ความมั่นคงในชีวิต
ด้วยศิลปหัตถกรรม
ประจ าถิ่น 

16-17 มีนาคม 
2556  และวันท่ี 
23 -24 มีนาคม 

2556 

ณ วัดกู่เตา้ และ ณ 
ศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชน แขวง
นครพิงค์  ต าบล    
ศรีภูมิ อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่  

นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้จากพ่อครู แม่ครู มาเป็นวิทยากร   
ในรายวิชา ART3203  (วัสดุและเทคนิคศิลปะ)  และน าไปบริการวิชาการ 
ในหัวข้อ “ศิลปะในรูปแบบพื้นบ้านท้องถิ่นล้านนา เป็นการเลือกใช้วัสดุ    
ในพื้นที่ และถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน การสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อ   
พุทธศาสนา หรืองานพุทธศิลป์ล้านนาในรูปแบบเครื่องสักการบูชา โดยมี
อาจารย์ในสาขาวิชาศิลปกรรม ได้น าผลการวิจัย เรื่อง “การสร้างอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุเพื่อความมั่นคงในชีวิตด้วยศิลปหัตถกรรมประจ าถิ่น” โดยมี
การส ารวจชุมชน น านักศึกษาลงพื้นที่ในการถ่ายทอดความรู้ ณ ชุมชน      
วัดกู่เต้า และแขวงนครพิงค์ 
 

- วัสดุและเทคนิคศิลปะ (ART3203)        
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ ว/ด/ป ผู้รับบริการวิชาการ การบูรณาการ รายวิชา ภาคเรียนที ่
3 กิจกรรมการสร้าง

อาชีพให้กับผู้สูงอายุ
เพ่ือความมั่นคง 
ในชีวิตด้วย
ศิลปหัตถกรรม
ประจ าถิ่น 

กรกฎาคม 2555 ณ หมู่บ้านสะลวง
นอก และหมู่บ้าน
เอียก  ต าบลสะลวง  
อ าเภอแม่รมิ จังหวัด
เชียงใหม่ 

นักศึกษาเรียนในรายวิชาประติมากรรมสร้างสรรค์ ซึ่ งมีความรู้
ความสามารถในงานด้านประติมากรรมนูนต่ า นูนสูง ลอยตัว และการท า
แม่พิมพ์ รวมถึงการออกแบบผลงานประติมากรรมตกแต่ง จึงสามารถ     
เป็นผู้ช่วยอาจารย์ในสาขาวิชาศิลปกรรมเป็นวิทยากรในโครงการวิจัย เพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้าจากหญ้าแฝกเพื่อการประดับตกแต่ง สร้างรายได้แก่ชุมชน
และน ามาประยุกต์ใช้กับอาชีพของชุมชนได้ 

-  ประติมากรรมสร้างสรรค ์(ART3201) 1/55 
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การค านวณ :  

3 

8 
 

การค านวณค่าคะแนน :  
37.50 

30 
 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 37.50   5 ร้อยละ 30 

 

เอกสารอ้างอิงตามเกณฑ์ : 

5.3-1 รายงานผลการด าเนินโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 17  

- Flow Chart แสดงขั้นตอนการบูรณาการ 

- แผนบริหารการสอน รายวิชา CUL3801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวัฒนธรรมศึกษา 

และรายวิชาสัมมนาประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 

5.3-2 รายงานผลการด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่น  

- Flow Chart แสดงขั้นตอนการบูรณาการ 

- แผนบริหาร การสอน รายวิชาการบริหารโครงการ (PA3202)  รายวิชาระบบบริหารราชการ

ไทย (PA1204) และรายวิชาการบริหารงานท้องถ่ิน (PA2205) 

5.3-3 รายงานผลการด าเนินโครงการห้องสมุดสู่ชุมชน 2555 

- Flow Chart แสดงขั้นตอนการบูรณาการ 

- แผ น บ ริ ห า รก ารส อ น  ร าย วิ ช าก ารวิ เค ร าะห์ ท รั พ ย าก รส ารส น เท ศ  ( IS2202),                 

รายวิชาสารสนเทศกับสังคม (IS1102) และรายวิชาการให้การศึกษาสารสนเทศ (IS3905) 

5.3-4 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การฝึกอบรมทักษะ เทคนิคการสอนและ 

การออกเสียงภาษาอังกฤษ ส าหรับครูประถมศึกษา   

- -  Flow Chart แสดงขั้นตอนการบูรณาการ 

-  มคอ.3 สัทศาสตร์เพื่อการใช้ (ENG1103) 

  100  =  ร้อยละ  37.50 

 5  =  6.25  คะแนน     
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5.3-5 รายงานผลการด าเนินโครงการค่ายอบรมศิลปกรรมราชภัฏ  ครั้งที่ 9  

- Flow Chart แสดงขั้นตอนการบูรณาการและแผนบริหารการสอน รายวิชาวิธีสอน     

ทดลองสอน1 (CI4821) 

5.3-6 รายงานผลการจัดโครงการมิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง ครั้งที่ 2 และการจัดนิทรรศการ 

“ของขวัญ ของที่ระลึก 2555”  

- Flow Chart แสดงขั้นตอนการบูรณาการและแผนบริหารการสอนรายวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน (ART 3401) 

5.3-7 สรุปผลการจัดกิจกรรม “การสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุเพ่ือความมั่นคงในชีวิตด้วยศิลปหัตถกรรม

ประจ าถิ่น” 

- Flow Chart แสดงขั้นตอนการบูรณาการและแผนบริหารการสอนรายวิชาการวัสดุและ

เทคนิคศิลปะ (ART3203) 

5.3-8 รายงานการประเมินผลกิจกรรมอบรม “การเตรียมความพร้อมในการเพ่ิมมูลค่าชีวมวลจากวัสดุ     

พ้ืนถิ่นเยื่อหญ้าแฝกเพ่ือการประดับตกแต่ง” 

- Flow Chart แสดงขั้นตอนการบูรณาการและแผนบริหารการสอนรายวิชาการประติมากรรม

สร้างสรรค ์(ART3201) 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  นางสาวชลกาญจน์  กันธะวงค์  

    นักวิชาการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2555  หน้า 149 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  :  การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ องค์กรภายนอก  (สมศ.9) 
 

เกณฑ์การพิจารณา : 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์ และ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน / องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ : 5 ข้อ 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะมีผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

เอกสาร/ 
หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 สถานวิจัยประจ าคณะมีการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัยใน “โครงการ   
มิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง ครั้งที่ 2” เพ่ือสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่และ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดท าธุรกิจของชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ประกอบด้ วยการมีส่ วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปที่สนใจงานศิลปหัตถกรรม
ล้านนา และสนใจน างานหัตถกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไปใช้ประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ ยงตนเอง และครอบครัว 
โครงการดังกล่าวมีแผนในการด าเนินงาน (Plan) การจัด
กิจกรรมตามแผน (Do) การประเมินผล ความคิดเห็นและ

5.4-1-1 Flow chart แสดงขั้ นตอนการ
ด า เนิ น ง า น  โค ร งก า ร มิ ติ สั ม พั น ธ์
ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง ครั้งที่ 2”   
5.4-1-2 รายงานสรุปผลโครงกา “มิ ติ
สัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง ครั้งที่ 2”   
5.4-1-3 รายงานการประชุมสถานวิจัย
ประจ าคณะ ครั้ งที่  1/2556  วันที่  26 
มีนาคม 2556 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ประโยชน์ของโครงการ (Check) รวมทั้งการน าประโยชน์
จากการบริการวิชาการ   มาปรับใช้ในการเรียนการสอน 
จนถึงการน าองค์ความรู้ไปจัดท าโครงการบริการวิชาการ
ครั้งต่อไป (Act)  (เอกสารหมายเลข 5.4-1-1, 5.4-1-2, 
5.4-1-3) 

ข้อ 2 มีการด าเนิ นกิจกรรมบรรลุ เป้ าหมายตามแผน         
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ดังจะเห็นได้จากผลการประเมิน
โครงการ ดังนี้ 

(1) ผู้จัดงาน มีความพึงพอใจต่อผลการจัดกิจกรรม 
และความพร้อมของการจัดงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก  

(2) นักศึกษา เห็นว่าสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนการสอนมาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมและได้รับ
ความรู้เพ่ิมเติมจากการจัดกิจกรรม โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
มาก  

(3) ผู้ ร่ วมงาน  (สล่ าและผู้ ร่ วมแสดง ผลงาน )            
มีความเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานและเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงหัตถกรรมพ้ืนบ้าน เป็นการ
เสริมสร้างรายได้และความเข้มแข็งต่อชุมชน โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีมาก  

(4) ผู้รับบริการ เห็นว่าผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจและ
เป็นส่วนหนึ่ งของการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก  

ทั้งนี้ โดยมีผลประเมินภาพรวมของโครงการ จากการ
จัดกิจกรรมดังกล่าว  โดยเฉลี่ยอยู่ ในระดับดีมาก และ
ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าเป็นการเสริมสร้างรายได้ และ
ส่งเสริมสืบสานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน   ให้คงอยู่ต่อไปอย่าง
ยั่งยืน  

 

5.4-2-1 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ “มิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม     
เชิงช่าง ครั้งที่ 2”   

ข้อ 3 จากผลการให้บริการวิชาการในการด าเนินโครงการ 
“มิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง ครั้งที่ 2” เพ่ือเผยแพร่
ภูมิปัญญาของผู้รู้ในชุมชน โดยมีวิทยากรเป็นทั้งคณาจารย์

5.4-3-1รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ “มิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม    
เชิงช่าง ครั้งที่ 2”   
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ผู้ร่วมโครงการ พ่อครู แม่ครู และวิทยากรงานหัตถกรรม    
ท าให้เยาวชนและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย รวมถึง
บุคคลทั่วไป มีความตระหนัก เห็นคุณค่าของงานหัตถกรรม
ประเภทต่าง ๆ รวมถึงมีแนวทางในการสืบสานและอนุรักษ์
งานหัตถกรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน (เอกสารหมายเลข       
5.4-3-1) 

 
 
 
 

ข้อ 4 เยาวชน และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมที่   
จะเรียนรู้และสามารถน าองค์ความรู้ด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  เช่น บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ        
องค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมแบบต่าง ๆ เช่น การท า   
เครื่องจักสาน โดยเห็นว่าความรู้ที่ได้สามารถน าไปเผยแพร่
ได้ เป็นงานที่สามารถสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และที่ส าคัญคือเป็น   
องค์ความรู้ ที่ติดตัวของเยาวชน บุคคลทั่วไปที่ร่วมกิจกรรม 
ท าให้เกิดผลในด้านการอนุรักษ์เอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ของชุมชน (เอกสารหมายเลข 5.4-4-1) 

5.4-4-1 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ “มิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม    
เชิงช่าง ครั้งที่ 2”   

ข้อ 5 จากผลการประเมินการด าเนินงานในโครงการดังกล่าว 
ก่อให้เกิดประโยชน์และผลกระทบอย่างยั่งยืนด้านการ     
สืบสานภูมิปัญญาด้านศิลปะและหัตถกรรมของคนในชุมชน 
กล่าวคือผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม     
ให้คนในชุมชนได้สืบทอดภูมิปัญญาที่เรียนรู้ต่อไปยังบุคคล     
กลุ่มอ่ืน ๆ ได้ และเต็มใจที่จะเรียนรู้งานศิลปะที่ ได้รับ     
การถ่ายทอด รวมถึงการส่งเสริมอ่ืน ๆ เช่น การผลิตและ
จ าหน่าย รวมถึงการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม    
ในชุมชน ท าให้ชุมชนมีรายได้หมุนเวียน ส่งผลให้ชุมชน
โดยรวมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

5.4-5-1 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ “มิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม     
เชิงช่าง ครั้งที่ 2”   
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การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ   5 5 ข้อ 

 

จุดแข็งและแนวทางเสริม : 
คณะมีการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และความเข้มแข็ง   ของชุมชนโดย

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และจุดเน้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
ท้องถิ่น  
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 

1. คณะควรมีการขยายการบริการทางวิชาการให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีความต้องการรับบริการทางวิชาการ
ให้กว้างขวางมากขึ้น  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาครัฐ  ภาคเอกชน และหน่วยงานวิชาชีพ  

2. คณะควรส่งเสริมให้อาจารย์น าความรู้ตามศาสตร์ของตนไปใช้ในการบริการทางวิชาการตามความ
ต้องการของสังคมให้มากข้ึน      
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช  ฟ้าขาว 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย   
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  นางสาวชลกาญจน์  กันธะวงค์  

    นักวิชาการศึกษา  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5 :  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (สมศ. 18.1) 
 

ประเด็นการพิจารณา : 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

3. มีผลประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4-5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์   

การประเมินผลระดับคณะใช้ผลการด าเนินงานและค่าคะแนนร่วมกับระดับมหาวิทยาลัย 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ  5 5 ข้อ 

 

รายการหลักฐาน 
ใช้เอกสารหลักฐานอ้างอิงร่วมกับของมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.6   : ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (สมศ.18.2) 
 

เกณฑ์การพิจารณา : 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

3. มีผลประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

4-5 ข้อ 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์   
การประเมินผลระดับคณะใช้ผลการด าเนินงานและค่าคะแนนร่วมกับระดับมหาวิทยาลัย 

 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ  5  5 ข้อ 

 
รายการหลักฐาน 

ใช้เอกสารหลักฐานอ้างอิงร่วมกับของมหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1 :  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัด    

การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม              

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ          

ในระดับชาติ 

 
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 หรือ 6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ : 6 ข้อ 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะได้ก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมไว้ในนโยบายที่  11 ของยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาคณะฯ (ฉบับปรับปรุง 2555-2559) (เอกสาร
หมายเลข 6.1-1-1) และมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ    
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าคณะ (เอกสาร
หมายเลข  6.1-1-2) เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงาน  
ตามแผนที่ก าหนด โดยในปีการศึกษานี้คณะมีโครงการ 
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 

