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คํานํา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ประจําปีการศึกษา 
2556 (วงรอบ 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) ข้ึนเพ่ือรวบรวมและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ และ    
ตัวบ่งชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ท่ีใช้
ในการประเมินคุณภาพภายนอก จํานวน 18 ตัวบ่งชี้ รวมท้ังหมด 41 ตัวบ่งชี้ โดยแบ่งเป็น 10 
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องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบท่ี 4 
การวิจัย องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและ
งบประมาณ องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และองค์ประกอบท่ี 10 อัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย 

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากรทุกท่านท่ีให้ 
ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดมา และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะทําให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เพ่ือสร้างบัณฑิตให้เกิดการเรียนรู้และมีคุณภาพเป็นบัณฑิตไทยในอุดมคติ นั่นคือ “คนดี มีอาชีพ” ซ่ึง
เป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 
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บทท่ี 1  
ส่วนนํา 

 
1. บทสรุปผู้บริหาร 

ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการประเมินตนเอง โดยพบว่าผลการดําเนินงานตาม  
ตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งชี้ของสํานักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) โดยภาพรวมมีคุณภาพระดับอยู่ในระดับดี เม่ือ
วิ เคราะห์แต่ละองค์ประกอบ พบว่า มีองค์ประกอบท่ีมีคุณภาพอยู่ ในระดับดีมาก จํานวน 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ องค์ประกอบ
ท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบท่ี 6  
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบท่ี 8 
การเงินและงบประมาณ และองค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ องค์ประกอบท่ีมี
คุณภาพอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับ
พอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย โดยสามารถแสดงให้เห็นผลการดําเนินงานในภาพรวมตาม
แผนภาพต่อไปนี้ 

 
 

 
 

 
 

แผนภาพ ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบ 
 

เ ม่ือพิจารณาตามประเภทของตัวบ่งชี้  พบว่า ผลคะแนนตามตัวบ่งชี้ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เท่ากับ 4.73 ซ่ึงมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และผลคะแนนตาม 
ตัวบ่งชี้ของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เท่ากับ 
3.67 ซ่ึงมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ดังแสดงผลการดําเนินงานตามตารางต่อไปนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 
5.00 

องค์ประกอบท่ี 2 
4.01 

องค์ประกอบท่ี 3 
5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 
3.44 

องค์ประกอบท่ี 5 
5.00 

องค์ประกอบท่ี 6 
5.00 

องค์ประกอบท่ี 7 
5.00 

องค์ประกอบท่ี 8 
5.00 

องค์ประกอบท่ี 9 
4.62 

5 

4 

3 

2 

1 



4 

 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
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ตาราง ผลการประเมินตนเองรายองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนเฉล่ีย                        
ผลการประเมินตนเอง 
สกอ. 

(23 ตัวบ่งช้ี) 
สมศ.      

(12 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนนิการ 5.00 - 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 4.23 3.55 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 - 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 5.00 1.71 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 5.00 - 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 - 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 4.23 
องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย - - 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.73 3.67 
เฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.37 
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2. ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 

ช่ือหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 

ท่ีตั้ง  บริเวณจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์   :  053-885700-74 
โทรสาร    :  053-885709 
Website  :   www.human.cmru.ac.th 
Facebook:   www.facebook.com/humamcmru 
e-Mail     :  humanoffice@cmru.ac.th 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
ในระยะแรกเริ่มท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีสถานะเป็นวิทยาลัยครูเชียงใหม่ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษา (ป.กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) ประกาศนียบัตรประโยคครู
ประถม (ป.ป.) โดยมีรูปแบบการบริหารงานวิชาการเป็นหมวดวิชา เช่น หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
หมวดวิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาศิลปะ 

ต่อมาเม่ือมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้ก่อต้ังคณะวิชาข้ึนในปี พ.ศ. 2520 โดยรวมหมวดวิชาต่าง ๆ ท่ีมีอยู่เดิม และเรียกชื่อ
เป็นภาควิชาและโปรแกรมวิชา มีหัวหน้าคณะวิชาและหัวหน้าภาคเป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย 11 
ภาควิชา และ 2 โปรแกรมวิชา ดังนี้ 

1. ภาควิชาดนตรี 
2. ภาควิชานาฏศิลป์ 
3. ภาควิชาบรรณารักษ์ 
4. ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
5. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
6. ภาควิชาภาษาไทย 
7. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
8. ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
9. ภาควิชารัฐศาสตร์ 
10. ภาควิชาศิลปะ 
11. ภาควิชาสังคมวิทยา 
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12. โปรแกรมวิชาวัฒนธรรมศึกษา * 
13. โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว * 

 

หมายเหตุ      *   รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกวัฒนธรรมศึกษาและ
อุตสาหกรรม   การท่องเท่ียวซ่ึงเป็นสหวิทยาการ ดําเนินงานโดย
คณะกรรมการซ่ึงมาจากภาควิชาท่ีเก่ียวข้อง 

 พ.ศ. 2538 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีผลทําให้มีการ
เปลี่ยนชื่อจาก “วิทยาลัยครูเชียงใหม่” เป็น “สถาบันราชภัฏเชียงใหม่” พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการบริหารงานคณะวิชา โดยเรียกชื่อว่า “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” และ
ยกเลิกการบริหารแบบภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา มีคณบดีเป็นผู้บริหารคณะ และประธานโปรแกรม
วิชาเป็นผู้บริหารโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 16 โปรแกรมวิชา และ 4 หมู่วิชา ดังนี้ 

1. โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 
2. โปรแกรมวิชาดนตรี 
3. โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ 
4. โปรแกรมวิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ 
5. โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
6. โปรแกรมวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
7. โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
8. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 
9. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
10. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
11. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
12. โปรแกรมวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
13. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม 
14. โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา 
15. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
16. โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
17. หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 
18. หมู่วิชาปรัชญาและศาสนา 
19. หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 
20. หมู่วิชาภูมิศาสตร์ 

 

หมายเหตุ      โปรแกรมวิชารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนวิชาเอกและวิชาพ้ืนฐานท่ัวไป  
ส่วนหมู่วิชารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานท่ัวไป 
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 ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 พ.ศ. 2549 มีการกําหนดสาขาวิชาภายใยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยแบ่งออก 
เป็น 2 ภาควิชา ดังนี้ 

ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
1. สาขาวิชาภาษาไทย 
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
3. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
4. สาขาวิชาภาษาจีน 
5. สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 
6. สาขาวิชาภาษาเกาหลี 
7. สาขาวิชาดนตรี 
8. สาขาวิชาศิลปกรรม 
9. สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
10. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
11. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

1. สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

2. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
3. สาขาวิชานิติศาสตร์ 
4. สาขาวิชาประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรม 
5. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
6. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมอีกจํานวน 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ และหลักสูตรศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
 ในปี พ.ศ. 2552 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารสาขาวิชาภายในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์อีกครั้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาควิชา ดังนี้ 

ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
1. สาขาวิชาภาษาไทย 
2. สาขาวิชาภาษาตะวันออก 

- หลักสูตรภาษาจีน 
- หลักสูตรภาษาญ่ีปุ่น 
- หลักสูตรภาษาเกาหลี 

3. สาขาวิชาภาษาตะวันตก 
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
- หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส 

4. สาขาวิชาดนตรีและ
ศิลปะการแสดง 
- หลักสูตรดนตรี 
- หลักสูตรศิลปะการแสดง 

5. สาขาวิชาศิลปกรรม 
6. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
2. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
3. สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม 

- หลักสูตรการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
- หลักสูตรประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรม 
4. สาขาวิชานิติศาสตร์ 
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ต่อมาในปีพ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน มีการยกเลิกการบริหารงานแบบภาควิชา โดยมีการ
บริหารงานเป็น 10 สาขาวิชา ดังนี้ 

ลําดับ สาขาวิชา หลักสูตรท่ีเปิดสอน 
1. สาขาวิชาภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
2. สาขาวิชาภาษาตะวันออก 

- หลักสูตรภาษาจีน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
- หลักสูตรภาษาญ่ีปุ่น ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
- หลักสูตรภาษาเกาหลี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 

3. สาขาวิชาภาษาตะวันตก 
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
- หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 

4. สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง 
- หลักสูตรดนตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์สากล 
- หลักสูตรศิลปะการแสดง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 

5. สาขาวิชาศิลปกรรม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
6. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
7. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
8. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
9. สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม 

- หลักสูตรการท่องเท่ียวและ                   
การโรงแรม 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
- หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
- หลักสูตรประวัติศาสตร์  
- หลักสูตรปรัชญาและศาสนา  

10. สาขาวิชานิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
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3. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 
ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษา ดังนี้ 

ปรัชญา  
สร้างคนให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ 

วิสัยทัศน์  
ภายในปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายทาง

ภาษา ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
2. ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถ่ิน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสํานึก 

และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและท้องถ่ิน 
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
5. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา 
6. สร้างความเป็นเลิศทางด้านภาษา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาท่ีเก่ียวข้องให้มีคุณภาพ มี

ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้จากผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สําหรับเป็น

พ้ืนฐานในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่ท้องถ่ิน 
3. เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถ่ินเพ่ือความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม 
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้สามารถบริการทางวิชาการ เพ่ือสร้างศักยภาพให้

ชุมชน  
5. เพ่ือสนับสนุนและเสริมสร้างการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
6. เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านภาษา 

ค่านิยมหลัก 
 ค่านิยมหลักของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ WISDOM 
 W Worldwide       มีความคิด มุมมองกว้างไกล 
 I Intellectual       สร้างปัญญาไทย ท้องถ่ิน สู่สากล 
 S Service Mind       เป็นคนมีจิตอาสา จิตบริการ 
 D Diversity       ประสานความหลากหลาย ยอมรับความแตกต่าง 
 O Opportunity       เสริมสร้างและให้โอกาสแก่ท้องถ่ิน 
 M Moral        มีศีลธรรม คุณธรรมประจําตน 
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อัตลักษณ์ 
 คนดี มีอาชีพ 

เอกลักษณ์ 
 สถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษา 
1. การปฏิบัติตนตามกรอบวัฒนธรรม กฎหมาย และศีลธรรมอันดี 
2. การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3. การมีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
4. การสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
5. การส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
4. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน 
 

โครงสร้างองค์กร 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชา สํานักงานคณบดี 

งานวิจัยและ          
บริการการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไป 

• สาขาวชิาภาษาไทย 
• สาขาวชิาภาษาตะวันออก 
• สาขาวชิาภาษาตะวันตก 
• สาขาวชิาดนตรีและศิลปะการแสดง 
• สาขาวชิาศิลปกรรม 
• สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ 
• สาขาวชิาการพฒันาชุมชน 
• สาขาวชิาภูมิศาสตร์ 
• สาขาวชิาสหวิทยาการสังคม 
• สาขาวชิานิติศาสตร์ 
 

• งานธุรการ 

• งานการเงิน 

• งานพัสด ุ
• งานวิเคราะห์

นโยบายและ
แผน 

• งานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

• งานบริการ
การศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

คณบดี 

หัวหน้าสาขาวิชา 

รองคณบดี              
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี               
ฝ่ายวชิาการและ

งานวิจยั 

รองคณบดี               
ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหน้าสํานักงานคณบด ี

หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา 

คณะกรรมการประจําคณะ 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

ผู้ช่วยคณบดี       
ฝ่ายกิจการและ
พัฒนานักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดี       
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันออก 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันตก 

หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม 

หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง 

หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

หัวหน้าสาขาวิชาภมูิศาสตร ์

หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการสังคม 

หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร ์
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5. ผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อาจารย์ภาสกร โทณะวณิก 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย 

อาจารย์บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง 
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ                    
ประกันคุณภาพการศึกษา 

อาจารย์นิล พันธุ์คงชื่น 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการและ

พัฒนานักศึกษา 

อาจารย์ ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

อาจารย์สุรชาติ พุทธิมา 
หัวหน้าสํานักงานคณบด ี
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คณะกรรมการประจําคณะ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ  ประวัง   คณบดี       ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ภาสกร   โทณะวณิก  รองคณบดี       กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว   รองคณบดี       กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
5. ดร.สุธาสิน ี   นิติสาครินทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
6. ดร.พิชัย    กรรณกุลสุนทร  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์สนิท  สัตโยภาส  ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 
8. อาจารย์วรพล   วัฒนเหลืองอรุณ  ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 
9. อาจารย์พัฒนินทร์  ศุขโรจน์   ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 
10. อาจารย์สุรชาติ   พุทธิมา   หัวหน้าสํานักงาน     กรรมการ 