6.1-1-1 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี   
ปี 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง) 
6.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการท านุ-
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าคณะ   
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
13 โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 2 คณะได้บู รณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม
นักศึกษา ดังนี้ 

(1) โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 
โดยนักศึกษาหลักสูตรดนตรีไทย ได้แสดงดนตรีไทย       
ต่อสาธารณชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัด
สงขลา เป็นการเสริมประสบการณ์แก่นักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 6.1-2-1) 

(2) โครงการ “พิธีไหว้ครู” ของหลักสูตร ดังนี้ 
- พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจ าปี 

2555 (เอกสารหมายเลข 6.1-2-2) 
- พิธีไหว้ครูภาษาไทย (เอกสารหมายเลข 6.1-2-3) 
- พิธีไหว้ครูดนตรี  ปี 2555 (เอกสารหมายเลข 

6.1-2-4) 
- พิธี ไหว้ครูศิลป์จับมือเขียน  ประจ าปี  2555 

(เอกสารหมายเลข 6.1 -2-5) เป็ นการเพ่ือสืบทอด
วัฒนธรรม และส่งเสริมความกตัญญูกตเวที  ต่อครู 
อาจารย์  

(3) กิจกรรมทางวิชาการ “ประกวดแต่งร้อยกรอง 
วันแม่” บูรณาการการสอนกับรายวิชา เน้นให้นักศึกษา 
ได้แสดงออกถึงแนวคิดและเพ่ิมพูนทักษะทางภาษาไทย 
(เอกสารหมายเลข 6.1-2-6) 

(4 )  โค ร ง ก า ร บ ร ร ย า ย เชิ ง วิ ช า ก า ร เรื่ อ ง 
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้
นักศึกษาตระหนักถึงการใช้หลักพระพุทธศาสนาในการ
ด ารงชีวิต (เอกสารหมายเลข 6.1-2-7) 

(5) โครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่  17 เพ่ือให้
นักศึกษาได้น าความรู้จากการเรียนในหลักสูตรไปถ่ายทอด
ให้แก่คนในชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมฐานความรู้ต่าง ๆ 
(เอกสารหมายเลข 6.1-2-8) 

6.1-2-1 รายงานผลการด าเนิ น โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 
 
6.1-2-2 รายงานผลการด าเนินโครงการพิธี 
ไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจ าปี 
2555 
6.1-2-3 รายงานผลการด าเนินโครงการพิธี 
ไหว้ครูภาษาไทย 
6.1-2-4 รายงานผลการด าเนินโครงการพิธี 
ไหว้ครูดนตรี ปี 2555 
6.1-2-5 รายงานผลการด าเนินโครงการพิธี 
ไหว้ครูศิลป์จับมือเขียน ประจ าปี 2555 
6.1-2-6 กิจกรรมทางวิชาการ “ประกวด    
แต่งร้อยกรอง วันแม่” 
6 .1-2-7 รายงานผลการด าเนิ นโครงการ
บรรยายเชิงวิชาการเรื่องพระพุทธศาสนา     
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.1-2-8 รายงานผลการด าเนิ นโครงการ
วัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 17 
6.1-2-9 รายงานผลการด าเนินโครงการจัดท า
วารสารร่มแก้วปีที่ 9 
6.1-2-10 รายงานผลการด าเนิ นโครงการ
กิจกรรมบรรยายธรรม สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน 
6.1-2-11 รายงานผลการด าเนิ นกิ จกรรม     
ทางวิชาการ “แข่งขันอ่านฟังเสียง” 
6.1-2-12 รายงานโครงการกิ จกรรมรับ     
การถ่ายทอดความรู้และองค์ประกอบทางด้าน
น าฏ ศิ ล ป์ ”  หั ว ข้ อ  ก า ร แ ส ด ง ใน คุ้ ม           
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี” 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
(6) โครงการจัดท าวารสารร่มแก้วปีที่  9 เพ่ือให้

นั กศึกษาได้ เรียนรู้ จากการค้นคว้าหาแหล่ งความรู้       
นอกห้องเรียนมาสังเคราะห์เป็นบทความทางวัฒนธรรม
และจัดพิมพ์เผยแพร่แก่บุคลากรภายในและภายนอกคณะ 
(เอกสารหมายเลข 6.1-2-9) 

(7) โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชา                
การพัฒนาชุมชน ได้จัดกิจกรรมสนทนาธรรมและถวาย
เทียนพรรษา เพ่ือมุ่งสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษา วันที่  25 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณศาลา    
พระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นการ
ปลูกฝังให้ได้ใกล้ชิดกับพระสงฆ์ และได้รับการถ่ายทอด
หลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนารวมทั้งความรู้        
ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน เพ่ือให้นักศึกษา
ได้น าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม (เอกสาร
หมายเลข 6.1-2-10)  

(8) กิจกรรมทางวิชาการ “แข่งขันอ่านฟังเสียง” 
เพ่ือให้นักศึกษาฝึกการอ่านออกเสียง ตลอดจนใช้เป็น
แนวทางฝึกฝนภาษาไทยได้ถูกต้องในการเรียนการสอน 
(เอกสารหมายเลข 6.1-2-11)  

(9) โครงการกิจกรรมรับการถ่ายทอดความรู้และ
องค์ประกอบทางด้านนาฏศิลป์” หัวข้อ การแสดง      
ในคุ้มพระราชชายาเจ้าดารารัศมี” เพ่ือให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการน าความรู้สู่กิจกรรมการแสดงความสามารถ
ทางนาฏศิลป์ต่อสาธารณชน  (เอกสารหมายเลข 6.1-2-12)  

ข้อ 3 คณะได้เผยแพร่โครงการ/กิจกรรม ด้านท านุบ ารุง-
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน เช่น 

(1) โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 
โดยนักศึกษาหลักสูตรดนตรีไทย ได้แสดงดนตรีไทย       
ต่อสาธารณชน (เอกสารหมายเลข 6.1-3-1) 

(2)  โครงการ “พิธีไหว้ครู” ของหลักสูตร ดังนี้ 
- พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจ าปี 

6.1-3-1 รายงานผลโครงการศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครั้งที่ 13  
6.1-3-2 รายงานผลการด าเนิ น โครงการ      
พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจ าปี 
2555 
6.1-3-3 รายงานผลการด าเนินโครงการ     
พิธีไหว้ครูภาษาไทย 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
2555 (เอกสารหมายเลข 6.1-3-2) 

- พิธีไหว้ครูภาษาไทย (เอกสารหมายเลข 6.1-3-3) 
- พิธีไหว้ครูดนตรี ปี 2555 (เอกสารหมายเลข 

6.1-3-4) 
- พิธีไหว้ครูศิลป์จับมือเขียน  ประจ าปี  2555  

(เอกสารหมายเลข 6.1-3-5) 
 (3)  โครงการจัดท าวารสารร่มแก้วปีที่  9 เป็น

บทความวัฒนธรรมที่ จัดท าโดยนั กศึกษาหลักสูตร
วัฒนธรรมศึกษา ซึ่งเผยแพร่แกบุคลากร  ในคณะและตาม
โรงเรียนต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 6.1-3-6) 

(4) โครงการกิจกรรมรับการถ่ายทอดความรู้และ
องค์ประกอบทางด้านนาฏศิลป์” หัวข้อ การแสดงในคุ้ม
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี” ทั้งนี้ ได้เข้าร่วมถ่ายทอด
การแสดง ในวันที่  11 กรกฎาคม 2555 ที่ จั ดโดย         
กรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ณ หอประชุมเล็ก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 6.1-3-7)  

(5) รายงานผลโครงการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ 
ให้นักศึกษาท าวิจัยในรายวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
นิ พนธ์  (ART4901) และน าผลงานที่ ได้ จากการวิจั ย        
ไปน าเสนอต่อสาธารณชนในรูปแบบนิทรรศการ ณ อุทยาน
การค้ากาดสวนแก้ว โดยมีอาจารย์ร่วมเป็นผู้ด าเนินการ  
จัดแสดงผลงานของนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 6.1-3-8)    

6.1-3-4 รายงานผลการด าเนิ นโครงการ      
พิธีไหว้ครูดนตรี ปี 2555 
6.1-3-5 รายงานผลการด าเนิ นโครงการ      
พิธีไหว้ครูศิลป์จับมือเขียน ประจ าปี 2555 
6.1-3-6 รายงานผลการด าเนินโครงการจัดท า
วารสารร่มแก้วปีที่ 9 
6.1-3-7 รายงานสรุปโครงการกิจกรรมรับ  
การถ่ายทอดความรู้และองค์ประกอบทางด้าน
น าฏ ศิ ล ป์ ”  หั ว ข้ อ  ก า ร แ ส ด ง ใน คุ้ ม           
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี”               
6.1-3-8 รายงานผลการด าเนินโครงการ
ออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ 
  
 

ข้อ 4 คณะได้ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ   
งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน       
การสอนและกิจกรรมนักศึกษาจากโครงการตามแผนทั้งสิ้น 
13 โครงการ และบรรลุความส าเร็จทั้ งสิ้น 26 ตัวชี้วัด      
คิดเป็นร้อยละ 100 (เอกสารหมายเลข 6.1-4-1) 

6.1-4-1 ต า ร า ง ส รุ ป ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล
ความส าเร็จของการบู รณาการงานด้ าน      
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน      
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

ข้อ 5 คณะได้น าผลการประเมินความส าเร็จของการ    
บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ    
การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษามาพิจารณา     
เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไปในการประชุม 

6.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารคณ ะ ครั้ งที่  4/2556  วั นที่   22 
เมษายน 2556 
6.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
คณ ะกรรมการบริหารคณ ะ ครั้ งที่  4/2556 วันที่           
22 เมษายน 2556 (เอกสารหมายเลข 6.1-5-1) และ
คณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้ งที่  3/2556   วันที่          
23 พฤษภาคม 2556 (เอกสารหมายเลข 6.1-5-2)  

ประจ าคณะ  ครั้ งที่  3/2556  วันที่  23 
พฤษภาคม 2556 

ข้อ 6 คณะได้ก าหนดนโยบายเพ่ือให้คณะเป็นแหล่ ง       
การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 5 และ  
ได้ก าหนดมาตรฐานเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม    
ในการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมในประกาศคุณธรรม
จริยธรรม (เอกสารหมายเลข 6.1-6-1 และ 6.1-6.2)  
และมีบุคลากรที่ได้รับการยอมรับด้านคุณธรรมจริยธรรม
ในระดับชาติ ดังนี้ 

(1) คณะมีอาจารย์ที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  และได้รับ      
การยอมรับในระดับชาติ ได้แก่ รองศาสตราจารย์อรุณรัตน์   
วิ เชียรเขียว เป็นราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ส านัก
ธรรมศาสตร์และการเมืองด้ านโบราณคดี  (เอกสาร
หมายเลข 6.1-6-3 ถึง 6.1-6-5) 

(2)  คณะมีอาจารย์ที่ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์    
บุรฉัตร” ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม 
มีผลงานดี เด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม      
ของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2555 ได้แก่    
รองศาสตราจารย์สนิท  สัตโยภาส เข้ารับประทานรางวัล
กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เมื่อวันที่  18 ตุลาคม 2555 ณ หอประชุม    
กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร (เอกสารหมายเลข 
6.1-6-6) 

 

6.1-6-1 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี  
ปี 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง) 
6.1-6-2 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
6.1 -6 -3 หนั งสื อ เชิ ญ บุ คลากรเข้ า ร่ วม        
การประชุมของราชบัณฑิตยสถาน 
6.1 -6 -4  หนั งสื อยื นยั น ให้ มี ชื่ อปรากฏ         
อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามมาตรา 
28(4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 
6.1-6-5 เอกสารเผยแพร่การน าเสนอผลงาน
ท างด้ าน ศิ ล ป ะแ ล ะวั ฒ น ธ รรม  ข อ ง           
รองศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว เช่น 
ผล งานท างวิ ช าการ  เรื่ อ ง “Lan Na in 
Chinese Historiography : Sino-Tai  
Relations as Reflected in the Yuan and 
Ming Sources (1 3 th to 17th Centuries), 
หนังสือ “สังคมและวัฒนธรรมล้านนาจาก   
ค าบอกเล่า”, พระพุทธรูปในล้านนา ฯลฯ  
6.1 -6 -6  ภ าพถ่ ายและบั นทึ กข้ อความ       
การเข้ารับรางวัลของรองศาสตราจารย์สนิท  
สัตโยภาส 
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6.1-4-1 และ 6.2-2-1 ตารางสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ที ่
รายการโครงการ/
กิจกรรมงานบริการ 
ทางวิชาการแก่สังคม 

วัตถุประสงค์โครงการ (ที่แสดงเป้าหมายการบูรณาการ 
กับการเรียนการสอนและ/หรือ งานวิจัย) 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

การบรรลุเกณฑ์ความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

หลักฐานประกอบ 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

บรรลุ 
ไม่ 

บรรลุ 

1. 
โครงการศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา คร้ังที่ 13 

โดยนักศึกษาหลักสูตรดนตรีไทย ได้แสดงดนตรีไทยต่อ
สาธารณชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  จังหวัด
สงขลา เป็นการเสริมประสบการณ์แก่นักศึกษา   

12-14 
สิงหาคม 
2555 

หลักสตูร
ดนตร ี

2 2 - 
ราย งาน ผ ล ก ารด า เนิ น โค ร งก า ร
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 

2. 
พิธีไหว้ครูและครอบครู
นาฏศิลป์ไทย ประจ าปี 
2555 

เป็นการเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม และส่งเสริมความกตัญญู
กตเวที ต่อครู อาจารย์ 

22 
กรกฎาคม 

2555 

หลักสตูร
ศิลปะการแสดง 

2 2 - 
รายงานผลการด าเนินโครงการพิธีไหว้ครู
และครอบครูนาฏศิลป์ ไทย ประจ าปี 
2555 