       คณบดี 
11. นางสาวณัฐนันท์   โสภา   นักวิเคราะห์นโยบาย กรรมการ 

       และแผน 
 
6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

    หลักสูตรและสาขาวิชาท้ังหมดท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2556 มีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง รายชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน (จําแนกตามประเภทการจัดการศึกษา) 
ลําดับ

ที่ ช่ือหลักสูตร 
ระดับ

การศึกษา 
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย ปริญญาตรี 

2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจนี ปริญญาตรี 
3 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น ปริญญาตรี 

4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาเกาหล ี ปริญญาตรี 

5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 

6 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 

7 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ ปริญญาตรี 

8 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาดุริยางค์ไทย ปริญญาตรี 

9 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาดุริยางค์สากล ปริญญาตรี 

10 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานาฏศิลป์และการละคร ปริญญาตรี 

11 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ปริญญาตรี 

12 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 

13 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการพฒันาชุมชน ปริญญาตรี 

14 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาตรี 

15 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวฒันธรรมศึกษา ปริญญาตรี 
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ตาราง รายชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน (จําแนกตามประเภทการจัดการศึกษา) (ต่อ) 
ลําดับ

ที่ 
ช่ือหลักสูตร 

ระดับ
การศึกษา 

16 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภูมิสารสนเทศ ปริญญาตรี 

17 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 

18 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์ ปริญญาตรี 

19 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาภาษาไทย ปริญญาโท 

 
7. จํานวนนักศึกษา 

   จํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ข้อมูล ณ ภาคเรียนท่ี 2/2556) 
 

ตาราง จํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 จําแนกระดับการศึกษา 
ระดับ ภาคปกติ (คน) ภาคพิเศษ (คน) รวม (คน) 

ปริญญาตรี 4,143 2,534 6,677 
ปริญญาโท - 130 130 
ปริญญาเอก (ถ้ามี) - - - 

รวม 4,143 2,664 6,807 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณ

ะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

8. อาจารย์ และบุคลากร 
    8.1  อาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ประจําปีการศึกษา 2556 
           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จํานวน 149 คน  
 
ตาราง จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ประจําปีการศึกษา 2556 

ลําดับ 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 

ระดับ
การศึกษา 

 

1 มิถุนายน  2556 – 31 พฤษภาคม 2557 

วันที่เข้าทํางาน การปฏิบัติงาน วันที่ลาศึกษาต่อ 
การนับ
จํานวน 

1 อาจารย์ กรเพชร เพชรรุ่ง สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 21 พฤษภาคม 2523 ปฏิบัติงาน 
 

1 

2 อาจารย์ กฤษณา สมบัต ิ สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 22 ตุลาคม 2553 ปฏิบัติงาน 
 

1 

3 อาจารย์ กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 20 พฤษภาคม 2552 ปฏิบัติงาน 
 

1 

4 อาจารย์ ณัฐพร จาดยางโทน สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2549 ปฏิบัติงาน 
 

1 

5 อาจารย์ ดลยา แก้วคําแสน สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 22 ตุลาคม 2553 ปฏิบัติงาน 
 

1 

6 อาจารย์ นัยนา ครุฑเมือง สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 20 มิถุนายน 2549 ปฏิบัติงาน 
 

1 

7 อาจารย์ พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 10 มิถุนายน 2556 ปฏิบัติงาน 
 

1 

8 อาจารย์ พิชญพรพรรณ อนันตบุญวัฒน์ สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 20 มิถุนายน 2549 ปฏิบัติงาน 
 

1 

9 อาจารย์ วาทินี ศิริชัย สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2553 ปฏิบัติงาน 
 

1 

10 อาจารย์ สุชัญญา วงค์เวสช์ สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 27 กรกฎาคม 2552 ปฏิบัติงาน 
 

1 

11 อาจารย์ สุชาดา เกียรตยิุทธชาต ิ สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 20 พฤษภาคม 2552 ปฏิบัติงาน 
 

1 

12 อาจารย์ อนิสรา รัศมีเจริญ สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 22 ตุลาคม 2553 ปฏิบัติงาน 
 

1 



 

 

 

16 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณ

ะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ตาราง จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ประจําปีการศึกษา 2556 (ต่อ) 

ลําดับ 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 

ระดับ
การศึกษา 

 

1 มิถุนายน  2556 – 31 พฤษภาคม 2557 

วันที่เข้าทํางาน การปฏิบัติงาน วันที่ลาศึกษาต่อ 
การนับ
จํานวน 

13 อาจารย์ อิสริยาภรณ ์ แสงปัญญา สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 20 มิถุนายน 2549 ปฏิบัติงาน 
 

1 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ ์ พันชนะ สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 5 มีนาคม 2516 ปฏิบัติงาน 
 

1 

15 รองศาสตราจารย ์ สนิท สัตโยภาส สาขาวิชาภาษาไทย ปริญญาโท 10 มีนาคม 2518 ปฏิบัติงาน 
 

1 

16 อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาเอก 1 ตุลาคม 2542 ปฏิบัติงาน 
 

1 

17 อาจารย์ ประนอม ลํางาม สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 21 ตุลาคม 2545 ลาศึกษาต่อ 1 กันยายน 2554 1 

18 อาจารย์ เมษา มหาวรรณ ์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 15 สิงหาคม 2546 ปฏิบัติงาน 
 

1 

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณดิา ถึงแสง สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาเอก 1 มิถุนายน 2541 ปฏิบัติงาน 
 

1 

20 อาจารย์ วิราช ทูลแก้ว สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 1 ตุลาคม 2542 ลาศึกษาต่อ 29 สิงหาคม 2553 1 

21 อาจารย์ ดร.กิตญิา ชูวิทย์เจริญกิจ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาเอก 1 มิถุนายน 2545 ปฏิบัติงาน 
 

1 

22 อาจารย์ หทัยรัตน์ มหาวรรณ ์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2549 ปฏิบัติงาน 
 

1 

23 อาจารย์ Qian Zhengyu สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาตร ี 1 พฤศจิกายน 2556 ปฏิบัติงาน 
 

0.5 

24 อาจารย์ Zhou Meiyao สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาตร ี 1 พฤศจิกายน 2556 ปฏิบัติงาน 
 

0.5 

25 อาจารย์ ณัฐวุฒิ ลือด ี สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 14 พฤษภาคม 2547 ปฏิบัติงาน 
 

1 

26 อาจารย์ ประภารัตน์ ทองสั้น สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาตร ี 22 กรกฎาคม 2551 ลาศึกษาต่อ 1 กันยายน 2555 1 