3. พิธีไหว้ครูภาษาไทย 
เป็นการเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม และส่งเสริมความกตัญญู
กตเวที ต่อครู อาจารย์ 

12 กรกฎาคม 
2555 

สาขาวิชา
ภาษาไทย 

2 2 - 
รายงานผลการด าเนินโครงการพิธีไหว้ครู
ภาษาไทย 

4. พิธีไหว้ครูดนตรี ปี 2555 
เป็นการเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม และส่งเสริมความกตัญญู
กตเวที ต่อครู อาจารย์ 

20 - 21
มิถุนายน 

2555 

หลักสตูร
ดนตร ี

2 2 - 
รายงานผลการด าเนินโครงการพิธีไหว้ครู
ดนตรี ปี 2555 

5. 
พิธีไหว้ครูศิลป์จับมือ
เขียน ประจ าปี 2555 

เป็นการเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม และส่งเสริมความกตัญญู
กตเวที ต่อครู อาจารย์ 

12 
กรกฎาคม 

2555 

สาขาวิชา
ศิลปกรรม 

2 2 - 
รายงานผลการด าเนินโครงการพิธีไหว้ครู
ศิลป์จับมือเขียน ประจ าปี 2555 

6 
กิ จกรรมทางวิ ช าการ 
“ประกวดแต่งร้อยกรอง 
วันแม่” 

บูรณาการการสอนกับรายวิชาภาษากับวัฒนธรรมการ
อ่านและการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นให้นักศึกษา
ได้แสดงออกถึงแนวคิดและเพิ่มพูนทักษะทางภาษาไทย 

15 สิงหาคม 
2555 

สาขาวิชา
ภาษาไทย 

2 2 - 
ราย งาน ผลกิ จก รรมท างวิ ช าการ 
“ประกวดแต่งร้อยกรอง วันแม่” 
 

7 โครงการบรรยายเชิ ง เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการใช้หลักพระพุทธศาสนา สิงหาคม หมู่วิชา 2 2 - รายงานผลการด าเนินโครงการบรรยาย
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ที ่
รายการโครงการ/
กิจกรรมงานบริการ 
ทางวิชาการแก่สังคม 

วัตถุประสงค์โครงการ (ที่แสดงเป้าหมายการบูรณาการ 
กับการเรียนการสอนและ/หรือ งานวิจัย) 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

การบรรลุเกณฑ์ความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

หลักฐานประกอบ 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

บรรลุ 
ไม่ 

บรรลุ 
วิ ช า ก า ร เ ร่ื อ ง
พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต   

ในการด ารงชีวิต 2555 ปรัชญาและ
ศาสนา 

เชิ งวิชาการเรื่องพระพุทธศาสนากับ    
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

8 
โค ร งก ารวั ฒ น ธ รรม
สัญจร  คร้ังท่ี 17 

เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวัฒนธรรม ตระหนักถึงการใช้
หลักพระพุทธศาสนาในการด ารงชีวิต 

18 สิงหาคม 
2555 

หลักสตูร
วัฒนธรรม

ศึกษา 
2 2 - 

ร าย งาน ผ ล ก ารด า เนิ น โค ร งก าร
วัฒนธรรมสัญจร  ครั้งท่ี 17 

9 
โครงการจัดท าวารสาร
ร่มแก้วปีท่ี 9 

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการค้นคว้า หาแหล่งความรู้
นอกห้องเรียนมาสังเคราะห์เป็นบทความทางวัฒนธรรม
และจัดพิมพ์เผยแพร่แก่บุคลากรภายในและภายนอกคณะ 

มิถุนายน – 
สิงหาคม 
2555 

หลักสตูร
วัฒนธรรม

ศึกษา 
2 2 - 

รายงานผลการด าเนินโครงการจัดท า
วารสารร่มแก้วปีท่ี 9 
 

10 
โครงการพัฒนาคุณภาพ
บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า                
การพัฒนาชุมชน 

ได้จัดกิจกรรมสนทนาธรรมเพื่อมุ่งสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา ณ บริเวณศาลา พระพุทธจตุรทิศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นการปลูกฝังให้ได้
ใกล้ชิดกับพระสงฆ์ และได้รับการถ่ายทอดหลักธรรม   
ค าสอนในทางพระพุทธศาสนารวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้น าไป 
ปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 

25-27 
กรกฎาคม 

2555 

สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน 

2 2 - 

รายงานผลการด าเนินโครงการกิจกรรม
บรรยายธรรม สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 

11 
กิ จกรรมทางวิ ช าการ 
“แข่งขันอ่านฟังเสียง” 

เพื่อให้นักศึกษาฝึกการอ่านออกเสียง ตลอดจนใช้เป็น
แนวทางฝึกฝนภาษาไทยได้ถูกต้องในการเรียนการสอน 
 

27 มิถุนายน 
2555 

สาขาวิชา
ภาษาไทย 

2 2 - 
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ 
“แขง่ขันอ่านฟังเสียง” 
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ที ่
รายการโครงการ/
กิจกรรมงานบริการ 
ทางวิชาการแก่สังคม 

วัตถุประสงค์โครงการ (ที่แสดงเป้าหมายการบูรณาการ 
กับการเรียนการสอนและ/หรือ งานวิจัย) 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

การบรรลุเกณฑ์ความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

หลักฐานประกอบ 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

บรรลุ 
ไม่ 

บรรลุ 

12 

โครงการกิจกรรมรับการ
ถ่ ายทอดความ รู้และ
องค์ประกอบทางด้าน
นาฏศิลป์” หัวข้อ การ
แสดงในคุ้มพระราชชายา
เจ้าดารารัศมี”   
 

นักศึกษาได้น าประโยชน์จากการเรียนการสอนในรายวิชา
น าฏ ย นิ พ น ธ์  (DM 4901) ผ ล งาน ค้ น ค ว้ า ริ เริ่ ม             
ทางศิลปะการแสดง (DM 4907) นาฏศิลป์ไทยพื้นเมือง 
(DM 1203) มาประยุกต์ท่าร า และน าออกมาเผยแพร่       
สู่สาธารณชน  

11 
กรกฎาคม 

2555 

ศิลปะ            
การแสดง 

2 2 - 

รายงานโครงการกิ จกรรมรับการ
ถ่ ายทอดความรู้ และองค์ประกอบ
ทางด้านนาฏศิลป์” หัวข้อ การแสดง   
ในคุ้มพระราชชายาเจ้าดารารัศมี” 

13 
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ศิลปวัฒนธรรมองค์กร 

เป็ นการสื บสานวัฒนธรรม ประเพณี ที่ ดี งามของ
พุทธศาสนิกชน และเป็นการบริหารจัดการที่ดีด้ วย
หลักธรรมภิบาลแบบมีส่วนร่วม และเรียนรู้การท างาน 
ทัศนคติ และจิตส านึกที่ดีต่อการปฏิบัติงาน เช่นการ
ท าบุญคณะ งานปี ใหม่  งานมุฑิตาอาลัยแด่อาจารย์         
ผู้เกษียณอายุราชการ 

วันท่ี 15 
มิถุนายน 

2555 และ 
 15 กันยายน 

2555 

คณะ 2 2 - 

รายงานผลการด าเนินโครงการสืบสาน
ศิลปะและวัฒนธรรมองค์กร 

รวมท้ังหมด 13  โครงการ (26 ตัวชี้วัด) 26 26 -  
คิดเป็นร้อยละ 100 100 - 

รวมท้ังหมด 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ บรรลุ 13 ตัวชี้วัด ร้อยละ 100 
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การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ   5 คะแนน 6 ข้อ 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม : 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มียุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ระบุ
กระบวนการในการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน 

2. ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับองค์ประกอบ
ทางด้านท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม  ซึ่งทางคณะมีสาขาวิชาที่มีศักยภาพในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน 

3. บุคลากรภายในคณะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ : 

คณะควรส่งเสริมให้สาขาวิชาที่ไม่ใช่ศาสตร์ทางศิลปวัฒนธรรมไทยโดยตรงได้มีการบูรณาการความรู้    
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือเป็นการช่วยอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้น 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         อาจารย์นิล  พันธุ์คงชื่น 
           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษา  
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  นางสาวชลกาญจน์  กันธะวงค์  

    นักวิชาการศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2    :  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 
 
เกณฑ์การพิจารณา : 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
4 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงานปัจจุบัน : 5 ข้อ 
ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

เอกสาร/ 
หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 คณะได้ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน   
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
โดยก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไว้ในนโยบายที่ 11 ของยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาคณะฯ (ฉบับปรับปรุง 2555-2559)  
(เอกสารหมายเลข 6.2-1-1) และมี การแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการการท านุ-บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจ าคณะ (เอกสารหมายเลข 6.2-1-2) เพ่ือก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด หลังจาก  
เสร็จสิ้ นการด าเนิ นการในแต่ละกิจกรรม คณะ
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมและน าผลการประเมิน
ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ   
เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป (เอกสาร
หมายเลข 6.2-1-3 และ 6.2-1-4)  

 

6.2-1-1 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาคณะฯ 
(ฉบับปรับปรุง 2555-2559)    
6.2-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการท านุ -
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าคณะ   
6.2-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 22 เมษายน 
2556   
6.2-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ป ร ะ จ า ค ณ ะ  ค รั้ ง ที่  3/2556 วั น ที่  23 
พฤษภาคม 2556   
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 2 คณ ะได ้ด า เน ิน ก ิจก รรมตามแผนที ่ตั ้ง ไว้     

และบรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ 100 ดังจะ
เห็นได้จากตารางสรุปการด าเนินกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม  

 

6.2-2-1 ตารางสรุป การด า เนิ น กิ จกรรม    
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 3 คณะจัดให้มีการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดกิจกรรม
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตลอดทั้งปี  
รวมทั้ งสิ้น 13 โครงการ /กิจกรรม ประกอบด้วย
กิ จกรรมทั้ งในส่ วนของอาจารย์  บุ คลากร เช่ น  
โครงการสร้างจิตส านึกและค่านิยมความเป็นไทย  และ
กิจกรรมในส่วนของนักศึกษา เช่น กิจกรรมรับขวัญ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  (เอกสาร
หมายเลข 6.2-3-1 ถึง 13) 

6.2-3-1 รายงานผลการด า เนิ น โค รงก าร
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 
6.2-3-2 รายงานผลการด าเนินโครงการพิ ธี    
ไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ ไทย ประจ าปี 
2555 
6.2-3-3 รายงานผลการด าเนินโครงการพิธี    
ไหว้ครูภาษาไทย 
6.2-3-4 รายงานผลการด าเนินโครงการพิธี     
ไหว้ครูดนตรี ปี 2555 
6.2-3-5 รายงานผลการด าเนินโครงการพิธี     
ไหว้ครูศิลป์จับมือเขียน ประจ าปี 2555 
6.2-3-6  รายงานผลกิ จกรรมทางวิ ชาการ 
“ประกวดแต่งร้อยกรอง วันแม่” 
6.2-3-7 รายงานผลการด าเนินโครงการบรรยาย
เชิงวิชาการเรื่องพระพุทธศาสนากับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.2-3-8  ราย งานผลการด า เนิ น โครงการ
วัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 17 
6.2-3-9 รายงานผลการด าเนินโครงการจัดท า
วารสารร่มแก้วปีที่ 9 
6.2-3-10 รายงานผลการด าเนิ น โครงการ
กิจกรรมบรรยายธรรม สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน 
6.2-3-11 รายงาน ผลการด า เนิ น กิ จกรรม       
ทางวิชาการ “แข่งขันอ่านฟังเสียง” 
6.2-3-12 รายงานโครงการกิจกรรมรับการ
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ถ่ายทอดความรู้และองค์ประกอบทางด้าน
นาฏศิลป์” หัวข้อ การแสดงในคุ้มพระราชชายา
เจ้าดารารัศม”ี 
6.2-3-13 รายงานผลการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมองค์กร  

ข้อ 4 กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่คณะ   
จัดขึ้นมีหลายกิจกรรมที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชน เช่น โครงการ “มิติสัมพันธ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมเชิงช่าง ครั้งที่ 2” (การสาธิตงานหัตถกรรม 
เช่น เครื่องเงิน เครื่องหนัง ไม้แกะสลัก เครื่องจักสาน) 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบ
อาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และท้องถิ่น (เอกสาร
หมายเลข 6.2-4.1) 

6.2-4-1 รายงานสรุปผลโครงการ “สัมพันธ์
ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง ครั้งที่ 2” 

ข้อ 5 คณะได้ด าเนินโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากร      
ในคณะอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งส่งผลให้คณะมีบุคลากร
แบบอย่างที่มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตที่เป็นที่ยอมรับ ดังนี้  

(1) คณะมีอาจารย์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ ได้แก่ รองศาสตราจารย์อรุณรัตน์   
วิเชียรเขียว เป็นราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ส านัก
ธรรมศาสตร์และการเมือง ด้านโบราณคดี (เอกสาร
หมายเลข 6.2-5-1, 6.2-5-2, 6.2-5-3) 

(2)  คณะมีอาจารย์ที่ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ 
บุรฉัตร” ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรง
คุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 
2555 ได้แก่  รองศาสตราจารย์สนิท  สัตโยภาส        
เข้ารับประทานรางวัลกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่  18 
ตุลาคม 2555 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ 
กรุงเทพมหานคร (เอกสารหมายเลข 6.2-5-4) 

6.2-5-1 ห นั ง สื อ เชิ ญ บุ ค ล า ก ร เข้ า ร่ ว ม          
การประชุมของราชบัณฑิตยสถาน 
6 .2 -5 -2  ห นั งสื อ ยื น ยั น ให้ มี ชื่ อ ป ราก ฏ           
อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 28(4) 
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546 
6.2-5-3 เอกสารเผยแพร่การน าเสนอผลงาน
ทางด้ านศิ ลปะและวัฒ นธรรม  ของรอง
ศาสตราจารย์อรุณรัตน์   วิ เชียรเขียว เช่น 
ผล งานท างวิ ช าการ  เรื่ อ ง “Lan  Na  in  
Chinese Historiography  :  Sino-Tai  
Relations  as  Reflected  in  the Yuan 
and Ming Sources (13th to 17thCenturies), 
หนังสือ “สังคมและวัฒนธรรมล้านนาจาก      
ค าบอกเล่า”, พระพุทธรูปในล้านนา ฯลฯ  
6.2-5-4 ภาพถ่ายและบันทึกข้อความการเข้ารับ
รางวัลของรองศาสตราจารย์สนิท  สัตโยภาส 