27 อาจารย์ ภาวนา เพ็ชรพราย สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 20 มิถุนายน 2549 ปฏิบัติงาน 
 

1 

28 อาจารย์ อจลา เตชะพิชญภักด ี สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาตร ี 21 ตุลาคม 2551 ลาศึกษาต่อ 
 

1 



 

 

 

 

17 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณ

ะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ตาราง จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ประจําปีการศึกษา 2556 (ต่อ) 

ลําดับ 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 

ระดับ
การศึกษา 

 

1 มิถุนายน  2556 – 31 พฤษภาคม 2557 

วันที่เข้าทํางาน การปฏิบัติงาน วันที่ลาศึกษาต่อ 
การนับ
จํานวน 

29 อาจารย์ Young ran Kim สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาตร ี 24 ตุลาคม 2550 ปฏิบัติงาน 
 

1 

30 อาจารย์ Cho Hyun Jee สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2554 ปฏิบัติงาน 
 

1 

31 อาจารย์ อุรพล แดนโพธิ์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาตร ี 21 พฤษภาคม 2550 ปฏิบัติงาน 
 

1 

32 อาจารย์ วิลาวัณย์ หงษ์อนุรักษ์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 19 มิถุนายน 2532 ปฏิบัติงาน 
 

1 

33 อาจารย์ ศศิธร ศรีรัตน์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาตร ี 1 ธันวาคม 2536 ลาศึกษาต่อ 2 พฤษภาคม 2555 1 

34 อาจารย์ สารนิช พละปัญญา สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 1 กันยายน 2537 ปฏิบัติงาน 
 

1 

35 อาจารย์ กรุณา กลจักร ์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2545 ปฏิบัติงาน 
 

1 

36 อาจารย์ Yukiko Kawai สาขาวิชาภาษาตะวันออก ปริญญาโท 1 มีนาคม 2548 ปฏิบัติงาน 
 

1 

37 อาจารย์ John Kedward สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาตร ี 19 มิถุนายน 2549 ปฏิบัติงาน 
 

1 

38 อาจารย์ กนิษฐ์ ดีหนอ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546 ปฏิบัติงาน 
 

1 

39 อาจารย์ กฤษณะ สุยะอ้าย สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 3 พฤศจิกายน 2552 ปฏิบัติงาน 
 

1 

40 อาจารย์ กัลยา มหาวัน สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 3 พฤศจิกายน 2552 ปฏิบัติงาน 
 

1 

41 อาจารย์ เกศินี ศรีรัตน์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 15 มิถุนายน 2547 ปฏิบัติงาน 
 

1 

42 อาจารย์ ขวัญหทัย กวดนอก สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2549 ลาศึกษาต่อ 1 กรกฎาคม 2555 1 

43 อาจารย์ จุติญาณ ี เพิ่มทันจิตต ์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2547 ปฏิบัติงาน 
 

1 

44 อาจารย์ จารุณ ี นาคเจรญิ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 19 กรกฎาคม 2547 ปฏิบัติงาน 
 

1 



 

 

 

18 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณ

ะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ตาราง จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ประจําปีการศึกษา 2556 (ต่อ) 

ลําดับ 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 

ระดับ
การศึกษา 

 

1 มิถุนายน  2556 – 31 พฤษภาคม 2557 

วันที่เข้าทํางาน การปฏิบัติงาน วันที่ลาศึกษาต่อ 
การนับ
จํานวน 

45 อาจารย์  ดร.ดุษฎ ี รังษีชัชวาล สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาเอก 17 พฤษภาคม 2548 ปฏิบัติงาน 
 

1 

46 อาจารย์ ธนพร    ธาริญ ศิรธนาพันธ ์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 24 ตุลาคม 2555 ปฏิบัติงาน 
 

1 

47 อาจารย์ ปณชนก ชาญไววิทย์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 25 พฤษภาคม 2554 ปฏิบัติงาน 
 

1 

48 อาจารย์ ปิยะพันธ์ กันทิสา สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2556 ปฏิบัติงาน 
 

0.5 

49 อาจารย์ พรรษกร ชาตรีภิญโญ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2556 ปฏิบัติงาน 
 

0.5 

50 อาจารย์ พะเยา พรหมเทศ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 9 พฤศจิกายน 2553 ปฏิบัติงาน 
 

1 

51 อาจารย์ พัชยา สุขพัชราภรณ ์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 3 พฤศจิกายน 2553 ปฏิบัติงาน 
 

1 

52 อาจารย์ ภัทรกมล รักสวน สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546 ปฏิบัติงาน 
 

1 

53 อาจารย์ รชฏ นุเสน สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 20 พฤษภาคม 2551 ลาศึกษาต่อ 1 กันยายน 2555 1 

54 อาจารย์ ดร.รณวีร ์ พาผล สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาเอก 3 มิถุนายน 2553 ปฏิบัติงาน 
 

1 

55 อาจารย์ ลลิดา วิบูลวัชร สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2547 ปฏิบัติงาน 
 

1 

56 อาจารย์ วรศิร ิ ใจหล้า สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 17 พฤษภาคม 2548 ลาศึกษาต่อ 7 มิถุนายน 2553 1 

57 อาจารย์ วรสุดา วัฒนวงศ์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 17 พฤษภาคม 2548 ปฏิบัติงาน 
 

1 

58 อาจารย์ วราพร ไชยคุนา สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546 ปฏิบัติงาน 
 

1 

59 อาจารย์ ศิริพรรณ สุวรรณาลัย สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 17 พฤษภาคม 2548 ปฏิบัติงาน 
 

1 

60 อาจารย์  ดร.สดุฤทัย อรุณศิโรจน์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาเอก 1 มิถุนายน 2555 ปฏิบัติงาน 
 

1 



 

 

 

 

19 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณ

ะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ตาราง จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ประจําปีการศึกษา 2556 (ต่อ) 

ลําดับ 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 

ระดับ
การศึกษา 

 

1 มิถุนายน  2556 – 31 พฤษภาคม 2557 

วันที่เข้าทํางาน การปฏิบัติงาน วันที่ลาศึกษาต่อ 
การนับ
จํานวน 

61 อาจารย์ สลลิา พันชนะ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2547 ปฏิบัติงาน 
 

1 

62 อาจารย์ ฉันทนา ศศิธรามาศ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2533 ปฏิบัติงาน 
 

1 

63 อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย ไชยชมภ ู สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาเอก 21 พฤษภาคม 2529 ปฏิบัติงาน 
 

1 

64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทุมรัศมิ ์ นาคนิษฐา สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาเอก 20 ตุลาคม 2553 ปฏิบัติงาน 
 

1 

65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาตยา วงศ์รักมิตร สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 5 มิถุนายน 2529 ปฏิบัติงาน 
 

1 

66 อาจารย์ ดร.นิตยา สงวนงาม สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาเอก 9 มกราคม 2528 ปฏิบัติงาน 
 

1 

67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย สาเอี่ยม สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาเอก 1 พฤษภาคม 2532 ปฏิบัติงาน 
 

1 

68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชานาฏ สิตานุรักษ์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 18 มีนาคม 2534 ปฏิบัติงาน 
 

1 

69 อาจารย์ เอกรัฐ อินทร์แสง สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 13 พฤษภาคม 2524 ปฏิบัติงาน 
 

1 

70 อาจารย์ พงศา กันทะสอน สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 3 มิถุนายน 2554 ปฏิบัติงาน 
 

1 

71 อาจารย์ สุทธินี เดชารัตน์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 23 กรกฎาคม 2540 ปฏิบัติงาน 
 

1 

72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร ์ ศิริบุญมา สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาเอก 10 ตุลาคม 2526 ปฏิบัติงาน 
 

1 

73 อาจารย์ Annaick Vauclin สาขาวิชาภาษาตะวันตก ปริญญาโท 1 สิงหาคม 2556 ปฏิบัติงาน 
 

1 

74 อาจารย์ ไกรสิทธิ์ พิรุณ สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 21 พฤษภาคม 2524 ปฏิบัติงาน 
 

1 

75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพชร นุตสาระ สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาเอก 1 ธันวาคม 2535 ปฏิบัติงาน 
 

1 

76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณชิต แม้นมาลยั สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 21 พฤษภาคม 2524 ปฏิบัติงาน 
 

1 



 

 

 

20 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณ

ะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ตาราง จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ประจําปีการศึกษา 2556 (ต่อ) 

ลําดับ 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 

ระดับ
การศึกษา 

 

1 มิถุนายน  2556 – 31 พฤษภาคม 2557 

วันที่เข้าทํางาน การปฏิบัติงาน วันที่ลาศึกษาต่อ 
การนับ
จํานวน 

77 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพิชัย สอนศร ี สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 12 กรกฎาคม 2536 ปฏิบัติงาน 
 

1 

78 อาจารย์ ณัฐนร ี รัตนสวัสดิ ์ สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 3 พฤศจิกายน 2552 ปฏิบัติงาน 
 

1 

79 อาจารย์ นิรุตร ์ แก้วหล้า สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546 ปฏิบัติงาน 
 

1 

80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บูรณพันธุ์ ใจหล้า สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 1 ตุลาคม 2544 ปฏิบัติงาน 
 

1 

81 อาจารย์ พรสวรรค์ จันทะวงศ์ สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2536 ปฏิบัติงาน 
 

1 

82 อาจารย์ มงคล ภิรมย์ครุฑ สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 1 ตุลาคม 2550 ปฏิบัติงาน 
 

1 

83 อาจารย์ เมธินี ตุ้ยสา สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 15 มิถุนายน 2547 ปฏิบัติงาน 
 

1 

84 อาจารย์ ปรเมศวร ์ สรรพศร ี สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 25 ตุลาคม 2554 ปฏิบัติงาน 
 

1 

85 อาจารย์ วิภาดา เพชรโชต ิ สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 15 สิงหาคม 2537 ลาศึกษาต่อ 1 พฤศจิกายน 2556 1 

86 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษบัน ศรีสารคาม สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 19 พฤษภาคม 2523 ปฏิบัติงาน 
 

1 

87 อาจารย์ ปิติสันต ์ มุกดาสกุลภิบาล สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 2 พฤษภาคม 2554 ปฏิบัติงาน 
 

1 

88 อาจารย์ ไกรลาส จิตร์กุล สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 24 ตุลาคม 2549 ลาศึกษาต่อ 1 มิถุนายน 2552 1 

89 อาจารย์ สรายุทธ อ่องแสงคุณ สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 19 มีนาคม 2547 ปฏิบัติงาน 
 

1 

90 อาจารย์ สุนิษา สุกิน สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ปริญญาโท 3 สิงหาคม 2554 ปฏิบัติงาน 
 

1 

91 อาจารย์ ภาสกร โทณะวณิก สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาโท 9 มิถุนายน 2520 ปฏิบัติงาน 
 

1 

92 อาจารย์ ณัฐวัฒน์ โสมด ี สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาโท 27 กรกฎาคม 2552 ปฏิบัติงาน 
 

1 



 

 

 

 

21 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณ

ะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ตาราง จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ประจําปีการศึกษา 2556 (ต่อ) 

ลําดับ 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 

ระดับ
การศึกษา 

 

1 มิถุนายน  2556 – 31 พฤษภาคม 2557 

วันที่เข้าทํางาน การปฏิบัติงาน วันที่ลาศึกษาต่อ 
การนับ
จํานวน 

93 อาจารย์ สมศักดิ ์ พรมจักร สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาโท 22 ตุลาคม 2553 ปฏิบัติงาน 
 

1 

94 อาจารย์ สายพิณ สังคีตศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาโท 20 พฤษภาคม 2552 ปฏิบัติงาน 
 

1 

95 อาจารย์ สิริพร คืนมาเมือง สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546 ปฏิบัติงาน 
 

1 

96 อาจารย์ เสน่ห ์ วงค์สุฤทธิ์ สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546 ปฏิบัติงาน 
 

1 

97 อาจารย์ เอกพงศ์ สุริยงค์ สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546 ปฏิบัติงาน 
 

1 

98 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุทธ ประวัง สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2531 ปฏิบัติงาน 
 

1 

99 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อํานาจ หงษ์ทอง สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาโท 27 มีนาคม 2521 ปฏิบัติงาน 
 

1 

100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว สาขาวิชาศิลปกรรม ปริญญาเอก 22 พฤษภาคม 2522 ปฏิบัติงาน 
 

1 

101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพจน์ วีรพลิน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาโท 15 ตุลาคม 2551 ปฏิบัติงาน 
 

1 

102 อาจารย์ ชโรชีนีย์ ชัยมินทร ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาโท 25 พฤษภาคม 2554 ปฏิบัติงาน 
 