รายงานผลการประเมินตนเอง คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2555  หน้า 168 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ   5 5 ข้อ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         อาจารย์นิล  พันธุ์คงชื่น 
           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษา  
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  นางสาวชลกาญจน์  กันธะวงค์  

    นักวิชาการศึกษา  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3    :   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 
 
เกณฑ์การพิจารณา : 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์ 
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงานปัจจุบัน : 5 ข้อ 

ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 

 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

เอกสาร/ 
หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 คณะได้ด าเนินโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม    
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากร ในคณะ
อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ 

6.3-1-1 รายงานผลการด าเนินโครงการ   
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมองค์กร 
6 .3 -1 -2หนั งสื อเชิ ญบุ คลากรเข้ าร่ วม        
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ของสาขาวิชา และคณะ (เอกสารหมายเลข 6.3-1-1)    
จึงส่งผลให้คณะมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และมีบุคลากร
แบบอย่างที่มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตที่เป็นที่ยอมรับ ดังนี้  

(1) คณะมีอาจารย์ที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  และได้รับ      
การยอมรับในระดับชาติ ได้แก่ รองศาสตราจารย์อรุณรัตน์   
วิ เชียรเขียว เป็นราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ส านัก
ธรรมศาสตร์และการเมือง ด้านโบราณคดี (เอกสาร
หมายเลข 6.3-1-2, 6.3-1-3, 6.3-1-4) 

(2)  คณะมีอาจารย์ที่ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์    
บุรฉัตร” ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม 
มีผลงานดี เด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม      
ของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2555 ได้แก่         
รองศาสตราจารย์สนิท  สัตโยภาส เข้ารับประทานรางวัล
กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เมื่อวันที่  18 ตุลาคม 2555 ณ หอประชุม    
กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร (เอกสารหมายเลข 
6.3-1-5) 

 

การประชุมของราชบัณฑิตยสถาน 
6.3-1-3 หนังสือยืนยันให้มีชื่อปรากฏอยู่    
ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 
28(4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 
6.3-1-4  เอกสารเผยแพร่การน าเสนอ
ผลงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ของ
รองศาสตราจารย์อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว 
เช่น ผลงานทางวิชาการ เรื่อง “Lan Na in 
Chinese Historiography : Sino-Tai 
Relations as Reflected in the Yuan 
and Ming Sources (1 3 th to 17th 
Centuries), หนังสือ “สังคมและวัฒนธรรม
ล้านนาจากค าบอกเล่า”, พระพุทธรูป       
ในล้านนา ฯลฯ  
6.3-1-5 ภาพถ่ ายและบั นทึ กข้ อความ      
การเข้ารับรางวัลของรองศาสตราจารย์สนิท   
สัตโยภาส 

ข้อ 2 คณะได้ด าเนินโครงการในการดูแลและปรับปรุง
อาคารสถานที่บริเวณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และบ่งบอกถึงเอกลักษณ์      
ทางวัฒนธรรมไทย โดยปรับแต่งสถานที่ให้เหมาะสมกับ
โอกาสต่าง ๆ เช่น งานท าบุญคณะ และงานขึ้นปีใหม่     
เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 6.3-2-1) นอกจากนี้คณะ      
ยังส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความ
สะอาดบริเวณคณะโดยรอบ (เอกสารหมายเลข 6.3-2-2)  

6.3-2-1 รายงานผลการด าเนินโครงการ    
ส่งเสรมศิลปวัฒนธรรมองค์กร 
6.3-2-2 ร าย งาน ผ ล กิ จ ก ร รม บ า เพ็ ญ
ประโยชน์นักศึกษาใหม ่
 

ข้อ 3    คณะดูแล และปรับแต่งสภาพภูมิทัศน์บริเวณคณะ      
ให้สวยงามอยู่เสมอ ท าให้สภาพแวดล้อมดูสะอาด ร่มรื่น 
(เอกสารหมายเลข 6.3-3-1,6.3-3-2) 

6.3-3-1 ภาพกิจกรรมที่แสดงถึงการปรับแต่ง
สถานที่ให้เหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ 
6.3-3-2 ผลการด าเนินงานโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ปีการศึกษา 2555 

ข้อ 4 คณะใช้บริเวณลานจตุราคาร และลานพระพุทธจตุรทิศ 6.3-4-1 ประมวลภาพการจั ดกิ จกรรม 



รายงานผลการประเมินตนเอง คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2555  หน้า 170 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างสม่ าเสมอ เช่น งานท าบุญคณะ งานขึ้นปี ใหม่ 
กิ จกรรมฟั งเทศน์  กิ จกรรมโครงการ International 
Understanding : Japanese Study Tour เ ป็ น ต้ น
(เอกสารหมายเลข 6.3-4-1) 

บริเวณลานจตุราคารและศาลาพระพุทธ-  
จตุรทิศ 

ข้อ 5 คณะได้ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา
ในการด าเนินงานของคณะทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ซึ่งการ
ด าเนินงานดังกล่าว ของคณะสะท้อนความสามารถในการ
รู้จักเลือก รักษาและสะท้อน การอยู่ร่วมกันในองค์กร  
อย่างมีความสุข ทั้งนี้ผลส ารวจความพึงพอใจในระดับคณะ 
ค่าเฉลี่ย 3.91 (มาก) และในระดับมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ย
4.15 (มาก) จากคะแนนเต็ม 5 (เอกสารหมายเลข      
6.3-5.1) 

6.3-5-1 รายงานผลความพึ งพอใจด้ าน    
การพัฒนาสุนทรียภาพมิติทางศิลปะและ
วั ฒ น ธ รรม ค ณ ะม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์  

 
 
 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ   5 5 ข้อ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :         อาจารย์นิล  พันธุ์คงชื่น 
           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษา  
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  นางสาวชลกาญจน์  กันธะวงค์  

    นักวิชาการศึกษา  
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารการจัดการ  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1   :  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง    
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร ทุกระดับ       
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้ อ านาจในการตัดสินใจ      
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์       
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมิน      

ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ  

มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ :   7 ข้อ 

ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานด้านภาวะ
ผู้น าของกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ ดังนี้ 

 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

เอกสาร/ 
หลักฐานอ้างอิง 

ข้อ 1 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย   

7.1-1-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ หรือ
วิทยาลัย พ.ศ. 2547 (เอกสารหมายเลข 7.1-1-1 ถึง 
7.1-1-3) และมีการจัดท ารายงานประเมินตนเอง     
ของคณะกรรมการประจ าคณะตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.1-1-4)   

พ.ศ. 2547 
7.1-1-2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
 
7.1-1-3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 
7 .1 -1 -4  ร าย งาน ป ระ เมิ น ต น เอ งข อ ง
คณะกรรมการประจ าคณะปี 2555 

ข้อ 2 ผู้บริหารของคณะมีวิสั ยทั ศน์  ก าหนดทิศทาง               
การด าเนินงาน ทบทวนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของ
คณะ และจัดท าแผนปฏิบัติการ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
เช่น ผลการติดตามการด าเนินงานคณบดี  ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก และ
รายงานประจ าปีมาประกอบ  การจัดท าแผนฉบับ
ปรับปรุงเพ่ือใช้ในการด าเนินงานในปีการศึกษา 2555 
ดังนี้ 

(1) คณะได้จัดท ายุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) และแผน ปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 (เอกสารหมายเลข 7.1-2-1 
และ 7.1-2-2) และถ่ายทอดแผนสู่บุคลากรของคณะ  
ทุกระดับผ่านการประชุมกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 
14/2555 วันที่ 17  ตุลาคม 2555  การประชุมอาจารย์
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2555 วันที่ 31  ตุลาคม 2555 
และการประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2556 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 (เอกสารหมายเลข 7.1-2-3 
ถึง 7.1-2-5) 

7.1-2-1 ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า         
ฉบับปรับปรุง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 
7.1-2-2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2556 
7.1-2-3 รายงานการประชุมกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 14/2555 วันที่ 17 ตุลาคม 2555  
7.1-2-4 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ า
ภาคเรียนที่ 2/2555 วันที่ 31 ตุลาคม 2555 
7.1-2-5 รายงานการประชุมกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 
 

ข้อ 3 ผู้บริหารคณะด าเนินการก ากับติดตามให้สาขาวิชา
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม และเบิกจ่ายงบประมาณ   
ตามแผนที่ก าหนดผ่านบันทึกข้อความและการประชุม

7.1-3-1 บันทึกข้อความเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ และโครงการจ านวน 2 ฉบับ  
7.1-3-2 รายงานการประชุมกรรมการบริหาร
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
กรรมการบริหารคณะ (เอกสารหมายเลข 7.1-3-1และ 
7.1-3-2)   

คณะ ครั้งที่ 11-13/2555   

ข้อ 4 ผู้บริหารคณะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ในการบริหารจัดการ  โดยเปิดโอกาสให้มีการแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือจัดการงาน      
ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน (เอกสารหมายเลข 
7.1-4-1)  และมอบ อ าน าจการตั ด สิ น ใจ ให้ กั บ
คณะกรรมการบริหารคณะตามโครงสร้างของการ
บริหารงานของคณะ (เอกสารหมายเลข 7.1-4-2)    
เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวของการบริหารจัดการ ซึ่งมี     
การก ากับติดตามโดยผ่านการประชุมอย่างสม่ าเสมอ  

7.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ปีงบประมาณ 2555 
7.1-4-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะ  

ข้อ 5 ผู้บริหารคณะได้ปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติการ
บริหารวิชาการและคู่มือนักวิจัยของคณะเพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานแก่ คณะและสาขาวิชา 
(เอกสารหมายเลข  7.1-5-1 และ 7.1-5-2) และ        
ได้ถ่ายทอดสู่บุคลากรในการประชุมอาจารย์ประจ า   
ภาคเรียน 2/2555 (เอกสารหมายเลข 7.1-5-3 )  

7.1-5-1 คู่มือและแนวปฏิบัติการบริหารงาน
วิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7.1-5-2 คู่มือนักวิจัย 
7.1-5-3 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ า
ภาคเรียนที่ 2/2555 วันที่ 31 ตุลาคม 2555 
 

ข้อ 6 ผู้บริหารคณะบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

(1) หลักประสิทธิผลและหลักประสิทธิภาพ คณะ   
ได้มีการก ากับติดตามการด าเนินงานให้ เป็นไปตาม   
แผนที่ ก าหนด โดยมี การจั ดท าแผนการบริหาร       
ความเสี่ ยง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติ งาน 
(เอกสารหมายเลข 7.1-6-1) และมีการรายงานผล   
การด าเนินงานเป็นระยะเพ่ือก ากับติดตามการใช้
งบประมาณให้ เป็นไปตามที่ ได้รับอนุมัติ  (เอกสาร
หมายเลข 7.1-6-2) 

(2) หลักการตอบสนอง คณะได้ด าเนินงานเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
รวมถึงการตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ     

7.1-6-1 แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 
2555  
7.1-6-2 รายงานประจ าปี 2555   
7.1-6-3  รายงานผลการติดตามการท างานของ
คณบดี  ปีการศึกษา 2555   
7.1-6-4 ผลส ารวจความพึงพอใจการท างาน
ของผู้บริหารคณะปีการศึกษา 2555 
7.1-6-5 Print out สารคณบดีจากเว็บไซต์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7.1-6-6 Print out Facebook คณะ  
7.1-6-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ปีงบประมาณ 2555 
7.1-6-8 โครงสร้างการบริหารงานคณะ  
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ดังเห็นได้จากผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

- การประเมินการติดตามการท างานของคณบดี 
ผลคะแนน  4.53 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) (เอกสาร
หมายเลข 7.1-6-3) 

(3) หลักภาระรับผิดชอบ  ผู้บริหารคณะมีการ
บริหารหน้าที่ ตามข้อบั งคับของมหาวิทยาลัยและ        
ได้ส ารวจได้ส ารวจความพึงพอใจการท างานของ
ผู้บริหารคณะ ปีการศึกษา 2555 เพ่ือน าผลไปพิจารณา
ปรับปรุงการด าเนินงานของคณะ (เอกสารหมายเลข 
7.1-6-4) 

 (4) หลักความโปร่งใส คณะมีการเปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสาร การด าเนินงานของคณะอย่างตรงไปตรงมา    
ดังปรากฏในข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์คณะและFacebook 
ของคณะ (เอกสารหมายเลข 7.1-6-5 ถึง 7.1-6-6)  

 
(5) หลักการมีส่วนร่วม คณะมีการเปิดโอกาสให้

บุคลากรทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ     
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (เอกสาร
หมายเลข 7.1-6-7)    

(6) หลักการกระจายอ านาจ คณะมีการให้อ านาจ  
ในการตัดสินใจตามโครงสร้างการบริหารของคณะ      
ในการบริหารการจัดการศึกษาของสาขาวิชา (เอกสาร
หมายเลข 7.1-6-8) และมอบหมายงานและอ านาจ   
การตัดสินใจให้กับคณะผู้บริหารตามโครงสร้างของการ
บริหารงานของคณะ (เอกสารหมายเลข 7.1-6-9)  

(7) หลักนิติธรรม คณะบริหารราชการด้วยความ   
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด (เอกสารหมายเลข 
7.1-6-10)  

(8) หลักความเสมอภาค คณะปฏิบัติและให้บริการ

7.1-6-9 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7.1-6-10  ประกาศ บทบาท อ านาจ หน้าที่
ขอ งผู้ บ ริ ห ารคณ ะมนุ ษ ยศาสตร์  แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 
7.1-6-11 รายงานข้ อมู ล เชิ งผลลั พ ธ์ การ
ด าเนินงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (1 ตุลาคม 
2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2555) 
7.1-6-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ปีงบประมาณ 2555 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
อย่ างเท่ าเที ยมกัน โดยไม่ มี การแบ่ งแยก ดั งเช่ น         
การจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนทุกคน ตามกรอบงบประมาณ          
ที่ มหาวิทยาลัยก าหนด และสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการอย่างสม่ าเสมอ (เอกสารหมายเลข 
7.1-6-11)  

(9) หลักฉันทามติ คณะมีการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ร่วมแสดงความคิดเห็นและลงมติร่วมกันในการประชุม
กรรมการบริหารคณะในวาระต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 
7.1-6-12)   

ข้อ 7 คณะกรรมการประจ าคณะได้ประเมินการบริหารงาน
รวมทั้ งให้ข้อเสนอแนะแก่คณะเพ่ือน าไปปรับปรุง      
การบริหารงาน ดังนี้ 

(1) รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (เอกสารหมายเลข 7.1-7-1)   

(2)  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
(ภายนอก) ครั้งที่ 1/2556 (เอกสารหมายเลข 7.1-7-2)  

(3)  รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 
(เอกสารหมายเลข 7.1-7-3)  

7.1-7-1 รายงานการประเมิ นตนเองของ
คณะกรรมการประจ าคณะ ปีการศึกษา 2555 

7.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (ภายนอก) ครั้งที่ 1/2556 
7.1-7-3  รายงานผลการด าเนิ นงานตาม
ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ค ณ ะม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555   

 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 7   5 7  ข้อ 
 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะกรรมการประจ าคณะ ผู้บริหารทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด 
รวมทั้งคณะสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ   

2. คณะกรรมการประจ าคณะมีการประเมินตนเอง เพ่ือน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

3. คณะด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะประกอบการปรับปรุง 

ผู้บริหารทุกระดับควรปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของคณะยิ่งขึ้น 

  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ   ประวัง 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวณัฐนันท์  โสภา 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2  :  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.) 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์         
ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit  Knowledge) 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit  
knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น      
ลายลักษณ์อักษร (Explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)      
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
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 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ : 5 ข้อ  
 ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะได้ก าหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของคณะครอบคลุมพันธกิจ  
ด้านการวิจัยและด้านผลิตบัณฑิต ดังนี้  

(1) การวิจัย 
ประเด็นความรู้เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนโดย      

ใช้วิจัยเป็นฐาน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัด

กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน (เอกสารหมายเลข 7.2-1-1) 

(2) การผลิตบัณฑิต 
ประเด็นความรู้เรื่อง การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนิเทศ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูผ่ านการปฏิบัติ 
(เอกสารหมายเลข 7.2-1-1) 

7.2-1-1 แผนการจั ดการความรู้ คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ข้อ 2 คณะได้ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
ตามพันธกิจทั้ง 2 ด้าน ดังนี้ 

(1) การวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่  (เอกสาร

หมายเลข 7.2-2-1) 
(2) การผลิตบัณฑิต 
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์นิเทศ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(เอกสารหมายเลข 
7.2-2-1) 

7.2-2-1 แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ข้อ 3 คณะได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ ยน เรี ยน รู้ จ ากความรู้ และทั กษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรงเพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 

7.2-3-1 แบบบันทึกการจัดการความรู้   
ด้านการวิจัยของผู้มีประสบการณ์  
7.2-3-2 Print out  เว็บไซต์ การจัดการ
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
(1) การวิจัย  ผู้มีประสบการณ์ตรง :  

- รองศาสตราจารย์สนิท  สัตโยภาส 
- อาจารย์ทัศนีพร   ประภัสสร 

(เอกสารหมายเลข 7.2-3-1) 
แนวปฏิบัติที่ดี : แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดย

ใช้วิจัยเป็นฐาน (เอกสารหมายเลข 7.2-3-1) 
การเผยแพร่สู่บุลากรกลุ่มเป้าหมาย :  
การน าเสนอความรู้ที่ได้จากการจัดการงานวิจัยดังกล่าว

ไปยังอาจารย์นักวิจัย โดยการน าเสนอบนเว็บไซต์ของคณะ 
ในหัวข้อการจัดการความรู้ของคณะ (เอกสารหมายเลข 
7.2-3-2)  

(2) การผลิตบัณฑิต  ผู้มีประสบการณ์ตรง :  
- อาจารย์บรมศักดิ์  กลั่นเรืองแสง  
- อาจารย์เอกพงศ์   สุริยงค์  

ซึ่ งเป็นผู้มีประสบการณ์ และทักษะ ความช านาญ        
ในการนิ เทศ และการจัดการเรียนการสอน (เอกสาร
หมายเลข 7.2-3-3) 

 
 
แน วปฏิ บั ติ ที่ ดี  : แนวทางการนิ เทศนั กศึ กษ า 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 7.2-3-4) 
การเผยแพร่สู่บุลากรกลุ่มเป้าหมาย :  

- การน าเสนอความรู้ที่ ได้จากการนิเทศนักศึกษา
น าเสนอผ่านเว็บไซต์คณะ แก่กลุ่ม เป้าหมายและผู้สนใจ 
(เอกสารหมายเลข 7.2-3-4) 

ความรู้ของคณะ 
7.2-3-3 แบบบันทึกการจัดการความรู้   
ด้านการผลิตบัณฑิตผู้มีประสบการณ์  
7.2-3-4 Print out  เว็บไซต์ การจัดการ
ค วาม รู้ ด้ าน ก ารนิ เท ศ นั ก ศึ กษ าฝึ ก
ประสบการณ์ จากเว็บไซต์คณะ   
 

ข้อ 4 คณะรวบรวมความรู้ตามประเด็นที่ก าหนดในข้อ 1     
ของทั้งพันธกิจด้านการวิจัย และการผลิตบัณฑิต ซึ่งเป็น
ความรู้ที่ อยู่ ในตัวบุคคล จัดท าเป็นลายลักษณ์ อักษร       
โดยจัดเก็บในรูปเอกสารและเว็บไซต์อย่างเป็นระบบ      
และเผยแพร่  ให้กลุ่มเป้าหมายและชุมชนทั่วไปได้รับทราบ     
ทางเว็บไซค์คณะ (เอกสารหมายเลข 7.2-4-1 ) 

7.2-4-1 Print out  เว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ของคณะ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 5 คณะได้น าความรู้ แนวทางที่ได้จากการจัดการความรู้   

ทั้งที่ เป็นลายลักษณ์ อักษร และจากความรู้ ทักษะของ       
ผู้มีประสบการณ์ตรงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

(1) การวิจัย คณะได้ส่ งเสริมให้อาจารย์ท าวิจั ย
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐานซึ่งในปี
การศึกษา 2555  มีอาจารย์จ านวน    คน   ใช้กระบวนการ
ดังกล่าวในการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 7.2-5-2) 

 

7.2-5-1  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับทุนการ
จัดสรรทุ น อุดหนุ นการวิจั ยจากคณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา2555 จ านวน 2 ฉบับ  
7.2-5-2  เล่มวิจัยเรื่องการใช้การสอน     
มุ่งงามปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาทักษะอ่านและ
เขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
4 ข้อ 5   5 5  ข้อ 

 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. จากการพยายามผลักดันด้านงานวิจัยโดยใช้การจัดการความรู้ (KM) เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ท าให้
มีจ านวนนักวิจัยและจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยของคณะเพ่ิมข้ึน 

2. การจัดการความรู้  (KM) ด้ านการผลิตบัณ ฑิ ต ในปี นี้ ส่ งผลให้ การนิ เทศนั กศึกษาเป็ น ไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและนักศึกษาพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะประกอบการปรับปรุง 

1. เนื่องจากอาจารย์ในคณะเริ่มท าวิจัยในช่วงปี 2553-2554 ผลงานยังไม่สมบูรณ์การเรียนรู้จากงานวิจัย
จึงอยู่กับตนเองและงานวิจัย  มีผลให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เกิดจากอาจารย์ผู้ใหญ่ ส่วนอาจารย์รุ่นน้องจะ
เกิดข้ึนในปีต่อ ๆ ไป 

2. การผลักดันให้เกิดงานวิจัยต้องใช้เวลานานในการเรียนรู้และสร้างผลงาน จึงควรมีมาตรการให้อาจารย์
ท าผลงานภายใน 2 ปี ต่อ 1 เรื่อง 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :   อาจารย์บรมศักดิ์  กลั่นเรืองแสง   

รองคณบดีรับผิดชอบงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวณัฐนันท์ โสภา  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 7.3  : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.)  

เกณฑ์มาตรฐาน :    
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม 

การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน    : 

คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4ข้อ 

  มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ : 5 ข้อ 

ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 ค ณ ะมี ก า รก าห น ด แ ผ น ระบ บ ส ารส น เท ศ 

ปีงบประมาณ 2555 (เอกสารหมายเลข7.3-1-1) 
และมีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการเทคโนโลยีและ
สารสนเทศของคณะ (เอกสารหมายเลข7.3-1-2)เพ่ือ
พัฒนาระบบสารสน เทศในส่วนที่ คณะสามารถ
รับผิดชอบได้ 

7.3-1-1แผนพัฒนาระบบสารสนเทศคณะ 
ปีงบประมาณ 2555 
7.3-1-2 ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
7.3-1-3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
กิจกรรม/โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ปีงบประมาณ 2555  

ข้อ 2 คณ ะมี ระบบสารสนเทศเพ่ื อการบริหารและ         
การตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ ซึ่งสามารถน าไปใช้  
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพได้ ดังนี้ 

(1) ด้านการจัดการเรียนการสอน :  

7.3-2-1แผนพัฒนาระบบสารสนเทศคณะ 
ปีงบประมาณ 2555 
7.3-2-2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
กิจกรรม/โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
     - ระบบเกรดออนไลน์   
     - ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับบนเว็บไซต์คณะ 

เช่น ระบบงานวิชาการ ระบบงานการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 7.3-2-1 ถึง 7.3-2-5) 

(2) ด้านการวิจัย :  
     - ระบบการจัดการงานวิจัย   
     - KM วิจัย   
     - ระบบสารสนเทศผลงานวิจัยของบุคลากร ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
(เอกสารหมายเลข 7.3-2-6 ถึง 7.3-2-7) 

(3) ด้านการบริหารจัดการ :  
     - ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  
     - แผนปฏิบัติการประจ าปี 2555    
     - แผนอัตราก าลัง   
     - รายงานประจ าปี 2555 
     - แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพของคณะ 
     - ระบบ e-faculty   
       (เอกสารหมายเลข 7.3-2-9 ถึง 7.3-2-13) 
(4) ด้านการเงิน : 
     - ระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุของบัญชี

กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ – จ่าย (โปรแกรมสามมิติ )       

(เอกสารหมายเลข 7.3-2-14) 

ปีงบประมาณ 2555 
7.3-2-3 เว็ บ ไซต์ คณ ะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ www.human.cmru.ac.th 
7.3-2-4 Print out หน้าเว็บไซต์ระบบเกรด
ออนไลน์  
7 .3 -2 -5  Print out ห น้ า เว็ บ ไซ ต์ ระบ บ
สารสนเทศ  
7.3-2-6 ระบบการจัดการงานวิจัย  (คู่มื อ
นักวิจัย) 
7.3-2-7  Print out ห น้ า เว็ บ ไซ ต์ ร ะ บ บ
สารสนเทศผลงานวิจัยของบุคลากร 
7.3-2-8 เล่มแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2555-2559) ฉบับปรับปรุง 
7.3-2-9 เล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555    
7.3-2-10 ข้อมูลแผนอัตราก าลัง   
7.3-2-11 รายงานประจ าปี 2555 
7.3-2-12 แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพของ
คณะ 
7.3-2-13 Print out หน้าระบบ e-faculty   
7.3-2-14Print out ระบบงบประมาณ การเงิน 
พัสดุของบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ–จ่าย 
(โปรแกรมสามมิติ) 

ข้อ 3 คณะได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศคณะ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ดังรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพของการด าเนินงานและการจัดบริการ
เพ่ื อส่ งเสริ มการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากร คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
(เอกสารหมายเลข 7.3-3-1) 

7.3-3-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพของ
การด าเนินงานและการจัดบริการเพ่ือส่งเสริม
การปฏิบัติงานของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
 

ข้อ 4 คณะได้น าผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ 7.3-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

http://www.human.cmru.ac.th/
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
สารสนเทศคณะ ในข้อ 3 มาพิจารณาในที่ประชุม
คณ ะกรรมการประจ าคณะ เพ่ื อปรับปรุ งระบบ
สารสนเทศของคณะ ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2556 ลงวันที่  21 กุมภาพันธ์ 
2556 (เอกสารหมายเลข 7.3-4-1)  

ป ระจ าคณ ะ  ค รั้ งที่  1 /2556  วั นที่  2 1 
กุมภาพันธ์ 2556  
 

ข้อ 5 คณะได้ส่ งผ่ านข้อมูลผ่ านระบบเครือข่ ายของ
หน่วยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้อง เช่น ส่งผ่านข้อมูล
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน            
ปีการศึกษา 2555 

7.3-5-1 Print out ข้อมูลการรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบ CHE 
QA Online บนเว็บไซต์ 
 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

4 ข้อ 5 ข้อ   5 5  ข้อ 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะมีระบบข้อมูลสารสนเทศ ครอบคลุม 4 พันธกิจ คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย 
ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเงิน 

2. คณะมีการน าผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบมาพัฒนา ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของ
คณะ 

 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบสารสนเทศของคณะควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและระบบข้อมูล รวมถึงการจัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 

2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบที่สนับสนุนการท างานของระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยให้มีความ
เสถียร 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ  ประวัง 
    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  นางรัชฎาพร  พันธุ์ทวี    

นักวิชาการบริหารงานทั่วไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4  :  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.)  