1 

103 อาจารย์ ทัศวรรณ ธิมาคํา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาโท 25 พฤษภาคม 2554 ปฏิบัติงาน 
 

1 

104 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิโลบล วิมลสิทธิชัย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2550 ลาศึกษาต่อ 
 

1 

105 อาจารย์ พัฒนินทร์ ศุขโรจน์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2549 ปฏิบัติงาน 
 

1 

106 อาจารย์ สุจิรา อัมรักเลศิ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาโท 10 มิถุนายน 2548 ลาศึกษาต่อ 1 มิถุนายน 2552 1 

107 อาจารย์ สุรชาต ิ พุทธิมา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาโท 20 พฤษภาคม 2552 ปฏิบัติงาน 
 

1 

108 อาจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ ปริญญาเอก 5 ตุลาคม 2544 ปฏิบัติงาน 
 

1 



 

 

 

22 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณ

ะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ตาราง จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ประจําปีการศึกษา 2556 (ต่อ) 

ลําดับ 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 

ระดับ
การศึกษา 

 

1 มิถุนายน  2556 – 31 พฤษภาคม 2557 

วันที่เข้าทํางาน การปฏิบัติงาน วันที่ลาศึกษาต่อ 
การนับ
จํานวน 

109 อาจารย์ กมลาศ สาล ี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 27 กรกฎาคม 2552 ปฏิบัติงาน 
 

1 

110 อาจารย์ กิตติชัย ปัญญาวัน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2549 ปฏิบัติงาน 
 

1 

111 อาจารย์ โฆษิต ไชยประสิทธิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2547 ปฏิบัติงาน 
 

1 

112 อาจารย์ ดร.ชุติวลญัชน์ เสมมหาศักดิ ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาเอก 1 พฤศจิกายน 2547 ปฏิบัติงาน 
 

1 

113 อาจารย์ เปรมวด ี กิรวาที สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 27 กรกฎาคม 2552 ปฏิบัติงาน 
 

1 

114 อาจารย์ พจนา สายแก้ว สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 10 มิถุนายน 2548 ลาศึกษาต่อ 28 พฤษภาคม 2555 1 

115 อาจารย์ ลัดดา ประสพสมบัต ิ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 10 มิถุนายน 2548 ลาศึกษาต่อ 1 มิถุนายน 2555 1 

116 อาจารย์ สุรสิงห์ แสงโสด สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546 ปฏิบัติงาน 
 

1 

117 อาจารย์ สุรเดช ลุนิทรานนท์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปริญญาโท 25 พฤษภาคม 2554 ปฏิบัติงาน 
 

1 

118 อาจารย์ บรมศักดิ ์ กลั่นเรืองแสง สาขาวิชาภูมิศาสตร ์ ปริญญาโท 21 ตุลาคม 2551 ปฏิบัติงาน 
 

1 

119 อาจารย์ ใบชา วงศ์ตุ้ย สาขาวิชาภูมิศาสตร ์ ปริญญาโท 10 มิถุนายน 2548 ลาศึกษาต่อ 1 มีนาคม 2554 1 

120 อาจารย์ ปิยวด ี นิลสนธิ สาขาวิชาภูมิศาสตร ์ ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2554 ปฏิบัติงาน 
 

1 

121 อาจารย์ ดร.พรรณิการ ์ อุทธวัง สาขาวิชาภูมิศาสตร ์ ปริญญาเอก 1 กันยายน 2546 ปฏิบัติงาน 
 

1 

122 อาจารย์ รัชพล สัมพุทธานนท์ สาขาวิชาภูมิศาสตร ์ ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2549 ลาศึกษาต่อ 1 สิงหาคม 2554 1 

123 อาจารย์ วรวิทย์ ศุภวิมุต ิ สาขาวิชาภูมิศาสตร ์ ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2554 ปฏิบัติงาน 
 

1 

124 อาจารย์ สุโข เสมมหาศักดิ ์ สาขาวิชาภูมิศาสตร ์ ปริญญาโท 19 กรกฎาคม 2547 ปฏิบัติงาน 
 

1 



 

 

 

 

23 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณ

ะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ตาราง จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ประจําปีการศึกษา 2556 (ต่อ) 

ลําดับ 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 

ระดับ
การศึกษา 

 

1 มิถุนายน  2556 – 31 พฤษภาคม 2557 

วันที่เข้าทํางาน การปฏิบัติงาน วันที่ลาศึกษาต่อ 
การนับ
จํานวน 

125 อาจารย์ ขัตติยา กลัญทกะปกรณ ์ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 20 พฤศจิกายน 2541 ปฏิบัติงาน 
 

1 

126 อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาเอก 26 ธันวาคม 2545 ปฏิบัติงาน 
 

1 

127 อาจารย์ วรพล วัฒนเหลืองอรุณ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 12 กรกฎาคม 2536 ปฏิบัติงาน 
 

1 

128 อาจารย์ กริช สอิ้งทอง สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 15 มิถุนายน 2547 ปฏิบัติงาน 
 

1 

129 อาจารย์ มณวิภา ยาเจรญิ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 17 พฤษภาคม 2548 ลาศึกษาต่อ 1 กันยายน 2553 1 

130 อาจารย์ นันทิยา ตันตราสืบ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2547 ลาศึกษาต่อ 1 มิถุนายน 2556 1 

131 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูสิทธิ์ ชูชาติ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2549 ปฏิบัติงาน 
 

1 

132 อาจารย์ ไกรวุฒิ ใจคําปัน สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 20 มิถุนายน 2549 ลาศึกษาต่อ 1 ตุลาคม 2551 1 

133 อาจารย์ จตุพร เสถียรคง สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 1 พฤศจิกายน 2549 ลาศึกษาต่อ 1 กรกฎาคม 2554 1 

134 อาจารย์ ดร.จุไรรตัน์ จุลจักรวัฒน์ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาเอก 1 สิงหาคม 2540 ปฏิบัติงาน 
 

1 

135 อาจารย์ ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 10 มิถุนายน 2555 ปฏิบัติงาน 
 

1 

136 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักฎา เมธีโภคพงษ์ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 1 มิถุนายน 2542 ปฏิบัติงาน 
 

1 

137 อาจารย์ จักรินรัฐ นิยมค้า สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 20 มิถุนายน 2549 ปฏิบัติงาน 
 

1 

138 อาจารย์ วาทินี คุ้มแสง สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 10 มิถุนายน 2548 ปฏิบัติงาน 
 

1 

139 อาจารย์ ธรรศ ศรีรัตนบัลล ์ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 25 พฤษภาคม 2554 ลาศึกษาต่อ 28 ตุลาคม 2556 1 

140 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราภรณ ์ สุทธาวาส สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 5 มีนาคม 2516 ปฏิบัติงาน 
 

1 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณ

ะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ตาราง จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ประจําปีการศึกษา 2556 (ต่อ) 
 

ลําดับ 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 

ระดับ
การศึกษา 

 

1 มิถุนายน  2556 – 31 พฤษภาคม 2557 

วันที่เข้าทํางาน การปฏิบัติงาน วันที่ลาศึกษาต่อ 
การนับ
จํานวน 

141 อาจารย์ ณกานต ์ อนุกูลวรรธกะ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 5 มิถุนายน 2555 ปฏิบัติงาน 
 

1 

142 อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ รินศร ี สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาเอก 26 ตุลาคม 2554 ปฏิบัติงาน 
 

1 

143 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัญญา สะสอง สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม ปริญญาโท 17 ตุลาคม 2546 ปฏิบัติงาน 
 

1 

144 อาจารย์ นิมิต วุฒิอินทร์ สาขาวิชานิติศาสตร ์ ปริญญาโท 9 กันยายน 2529 ปฏิบัติงาน 
 

1 

145 อาจารย์ กฤษฎา เอี่ยมละมัย สาขาวิชานิติศาสตร ์ ปริญญาโท 25 พฤษภาคม 2554 ปฏิบัติงาน 
 

1 

146 อาจารย์ จรินทิพย์ ตรัยตรึงตรคีุณ สาขาวิชานิติศาสตร ์ ปริญญาโท 1 กันยายน 2549 ปฏิบัติงาน 
 

1 

147 อาจารย์ นิล พันธุ์คงชื่น สาขาวิชานิติศาสตร ์ ปริญญาโท 20 สิงหาคม 2552 ปฏิบัติงาน 
 

1 

148 อาจารย์ วศิน ยิ้มแย้ม สาขาวิชานิติศาสตร ์ ปริญญาโท 20 สิงหาคม 2552 ปฏิบัติงาน 
 

1 

149 อาจารย์ ณฐ นารินทร ์ สาขาวิชานิติศาสตร ์ ปริญญาโท 26 ตุลาคม 2554 ปฏิบัติงาน 
 

1 

150 อาจารย์ พินิจนันท์ พรหมารตัน์ สาขาวิชานิติศาสตร ์ ปริญญาโท 26 ตุลาคม 2554 ปฏิบัติงาน 
 

1 

151 อาจารย์ ติณณ์ลภัส ชูพันธ์ ใจวัน สาขาวิชานิติศาสตร ์ ปริญญาโท 21 ตุลาคม 2551 ปฏิบัติงาน 
 

1 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2556 

 

                                                                                                                                      หมายเหตุ  การนับจํานวนอาจารย์ประจํา 
อาจารย์ประจําทั้งหมด (ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จํานวน 149  คน  ระยะเวลาการทํางาน การนับจํานวนอาจารย์ 
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏบิัติงานจริง จํานวน 128  คน  9 – 12  เดือน คิดเป็น 1 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ  จํานวน   21  คน  6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
     น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนับได้ 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณ

ะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ตาราง สรุปจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  ประจําปีการศึกษา 2556 จําแนกตามคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ  

สาขาวิชา 
คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม
ทั้งหมด 

ปฏิบัติ 
งานจริง 

ลาศึกษา
ต่อ อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

สาขาวิชาภาษาไทย - - - - 13 1 1 - - - - - 13 1 1 - 15 15 - 

สาขาวิชาภาษาตะวันออก 6 - - - 11 - - - 2 1 - - 19 1 - - 20 15 5 

สาขาวิชาภาษาตะวันตก 1 - - - 25 2 - - 5 3 - - 31 5 - - 36 33 3 

สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง - - - - 12 4 - - - 1 - - 12 5 - - 17 15 2 

สาขาวิชาศิลปกรรม - - - - 7 2 - - - 1 - - 7 3 - - 10 10 - 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ - - - - 5 2 - - 1 - - - 6 2 - - 8 6 2 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน - - - - 8 - - - 1 - - - 9 - - - 9 7 2 

สาขาวิชาภูมิศาสตร ์ - - - - 6 - - - 1 - - - 7 - - - 7 5 2 

สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม - - - - 12 4 - - 3 - - - 15 4 - - 19 14 5 

สาขาวิชานิติศาสตร ์ - - - - 8 - - - - - - - 8 - - - 8 8 - 

รวม 7 - - - 107 15 1 - 13 6 - - 127 21 1 - 149 128 21 

         ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2556
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

    8.2  บุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด ประจําปีการศึกษา 2556 
           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 16 คน  

ตาราง จํานวนบุคลากรสายสนบัสนุนท้ังหมด ประจําปีการศึกษา 2556 (จําแนกตามประเภทบุคคล) 

ประเภทบุคลากร 

สายสนับสนนุ 

จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

รวม ตํ่ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

รวม 1 14 1  16 
 
9.  ข้อมูลบัณฑิต  
     ในปี พ.ศ.2556 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจํานวนท้ังหมด 1,399 คน ดังนี้ 
 

ตาราง ข้อมูลบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2556 

ลําดับท่ี ช่ือหลักสูตร จํานวน (คน) 
1 การพัฒนาชุมชน 117 
2 ดุริยางค์ไทย 2 
3 ดุริยางค์สากล 14 
4 นาฏศิลป์และการละคร 8 
5 นิติศาสตร์ 102 
6 บริหารรัฐกิจ 115 
7 ภาษาเกาหลี 33 
8 ภาษาจีน 32 
9 ภาษาญ่ีปุ่น 65 
10 ภาษาไทย 30 
11 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 4 
12 ภาษาอังกฤษ 74 
13 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 86 
14 ภูมิสารสนเทศ 12 
15 รัฐประศาสนศาสตร์ 1 
16 วัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม 43 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตาราง ข้อมูลบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2556 

ลําดับท่ี ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา จํานวน (คน) 
17 วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 47 
18 สารสนเทศศาสตร์ 26 
19 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 121 
20 การปกครองท้องถ่ิน 110 
21 การจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (ปริญญาโท) 6 
22 ภาษาไทย (ปริญญาโท) 4 

รวม 1,399 
 
10.  ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่  

        10.1 งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 
 

ตาราง ข้อมูลงบประมาณประปี พ.ศ. 2556 จําแนกตามแหล่งงบประมาณ (หน่วย : บาท) 