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน       

ที่รับผิดชอบพันธกิจของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท     
ของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา     
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์        
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ : 6 ข้อ 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง      
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ดังนี้ 
 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ระดับคณะ และระดับสาขาวิชา (เอกสารหมายเลข 
7.4-1-1) เพ่ือก ากับ ติดตาม ควบคุมการด าเนินงาน    
ในการบริหารความเสี่ยงที่ระบุ ไว้ และรายงานผล                        
การบริหารความเสี่ยงหลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งคณะ    
ได้ปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยงของคณะ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติงานของสาขาวิชาและคณะ (เอกสาร
หมายเลข 7.4-1-2) 

7.4-1-1 ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริหาร   
ความเสี่ยงระดับคณะและสาขาวิชา 
7.4-1-2 คู่ มื อ บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 2 คณะได้วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัย       

ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท  
ของคณะ ดังนี้ 

(1) ด้านการวิจัย  
(2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
(3) ด้านการพัฒนานักศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 7.4-2-1 ถึง 7.4-2-3) 
โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะ (เอกสารหมายเลข 7.4-2-4)  

7.4-2-1 แผนบริหารความเสี่ยงด้านการวิจัย 
7.4-2-2 แผนบริหารความเสี่ ยงด้านการจัด      
การเรียนการสอน 
7.4-2-3 แผนบริหารความเสี่ยงด้านการพัฒนา
นักศึกษา 
7.4-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 3 มิถุนายน 
2555 
 

ข้อ 3 คณะได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ  2  
ทั้ง 3 ด้าน โดยแต่ละด้านมีความเสี่ยงสูงสุดในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้  

(1) ด้านการวิจัย  
     ความเสี่ ยงสู งสุ ด  : จ านวนนั กวิ จั ยและ

ผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา และจ านวนผลงานวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนดและไม่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา 

(2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
     ความเสี่ยงสูงสุด : ผู้สอนไม่ได้พัฒนากระบวน 

การเรียนการสอนซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้  
ของผู้เรียน 

(3) ด้านการพัฒนานักศึกษา 
       ความเสี่ ยงสู งสุด : นักศึกษาและอาจารย์

บางส่วนขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตาม   
แนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

(เอกสารหมายเลข 7.4-3-1 ถึง 7.4-3-3) 

7.4-3-1 แผนบริหารความเสี่ยงด้านการวิจัย 
7.4-3-2  แผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัด     
การเรียนการสอน 
7.4-3-3 แผนบริหารความเสี่ยงด้านการพัฒนา
นักศึกษา 

ข้อ 4 คณะจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ ยงสู ง ของทั้ ง 3 ด้ านตามที่ ระบุ ในข้อ 3 และ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในความเสี่ยง

(1) ด้านการวิจัย 
7.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงด้านการวิจัย 
7.4-4-2  คู่มือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ล าดับสูงสุด ดังนี้ 

(1) ด้านการวิจัย : 
     จุดประสงค์ : เพ่ือให้ได้นักวิจัยและผลงานวิจัย

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
     การด าเนินการ : คณะได้ขยายผลการจัดท า   

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ส าหรับอาจารย์
ให ม่ แ ล ะขย าย ไป ยั งพ นั ก งาน ม ห าวิ ท ย าลั ย              
สายสนับสนุนของคณะ  โดยในส่วนของอาจารย์       
ได้ก าหนดให้การท าวิจัยเป็นภาระงานที่ต้องปฏิบัติ 
(เอกสารหมายเลข 7.4-4-1 ถึง 7.4-4-3)   

     จุดประสงค์ : เพ่ือให้ ได้จ านวนผลงานวิจัย       
ที่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

     การด าเนินการ :  
     -  คณะได้จัดโครงการการพัฒนาระบบกลไก

การจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  เมื่อวันที่     
13 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสะบันงา (เอกสาร
หมายเลข 7.4-4-4)   

     - คณ ะได้ จั ด โครงการ พั ฒ น างาน วิ จั ย  : 
กิจกรรมการสัมมนาเรื่อง การพัฒนานักวิจัย เมื่อวันที่ 
26 – 27  ตุลาคม 2555  ณ ห้องประชุมเอ้ืองสายส่อง-
แสง  มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏเชี ยงใหม่  (เอกสาร
หมายเลข 7.4-4-5)   

(2) ด้านการจัดการเรียนการสอน : 
     จุดประสงค์ : เพ่ือพัฒนาผู้สอนให้จัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     การด าเนินการ :  

         - คณะได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด    

การเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางภาษา  เมื่อวันที่ 

13 – 14 สิ งหาคม  2555 ณ เบลวิลล่ า รีสอร์ ท         

ราชการ ปี 2555 
7.4-4-3 ตัวอย่างค ารับรองการปฏิบัติราชการ      
ปี  2555 ของอาจารย์ ใหม่และพนักงานใหม่         
ในคณะ 
7.4-4-4 ราย งาน ผ ลก ารด า เนิ น โค รงก าร        
การพัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2555            
ณ ห้อประชุมสะบันงา 
7.4-4-5 รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนา

งานวิจัย : กจิกรรมการสัมมนาเรื่อง การพัฒนา

นักวจิัย เมื่อวันที่ 26 – 27  ตุลาคม 2555 
(2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
7.4-4-6 แผนบริหารความเสี่ ยงด้านการจัด      
การเรียนการสอน 
7.4 -4 -7 รายงานผลการ พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ        
การจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทาง
ภาษา 
7.4-4-8 รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน สู่ความเป็น
เลิศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(3) ด้านการพัฒนานักศึกษา  
7.4-4-9 แผนบริหารความเสี่ยงด้านการพัฒนา
นักศึกษา 
7.4-4-10 คู่ มื อ อ า จ า ร ย์ นิ เท ศ ก์ ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
7.4-4-11 รายงานการประชุมอาจารย์นิเทศก์การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีงบประมาณ 2555 
7.4-4-12 รายชื่ออาจารย์ เข้าร่วมการประชุม    
สหกิจศึกษา เรื่องการนิเทศนักศึกษา 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
จ.เชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 7.4-4-6 ถึง 7.4-4-7)    

       - คณะได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด       

การเรียนการสอน สู่ความเป็นเลิศทางมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม  2555 

ณ เบลวิลล่า รีสอร์ต จ.เชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 

7.4-4-8)   

(3) ด้านการพัฒนานักศึกษา : 
     จุดประสงค์ : เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
     การด าเนินการ :  
     - ค ณ ะ ได้ จั ด ท า คู่ มื อ อ า จ า ร ย์ นิ เท ศ              

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

     - คณะได้จัดประชุมอาจารย์นิ เทศก์การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ปีงบประมาณ 2555 

     - คณะได้สนับสนุนอาจารย์ให้เข้าร่วมการอบรม
การนิเทศสหกิจศึกษา 

(เอกสารหมายเลข 7.4-4-9 ถึง 7.4-4-12)  
ข้อ 5 คณะได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน 

บริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2555 (เอกสาร
หมายเลข 7.4-5-1) และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ 10/2555  ลงวันที่  
13  ธันวาคม 2555  (เอกสารหมายเลข 7.4-5-2) 
และมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (เอกสารหมายเลข 
7.4-5-3)  

7.4-5-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2555 
7.4-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 13 ธันวาคม  
2555  
7 .4 -5 -3  บั น ทึ ก ข้ อ ค วาม ส่ งร าย งาน ผ ล           
การด าเนิ นงานตามแผนบริหารความเสี่ ยง 
ปีงบประมาณ 2555 ไปยังมหาวิทยาลัย 

ข้อ 6 คณะได้น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผนและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2556 (เอกสาร
หมายเลข 7.4-6-1 และ 7.4-6-2)  

7.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 13 ธันวาคม 
2555  
7.4-6-2  แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
2556 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 6   5 6  ข้อ 
 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
คณะมีการด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของทุกสาขาวิชา และ

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ไม่มี 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  อาจารย์บรมศักดิ์   กลั่นเรืองแสง   

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวณัฐนันท์ โสภา 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5   :  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ.12) (เฉพาะสถาบัน) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น 

ดังต่อไปนี้ 

1. สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 

2. สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

3. สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

5. สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 
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3.51 4.32  4.32 3.51 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6    :  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ใช้คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)  
 

ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน :  
 ปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคะแนนผลการประเมินการด าเนินงานของ
ผู้บริหารสถาบัน เท่ากับ (รอผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ติดตามผลงานในต าแหน่งคณบดี) 
 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

3.51 4.53  4.53 3.51 
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องค์ประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน        

อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้  
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ และการพัฒนาสถาบันและ

บุคลากร 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ     

ความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด  
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ  

มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ :  7 ข้อ 
ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 
 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณ ะจั ด ท าแผน กล ยุ ท ธ์ ท างก าร เงิ น        

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2555-
2559  (เอกสารหมายเลข 8.1-1-1) เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ โดย    
ได้ให้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบาย
และกรอบวงเงินการจั ดสรรงบประมาณ ที่
มหาวิทยาลัยจัดสรร (แหล่งที่มา) ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และนโยบาย   
ของคณะที่ก าหนดกิจกรรม/โครงการ ตลอดจน
งบประมาณและผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
(แหล่งใช้ไป)  (เอกสารหมายเลข 8.1-1-2 ถึง 
8.1-1-4) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
ความต้องการใช้ทรัพยากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 8.1-1-5) และ
ก าหนดให้สาขาวิชาจัดท างบประมาณเสนอคณะ
เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณออกมาเป็น
เอกสารงบประมาณประจ าปี  2555 (เอกสาร
หมายเลข 8.1-1-6 ถึง 8.1-1-10) นอกจากนี้ยังมี
โปรแกรม “ระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุและ
บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ       
3 มิติ” ในการควบคุมการเบิกจ่ายทางการเงิน 
(เอกสารหมายเลข 8.1-1-11 ถึง 8.1-1-14) 

8.1-1-1 แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง ก า ร เงิ น  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 
8.1-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง ก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณและ
การบริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
8.1-1-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง กรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
8.1-1-4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ    
เบิกจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. 2555 
8.1-1-5 ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ 2/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
ความต้องการใช้ทรัพยากรทางการเงินคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8.1-1.6 บันทึกข้อความของสาขาวิชา/หลักสูตร 
ขอส่งแบบขออนุมัติโครงการประจ าปีงบประมาณ 
2555   
8.1-1.7 บันทึ กข้อความ เรื่องส่ งรายละเอียด
งบป ระมาณ รายจ่ าย เงิน ราย ได้  ป ระจ าปี
งบประมาณ 2555 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554  
8.1-1.8 บันทึ กข้อความ เรื่องส่ งรายละเอียด
งบป ระมาณ รายจ่ าย เงิน ราย ได้  ป ระจ าปี
งบประมาณ 2555 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554  
8.1-1.9 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8.1-1.10 บั นทึ กข้ อความ เรื่ อง ส่ งโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 2555   
8.1-1.11 เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่   
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
8.1-1-12 รูปโปรแกรม “ระบบงบประมาณ 
การเงิน พัสดุและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ 
– พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ” 
8.1-1-13 Print Out สรุปการเบิกจ่าย โปรแกรม 
“ระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุและบัญชี
กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 
มิต”ิ 
8.1-1-14 Print Out ทะเบี ยนคุมงบประมาณ
รายจ่าย โปรแกรม “ระบบงบประมาณ การเงิน 
พัสดุและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ” 

ข้อ 2 มหาวิ ท ยาลั ยจั ดสรรงบประมาณ ตาม        
ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (fixed cost) ให้คณะ และ   
คณะน างบประมาณดังกล่าวมาจัดสรร และวางแผน
ก าร ใช้ งบ ป ระม าณ ป ระจ าปี  โด ย แ จ้ ง ให้
กรรมการบริหารคณะทราบถึงกรอบการจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปี  2555 ในการประชุ ม
กรรมการบริหารคณ ะ ครั้ งที่  9/2554 วั นที่             
1 มิถุนายน 2554 (เอกสารหมายเลข 8.1-2-1 ถึง 
8.1-2-3) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการวิ เคราะห์    
ความต้องการใช้ทรัพยากรทางการเงิน ปีงบประมาณ 
2555 ครั้งที่ 1/2554 (เอกสารหมายเลข 8.1-2-4) 
และได้ก าหนดแนวทางให้สาขาวิชาจัดท าค าขอ       
ตั้งงบประมาณ ในรูปแบบกิจกรรม/โครงการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 8.1-2-5) เพ่ือน าไปวางแผน    
การใช้จ่ายงบประมาณ ดังปรากฏในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2555 (เอกสารหมายเลข 8.1-2-6) และ
ด าเนิ นการตามประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฎ
เชียงใหม่  เรื่ องแนวปฏิบั ติ การใช้ งบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 (เอกสารหมายเลข    

8.1-2-1 กรอบการจัดสรรงบประมาณ  ส าหรับ
รายการ Fixed Cost ของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  
 
8.1-2-2 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายขั้นต่ า
ส าหรับหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2555  
8.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 1 มิถุนายน 
2554 
8.1-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์
ความต้ องการใช้ทรัพยากรทางการเงินคณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ยงใหม่  ครั้ งที่  1/2554 วันที่  18 มิ ถุ นายน        
พ.ศ. 2554 
8.1-2-5 บันทึกข้อความเรื่องขอส่งแบบขออนุมัติ
โครงการสาขาวิชา/หลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 
2555 
8.1-2-6 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
8.1-2-7) เพ่ือให้สาขาวิชาด าเนินการการใช้เงิน   
อย่างประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

8.1-2-7  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
เรื่อง แนวปฏิบัติในเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
พ.ศ. 2555 

ข้อ 3 คณะจัดท างบประมาณประจ าปีที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ และพันธกิจของคณะครบทั้ง 4 ด้าน  
ในการพัฒนาคณะ(เอกสารหมายเลข 8.1-3-1)
แ ล ะจั ด ป ระชุ ม ค ณ ะก ร รม ก าร วิ เค ร าะห์           
ความต้ องการการใช้ ทรัพยากรทางการเงิน    
จ านวน 3 ครั้ ง (เอกสารหมายเลข 8.1-3-2) 
จากนั้นในการประชุมกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 
11/2554  วันที่ 10 สิงหาคม 2554 ได้แจ้งให้ทราบ
ถึงงบประมาณ (Fix cost) ประจ าปี 2555 (เอกสาร
หมายเลข 8.1-3-3) เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2555 (เอกสารหมายเลข 
8.1-3-4) 

8.1-3-1 เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  
8.1-3-2 รายงานการประชุ มคณ ะกรรมการ
วิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรทางการเงิน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ยงใหม่  ครั้ งที่  1/2554 วั นที่  18 
มิ ถุ น ายน  2554 ครั้ งที่  2 /2554 วั นที่  20 
กรกฎาคม 2554 และครั้งที่  3/2554 วันที่  10 
สิงหาคม 2554 
8.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่  ครั้ งที่  11/2554  วันที่  10 
สิงหาคม 2554 
8.1-3-4 แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 
2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ข้อ 4 คณ ะมี โป รแกรม  “ระบบงบประมาณ 
การเงิน พัสดุและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – 
พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ” (เอกสารหมายเลข 8.1-4-
1 ถึง 8.1-4-3) และจัดท ารายงานทางการเงิน    
ราย ไต รม าส  แล ะปี งบ ป ระม าณ เส น อต่ อ
คณะกรรมการประจ าคณะ (ภายนอก) ครั้ งที่ 
2/2555 วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ (ภายใน) ครั้งที่ 6/2555 
วันที่  20 สิ งหาคม 2555 และในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ (ภายนอก) ครั้ งที่ 
3/2555 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555  (เอกสาร
หมายเลข 8.1-4-4 และ 8.1-4-5) 

8.1-4-1 รูป โป รแกรม  “ระบบงบประมาณ 
การเงิน พัสดุและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ 
– พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ” 
8.1-4-2 Print Out ส รุ ป เบิ ก จ่ าย โป ร แ ก ร ม 
“ระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุและบัญชี
กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 
มิต”ิ 
8.1-4-3 Print Out ทะเบี ยนคุ ม งบประมาณ
รายจ่ายโปรแกรม “ระบบงบประมาณ การเงิน 
พัสดุและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ” 
8.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
คณ ะ (ภ ายนอก) ครั้ งที่  2/2555 วั นที่  28 
พ ฤ ษ ภ าค ม  2 5 5 5  ร าย งาน ก ารป ระชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะ  (ภายใน) ครั้ งที่ 
6/2555 วันที่  20 สิงหาคม 2555 และรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (ภายนอก) 
ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 17 กันยายน 2555  
8.1-4-5 บั นทึ กข้ อความ  เรื่ อ ง ราย งาน ผล        
การเบิ กจ่ ายงบประมาณไตรมาสที่  1–2,3-4 
ปีงบประมาณ 2555 

ข้อ 5 คณะมี โป รแกรม “ระบบงบประมาณ 
การเงิน พัสดุและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ 
– พึ งจ่ ายลั กษณะ 3 มิติ” ซึ่ งผู้ บริหารคณะ     
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบ    
และควบคุ มการเบิ กจ่ ายท างการเงิน ของ           
ทุ กกิ จกรรมได้ ในระบบ โป รแกรม  “ระบบ
งบประมาณ การเงิน พัสดุและบัญชีกองทุน โดย
เกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ” (ผู้บริหาร
คณ ะมี รหั สผ่ าน เข้ าระบบ  เพ่ื อตรวจสอบ          
การเบิกจ่ายงบประมาณได้) (เอกสารหมายเลข 
8.1-5-1 ถึ ง  8.1-5-3) แ ละจากราย งาน การ
เบิ กจ่ ายงบประมาณ รายไตรมาสของคณ ะ 
(เอกสารหมายเลข 8.1-5-4)  ท าให้ผู้บริหารคณะ
สามารถวิ เคราะห์ สถานะทางการเงิน  หรื อ
วิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงทางการเงินจาก
กิจกรรม/โครงการ (ดังเช่น โครงการที่ด าเนินการ
ในปีงบประมาณ 2555 ที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติ
การของคณะ) (เอกสารหมายเลข   8.1-5-5 และ 
8 .1 -5 -6 ) อี กทั้ งยั งด า เนิ น ก ารต ามกรอบ
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้  

ทั้งนี้คณะได้รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  2555  ที่ แ สด งถึ งก ารใช้ เงิ น ขอ ง           

8.1-5-1 รูป โป รแกรม  “ระบบงบประมาณ 
การเงิน พัสดุและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ 
– พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ” 
8.1-5-2 Print Out สรุปการเบิกจ่ายโปรแกรม 
“ระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุและบัญชี
กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 
มิต”ิ 
8.1-5-3 Print Out ทะเบี ยนคุ ม งบ ประมาณ
รายจ่ายโปรแกรม “ระบบงบประมาณ การเงิน 
พัสดุและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ” 
8.1-5-4 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการ
เบิ ก จ่ าย งบ ป ระม าณ ไต รม าส ที่  1 –2 ,3-4 
ปีงบประมาณ 2555 
 
8.1-5-5 แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 
8.1-5-6 โครงการที่ ได้รับงบประมาณจัดสรร   
(ไม่ได้ระบุในแผนปฏิบัติการคณะ) 
8.1-5-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณ ะ (ภ ายนอก ) คณ ะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ทุกกิจกรรมและงบประมาณเหลือจ่าย เสนอ
กรรมการประจ าคณะ (ภายนอก) ครั้งที่ 3/2555 
วันที่  17 กันยายน 2555 (เอกสารหมายเลข    
8.1-5-7) รวมทั้ งค านวณค่าใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ที่ได้รับจากรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ                        
ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ไปจัดสรรในโครงการ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาคณะและพัฒนานักศึกษา
ของคณะ และได้จัดท าตารางแสดงงบประมาณ      
ที่ ได้รับและงบประมาณที่ ใช้จ่ายในการพัฒนา
นักศึกษา ปีงบประมาณ 2555 เพ่ือวางแผนในการ
จัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรม/โครงการ     
ของคณ ะในปี งบประมาณ  2556 (เอกสาร
หมายเลข 8.1-5-8) 

3/2555 วันที่ 17 กันยายน 2555  
8.1-5-8 ตารางการวิ เคราะห์ งบประมาณเพ่ือ
ประมาณการค่าใช้จ่าย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 – 2556 
 

ข้อ 6 หน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย       
ได้ท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินของคณะ
ให้ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2544 และระเบียบมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงใหม่ รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์      
ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก า ร บ ริ ห า ร งบ ป ร ะ ม า ณ              
โดยการตรวจสอบในปี 2555 เป็นการตรวจสอบ
การบริหารจัดการ งบประมาณปี 2555  ในระหว่าง
วันที่  22 เมษายน 2556- 2 พฤษภาคม 2556 
(เอกสารหมายเลข 8.1 -6-1 และ 8.1 -6 -2) 
นอกจากนี้คณะยังมีกรรมการที่มีหน้าที่จัดซื้อจัด
จ้าง และกรรมการตรวจรับพัสดุในส่วนของคณะ
ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้เงินตาม
ระเบียบที่ก าหนด (เอกสารหมายเลข 8.1-6-3 
และ 8.1-6-4) 

8.1-6-1 บันทึกข้อความของหน่ วยตรวจสอบ
ภายใน เรื่อง การตรวจสอบประจ าปี 2556 
8.1-6-2 บันทึกข้อความของหน่ วยตรวจสอบ
ภายใน เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ 
8.1-6-3  ค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่      
ที่ 2732/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2555   
8.1-6-4  ค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่      
ที่ 2852/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี งบประมาณ 2555 
(เพ่ิมเติม)   
 

ข้อ 7 ผู้บริหารคณะสามารถติดตามผลการใช้เงิน   
ได้ จากการรายงานทางการเงินรายไตรมาส 
(เอกสารหมายเลข 8.1-7-1) และน าข้อมูลจาก

8.1-7-1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
2555 (รายไตรมาส)  
8.1-7-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
รายงานทางการเงินไปรายงานต่อคณะกรรมการ       
ประจ าคณะ (ภายนอก) ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 17 
กันยายน 2555 (เอกสารหมายเลข 8.1-7-2)  และ
รายงานการเบิ กจ่ ายงบประมาณ ประจ าปี          
ต่ออธิการบดีเพ่ือน าไปพิจารณาการวางแผนและ
การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณให้กับคณะ   
ใน ปี ถั ด ไป  (เอ ก ส ารห ม าย เล ข  8.1 -7-3 )           
ซึ่งผู้บริหารคณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัยสามารถ
ตรวจสอบ และควบคุมการเบิกจ่ายทางการเงิน   
ของทุกกิจกรรมได้ในโปรแกรม“ระบบงบประมาณ 
การเงิน พัสดุและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – 
พึ งจ่ ายลักษณ ะ 3 มิติ ”  (ผู้ บริหารคณะจะมี
รหัสผ่าน  เข้าระบบเพ่ือตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณได้) (เอกสารหมายเลข 8.1-7-4 ถึง 
8.1-7-6) นอกจากนี้ ยั งมีการติดตาม/ เร่ งรัด      
การเบิกจ่ายงบประมาณการจัดซื้อวัสดุการจัด
กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2555 ให้ตรงตาม
เป้าหมายในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 (เอกสาร
หมายเลข 8.1-7-7) และบันทึกข้อความเร่งรัด   
การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555  
(เอกสารหมายเลข 8.1-7-8 ถึง 8.1-7-9) และ
รายงานการใช้ งบประมาณ ประจ าปี เสน อ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 8.1-7-10 ถึง   
8.1-7-13) 

 

ประจ าคณะ (ภายนอก) ครั้งที่ 3/2555  วันที่ 17 
กันยายน 2555 
8.1-7-3  บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2555 
8.1-7-4  รูปโปรแกรม “ระบบงบประมาณ 
การเงิน พัสดุและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ 
– พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ” 
8.1-7-5  Print Out สรุปการเบิกจ่ายโปรแกรม 
“ระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุและบัญชี
กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 
มิต”ิ 
8.1-7-6  Print Out ทะเบียนคุมงบประมาณ
รายจ่ายโปรแกรม “ระบบงบประมาณ การเงิน 
พัสดุและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ” 
8.1-7-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ยงใหม่  ครั้ งที่  10/2555 วั นที่  2 
กรกฎาคม 2555  
8.1-7-8 บั นทึ กข้ อความเรื่ องการเร่ งรัดการ
เบิ กจ่ ายงบประมาณ  ประจ าปี งบประมาณ       
พ.ศ. 2555 
8.1-7-9 บันทึกข้อความ กองนโยบายและแผน
เรื่องเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 
8.1-7-10 บันทึกข้อความ กองนโยบายและแผน
เรื่องขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณงบลงทุน 
8.1-7-11 บันทึกข้อความเรื่องรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2555 
8.1-7-12 บั น ทึ ก ข้ อ ค ว าม เรื่ อ งส่ งส รุ ป ผ ล         
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
การด า เนิ น งาน ตามแผน ปฏิ บั ติ ก ารคณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตุลาคม 2554 - 
มีนาคม 2555) 
8.1-7-13 บั น ทึ ก ข้ อ ค ว าม เรื่ อ งส่ งส รุ ป ผ ล         
การด า เนิ น งาน ตามแผน ปฏิ บั ติ ก ารคณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เมษายน - ตุลาคม 
2555) 

 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ  5 7 ข้อ 
 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. คณะมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ 
2. มีโปรแกรม “ระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 

มิต”ิ ขั้นตอนการตรวจสอบที่ชัดเจน – โปร่งใส 
3. คณะมีการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ 

 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

บางสาขาวิชามีการบริการวิชาการที่มีรายได้  ในปี งบประมาณต่อไปต้องมีการท าแผนกลยุทธ์                
ทางการเงินจากรายได้ด้วย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  :  อาจารย์บรมศักดิ์    กลั่นเรืองแสง  
          รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :        นางสาวณัฐนันท์       โสภา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

        นางสาวพักตร์พิมล    สมบัติใหม่  นักวิชาการเงินและบัญชี 
       นางสาวณัฐติการณ์    วงวิริยะ   นักวิชาการพัสดุ   
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องค์ประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :   

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ  พันธกิจและ

พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินงานตามระบบที่ก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ

สภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE  QA  Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี           

การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  9 องค์ประกอบ

คุณภาพ  

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิต และ

ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม

ร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่       

ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
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คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ  

 มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8  ข้อ 

 มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ :  9  ข้อ 

ในปีการศึกษา  2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการด าเนินงานด้านระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมี ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ ดังนี้ 
(1) คณ ะได้ ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้ าน       

การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะไว้ในนโยบายที่ 
16 ในยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา (ฉบับปรับปรุง      
พ.ศ. 2554) (เอกสารหมายเลข 9.1-1-1 )  

(2) คณะได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ตามระบบ PDCA 
(เอกสารหมายเลข 9.1-1-2)  

(3) คณะแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุ ณ ภ าพการศึ กษ า ป ระจ าปี การศึ กษ า 255 5           
เพ่ือรับผิดชอบการด าเนินงานในระดับคณะและ
สาขาวิชา (เอกสารหมายเลข 9.1-1-3)  

9.1-1-1 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
9.1-1-2 แผนปฏิบั ติการด้ านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 
9.1-1-3  ค าสั่ งแ ต่ งตั้ งค ณ ะก รรม ก าร
ด าเนิ น งานประกั นคุณ ภาพการศึ กษ า 
ประจ าปีการศึกษา 2555 
 

ข้อ 2 คณะได้ก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะไว้ในนโยบายที่ 16 ในยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. พ.ศ. 2554) 
(เอกสารหมายเลข 9.1-2-1) ในการด าเนินงานคณะ    
ใช้ คู่ มื อการประกันคุณ ภาพการศึ กษาของคณ ะ       
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 – 2558) (เอกสารหมายเลข 
9.1-2-2) นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้คณาจารย์เข้ารับฟัง
การบรรยายเพ่ือพัฒนาตน เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์     
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553       
ซึ่งจัดโดยส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ในวันที่      

9.1-2-1 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
9.1-2-2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 – 2558) 
9.1-2-3 ส าเนารายชื่อผู้ เข้าร่วมรับฟังการ
บรรยาย 
9.1-2-4 เอกสารประกอบการอบรมตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน พ.ศ. 2553   
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
28 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมเอ้ืองสามปอยหลวง 
(เอกสารหมายเลข 9.1-2-3 และ 9.1-2-4) 

 

 

ข้อ 3 คณะได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ คือ       
ผลการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์  “คนดี     
มีอาชีพ” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 (เอกสารหมายเลข 
9.1-3-1)  

9.1-3-1 เอ ก ส า รตั ว บ่ งชี้ เ พ่ิ ม เติ ม ต าม         
อัตลักษณ์ “ผลการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ คนดี มีอาชีพ” 

ข้อ 4 คณะมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบถ้วนทั้ง 3 ข้อดังนี้   

(1) คณะมีผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้ง (เอกสารหมายเลข 9.1-4-1 และ 9.1-4-2) 
โดยด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 (เอกสารหมายเลข 
9.1-4-3) มีการควบคุมติดตาม การด าเนินงานของ
ผู้เกี่ยวข้องผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
และการประชุมบุ คลากรทุ กระดับอย่ างต่อเนื่ อง 
(เอกสารหมายเลข 9.1-4-4) 

(2) คณะมีรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา 2554 ที่เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE QA 
Online (เอกสารหมายเลข 9.1-4-5)  

(3) คณะน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2555 (เอกสารหมายเลข 9.1-4-6) ที่ครอบคลุมเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาทั้ง 9 ด้าน  

9.1-4-1 ค า สั่ ง แ ต่ งตั้ ง ค ณ ะ ก ร รม ก า ร
ด าเนิ น งานประกั นคุณ ภาพการศึ กษ า 
ประจ าปีการศึกษา 2555 
9.1-4-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 
9.1-4-3 แผนปฏิบัติการการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2555 
9.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ (ที่แสดงวาระด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา) 
9.1 -4 -5 รายงานผลการตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 
9.1-4-6 แผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา 9 ด้าน 
 

ข้อ 5 คณะน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
มาปรับปรุงการด าเนินงานของคณะ และส่งผลให้คณะ  
มีผลการด าเนินงานพัฒนาขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
ทุกตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดทั้ง 9 ด้าน (เอกสาร
หมายเลข  9.1 -5 -1) ดั งตั วอย่ างผลการพั ฒ นา         

9.1-5-1 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เนิ น ง า น          
ต าม ตั ว บ่ ง ชี้ ใน แ ผ น พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ              
ปีการศึกษา 2555  
9.1-5-2 คู่มือและแนวปฏิบัติตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ และค ารับรองการปฏิบัติ
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
การด าเนินงาน เช่น  

(1) ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2554 
จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
การพัฒนาการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 
คณะได้ขยายผลการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ของอาจารย์ทุกคนในคณะ ซึ่งได้ก าหนดสัดส่วน
การปฏิบัติงานของอาจารย์ด้านการวิจัย ส่งผลให้มี
พัฒนาการการด าเนินงานด้านการขอรับทุนสนับสนุน
การท าวิจัยในชั้นเรียน การขอรับทุนวิจัยจากภายนอก 
รวมทั้งมีอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ิมขึ้นอีกด้วย 
(เอกสารหมายเลข 9.1-5-2 และ 9.1-5-3)  

(2) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2554 
ทุกสาขาวิชาของคณะรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ในปีการศึกษา 2554 มีผลการประเมิน
เฉลี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (3.51 คะแนน)จ านวน  3 
สาขาวิชา  

การพัฒนาการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 
คณะจั ดอบรมให้ ความรู้  แลกเปลี่ ยนแนวทาง         

การด าเนินงานเพ่ือสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ก ากับติดตามผ่านการประชุม ท าให้ในปีการศึกษา 2555 
ผลการประเมินเฉลี่ยของสาขาวิชาผ่านการประเมิน  
จ านวน 8 สาขาวิชา  (เอกสารหมายเลข 9.1-5-4) 

ราชการของอาจารย์ 
9.1-5-3 ข้อมูลแสดงจ านวนอาจารย์ของคณะ
ที่ท าวิจัยในปีการศึกษา 2555  
9.1-5-4 รายงานสรุปการประเมินตนเอง
ระดับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2554 และ 2555 

ข้อ 6 คณะมี ระบบสารสนเทศบนเว็บไซต์ของคณะ         
ที่ ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร
หมายเลข 9.1-6-1 และ 9.1-6-2) 

9.1-6-1 เว็บไซต์คณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ www.human.cmru.ac.th 
9.1-6-2 Print out ข้อมูลระบบสารสนเทศ 
ตามเกณฑ์คุณภาพที่ก าหนด 

ข้อ 7 คณะส่งเสริมให้นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และ 9.1-7-1 รายงานผลการด าเนิ นโครงการ

http://www.human.cmru.ac.th/
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ผู้ เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลป้อนกลับแก่คณะในการ
พัฒนาการด าเนินงานต่าง ๆ ผ่านการประชุมและ       
จัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น  

(1) โครงการประชุ มผู้ ปกครองนั กศึ กษาใหม่           
ปีการศึกษา 2555 (เอกสารหมายเลข 9.1-7-1) 

(2) การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2555  
(เอกสารหมายเลข 9.1-7-2) 

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2555   
9.1-7-2 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ ใช้บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิ ต        
ที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา 2555 
 

ข้อ 8 ในปีการศึกษา 2555 คณะมีเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านประกันคุณภาพของนักศึกษา ซึ่ งได้ท า    
ความตกลงร่วมกันกับผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาจากอีก 4 สถาบัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2553 อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
พิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  และ
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เชี ยงใหม่   ในปี นี้ กิ จกรรม           
จัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  โดยผู้บริหารคณะ
และตั วแทนนั กศึ กษาจากสโมสรนั กศึ กษาคณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรม      
เมื่อวันที่ 8 – 10  กุมภาพันธ์ 2556 (เอกสารหมายเลข 
9.1-8-1และ 9.1-8-2 )    

นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับมหาวิทยาลัยพายัพ  มหาวิทยาลัยนอร์ท
เชียงใหม่  โดยได้เข้าร่วมโครงการเครือข่าย QA ระหว่าง
สถาบัน เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาไทยสู่
อาเซี ยน”  ในวันที่   3  พฤษภาคม  2556    ณ 
มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 9.1-
8-3) 

9.1-8-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาคเหนือตอนบน 
9.1-8-2 รายงานผลการด าเนินโครงการค่าย
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับ
นักศึกษา 
 
9.1-8-3 รายงานผลการด าเนินโครงการ
เค รื อ ข่ าย  QA ระห ว่ า งส ถ าบั น  เรื่ อ ง             
“การประกั นคุณ ภาพการศึ กษ าไทยสู่
อาเซียน” 
 

ข้อ 9 คณะได้น าแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่จัดท าขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2554 มาใช้เป็น

9.1-9-1 จัดท างานวิจัยเรื่อง“การพัฒนา  
การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
แนวทางปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ นอกจากนี้คณะ  ยังได้ด าเนินการจัดท า
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารงานประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” เพ่ือเป็นแนวทาง      
ในการพัฒนาบริหารงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสาขาวิชาและคณะ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในปีการศึกษาต่อไป 

คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ แล ะสั งคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”  
 

 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

9 ข้อ 9 ข้อ   5 9  ข้อ 
 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พัฒนากระบวนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทุก

ระดับอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สาขาวิชาและคณะมีพัฒนาการด้านผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2555 ในระดับดี
ถึงดีมากจ านวน 8 สาขาวิชา 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  อาจารย์บรมศักดิ์  กลั่นเรืองแสง    
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสาวณัฐนันท์  โสภา     

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2   :  ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสงักัด (สมศ.15) 

 

วิธีการค านวณ : 

ผลคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด  

จ านวนปี 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปีย้อนหลังเป็นคะแนนของตัว

บ่งชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เช่นเดียว กับการประเมินภายนอก)  

 

ผลการด าเนินงานปัจจุบัน  : 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม

แนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้รับผลการประเมินเฉลี่ย 23 ตัวบ่งชี้ ในปีการศึกษา 

2553 ได้ 4.41 คะแนน และในปีการศึกษา 2555 ได้ 4.05 คะแนน เฉลี่ยแล้วเท่ากับ 4.23 คะแนน 

 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน         เป้าหมายปีถัดไป 

4.00 คะแนน 4.23   4.23 4.00 คะแนน 

 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

 9.2-1  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา  2553-2554 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  อาจารย์บรมศักดิ์  กลั่นเรืองแสง    

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
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บทท่ี 3  

สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 
 
ตารางท่ี ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 

 = ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  8 ข้อ 8 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
(สมศ.16.1) 

5 ข้อ 5 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
(สมศ.16.2) 

3.52 
... 

4  4 
... 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
(สมศ.17) 

4 ข้อ 5 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  5 ข้อ 5 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ร้อยละ 30 
15 x 100 

9.58  1.60 
156.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ร้อยละ 50 
22 x 100 

14.05  1.17 
156.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  5 ข้อ 7  ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  7 ข้อ 7  ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  7 ข้อ 7  ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  5 ข้อ 5  ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  5 ข้อ 5  ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  
(สมศ.1) 

ร้อยละ 70  
434 x 100 

ร้อยละ 53.65  2.68 
809 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 
(สมศ.2) 

ร้อยละ 3.52 
... 

ร้อยละ 4.23  5 
... 



รายงานผลการประเมินตนเอง คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2555  หน้า 200 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 

 = ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 
(สมศ.3) 

ร้อยละ 20 
7 x 100 

30.43  5 
23 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 
(สมศ.4) 

N/A 
N/A 

N/A N/A N/A 
N/A 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 
(สมศ.14) 

3 คะแนน 
362 x 100 

ร้อยละ 2.31  1.93 
156.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  7 ข้อ 7 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  6 ข้อ 6 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  7 ข้อ 7 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  5 ข้อ 5 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  45,000 บาท 
6,774,020 x 100 

50,364.46 บาท  5 
134.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 
(สมศ.5) 

ร้อยละ 10 
1.75 x 100 

ร้อยละ 1.11  0.55 
156.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 
(สมศ.6) 

ร้อยละ 20 
3 x 100 

ร้อยละ 1.91  0.47 
156.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 
(สมศ.7) 

ร้อยละ 5 
6 x 100 

ร้อยละ 3.83  1.91 
156.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   5 ข้อ 5 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  5 ข้อ 5 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 
(สมศ.8) 

ร้อยละ 20 
3 x 100 

ร้อยละ 37.50  5 
8 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 
(สมศ.9) 

5 ข้อ 5 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 5 ข้อ 5 ข้อ  5 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(= บรรลุ , 

 = ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

(สมศ.18.1) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 
(สมศ.18.2) 

5 ข้อ 5 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  6  ข้อ 6 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 
(สมศ.10) 

5  ข้อ 5 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 
(สมศ.11) 

5  ข้อ 5 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  5 ข้อ 7 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  4 ข้อ 5 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  4 ข้อ 5 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  5 ข้อ 6 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 
(สมศ.12) 

3.51 4.32  4.32 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 
(สมศ.13) 

3.51 4.53  4.53 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  7 ข้อ 7  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 9 ข้อ 9 ข้อ  5 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 
(สมศ.15) 

4.00 4.23  4.23 

คะแนนเฉลี่ย  9 องค์ประกอบ ( 23 ตัวบ่งชี้  สกอ.) 4.69 

คะแนนเฉลี่ย  9 องค์ประกอบ( 19 ตัวบ่งชี้ สมศ.) 4.15 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ สกอ.+ สมศ. 4.34 
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ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (เฉพาะ สกอ.) 

องค์ประกอบ 

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 รวม 

องค์ประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 2.59 5.00 5.00 4.10 ระดับดี 

องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุก
องค์ประกอบ 

3.19 5.00 5.00 4.20 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 
ระดับ 

พอใช้ 
ระดับ 

ดีมาก 
ระดับ 

ดีมาก 
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ตารางที่ ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (เฉพาะ สกอ.) 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุง 
 2.51 – 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช ้
 3.51 – 4.50 การด าเนนิงานระดับด ี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P O รวม 

มาตรฐานที่ 1 - - 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ก - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ข 3.19 5.00 - 4.44 ระดับดี 

มาตรฐานที่ 3 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ  

3.19 5.00 5.00 4.69 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 
ระดับ 

พอใช้ 
ระดับ 

ดีมาก 
ระดับ 

ดีมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2555  หน้า 204 

ตารางที่ ส.4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (เฉพาะ สกอ.) 

มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P O รวม 

1.ด้านนักศึกษาและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

2.ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

3.ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4.ด้านบุคลากรการ
เรียนและนวัตกรรม 

1.38 5.00 - 3.19 ระดับพอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ  

3.19 5.00 5.00 4.69 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับ 

พอใช้ 
ระดับ 

ดีมาก 
ระดับ 

ดีมาก 
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ตารางที่ ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะ สกอ.) 
 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 

(1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ระดับดีมาก 

(2) ด้านวิชาการ 1.38 5.00 - 3.55 ระดับดี 

(3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

(4) ด้านบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของมาตรฐานที่ 1 

2.59 5.00 - 4.44 ระดับดี 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

(2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

(3) ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

- 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

(4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของมาตรฐานที่ 2 

5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมาตรฐาน 

3.19 5.00 5.00 4.69 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับ 

พอใช้ 
ระดับ 

ดีมาก 
ระดับ 

ดีมาก 
 