ประเภท 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ 
เงินรายได้ 

รวม ร้อยละ 

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

รวม 1,845,900 10,717,795 12,562,695 100.00 
 
        10.2 อาคารสถานท่ี 

(1) อาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้าง 
ตาราง ข้อมูลอาคารเรียน และสิ่งปลูกสร้าง 

ช่ืออาคาร ลักษณะอาคาร/จํานวนช้ัน การใช้ประโยชน์ 
อาคาร 1 อาคารเรียน 4 ชั้น การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
อาคาร 3 อาคารเรียน 3 ชั้น การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
อาคาร 4 อาคารเรียน 4 ชั้น การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
อาคาร 5 อาคารเรียน 4 ชั้น การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
อาคาร 10 อาคารเรียน 2 ชั้น การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
อาคาร 11 อาคารเรียน 3 ชั้น การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
อาคาร 12 อาคารเรียน 3 ชั้น การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
(2) ห้องเรียน  :  จัดการเรียนการสอนตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรร  
(3) ห้องปฏิบัติการ 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จํานวน    4 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา   จํานวน    1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ   จํานวน    8 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการทางดนตรี   จํานวน   10 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และศิลปะการละคร จํานวน      2   ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการแผนท่ีทางภูมิศาสตร์  จํานวน    1 ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว จํานวน    2 ห้อง 
- ห้องศาลจําลอง     จํานวน    1 ห้อง 
- ศูนย์จีนศึกษา    จํานวน    1 ห้อง 
- ศูนย์เกาหลีศึกษา    จํานวน    1 ห้อง 
- ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา    จํานวน    1 ห้อง 
- ห้องลายสืไทย    จํานวน    1 ห้อง 
- ห้องสมุดภาษาอังกฤษ   จํานวน    1 ห้อง 

(4) ห้องทํางาน / ห้องสํานักงาน / ห้องประชุม / อ่ืน ๆ  
- ห้องสํานักงานคณะ    จํานวน    1 ห้อง 
- ห้องข้อสอบ    จํานวน    1 ห้อง 
- ห้องพัสดุ ครุภัณฑ์     จํานวน    1 ห้อง 
- ห้องผลิตเอกสาร )ไรโซ(    จํานวน    1 ห้อง 
- ห้องพักอาจารย์    จํานวน  20 ห้อง 
- ห้องประชุม    จํานวน    1 ห้อง 
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11.  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมท้ังใช้การประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ข้ึน เพ่ือสนองนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง นโยบายและแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็น
แนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 

1. จัดให้มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. ให้มีการประเมิน (Assessment) คุณภาพการศึกษาระดับคณะและสาขาวิชา เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของคณะ และสร้างความพร้อมท่ีจะให้มีการตรวจสอบประเมินจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือการรับรองคุณภาพ 

3. เร่งพัฒนาศักยภาพทางการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  

4. จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
6. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผ่านช่องทาง การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ของคณะ 
7. ส่งเสริมการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
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กระบวนการ PDCA ในการดําเนินงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจและปณิธานของคณะและมหาวิทยาลัย 

กระบวนการสร้างความรู้เข้าใจ ความตระหนัก ในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา และคณะ 

ดําเนินการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.  
เพ่ือจัดทํารายงานประเมินตนเอง ในระดับสาขาวิชา และคณะ 

 

หลักสตูร/สาขาวิชาส่งรายงานการประเมินตนเอง และรับการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบนระบบ CHE QA Online 

คณะนําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกระดับคณะ  
มาพิจารณาเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

คณะนําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชามาพิจารณา 

คณะจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และนําข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online 

คณะนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพิจารณาประกอบการดําเนินการ 
รวบรวมและจัดเก็บเอกสารหลักฐานและจัดทํารายงานเพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก     

ตามเกณฑ์ สมศ.  
 

คณะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกบนระบบ CHE QA Online 
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บทท่ี 2  
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
บทท่ี 2 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ จํานวน 10 องค์ประกอบ 42 
ตัวบ่งชี้  ดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี ้
ที่มาของ 
ตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 
 ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน สกอ. 1.1 
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร สกอ. 2.1 
 ตัวบ่งชี้ 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก สกอ. 2.2 
 ตัวบ่งชี้ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ สกอ. 2.3 
 ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน สกอ. 2.4 
 ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สกอ. 2.5 
 ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน สกอ. 2.6 
 ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ

บัณฑิต 
สกอ. 2.7 

 ตัวบ่งชี้ 2.8 ระดบัความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา   

สกอ. 2.8 

 ตัวบ่งชี้ ๒.๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  ๑ ปี สมศ. ๑ 
 ตัวบ่งชี้ ๒.๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โทและเอก  ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
สมศ. ๒ 

 ตัวบ่งชี้ ๒.๓ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่   

สมศ. ๓ 

 ตัวบ่งชี้ ๒.๔ ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

สมศ. ๔ 

 ตัวบ่งชี้ ๒.๑๔ การพัฒนาคณาจารย์   สมศ. ๑๔ 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร สกอ. 3.1 
 ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา สกอ. 3.2 
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
 ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ สกอ. 4.1 
 ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ สกอ. 4.2 
 ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารยป์ระจําและ

นักวิจัย 
สกอ. 4.3 
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องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี ้
ที่มาของ 
ตัวบ่งชี ้

 ตัวบ่งชี้ ๔.๕ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   สมศ. ๕ 
 ตัวบ่งชี้ ๔.๖ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์   สมศ. ๖ 
 ตัวบ่งชี้ ๔.๗ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ   สมศ. ๗ 
องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม สกอ. 5.1 
 ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สกอ. 5.2 
 ตัวบ่งชี้ ๕.๘ ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ         

มาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย   
สมศ. ๘ 

 ตัวบ่งชี้ ๕.๙ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมนหรือองค์กร
ภายนอก   

สมศ. ๙ 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สกอ. 6.1 
 ตัวบ่งชี้ ๖.๑๐ การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศิลปะและวัฒนธรรม   สมศ. ๑๐ 
 ตัวบ่งชี้ ๖.๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวฒันธรรม   สมศ. ๑๑ 
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผูน้ําของสภาสถาบันและผูบ้ริหารทุกระดับของสถาบัน สกอ. 7.1 
 ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ สกอ. 7.2 
 ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ สกอ. 7.3 
 ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง   สกอ. 7.4 
 ตัวบ่งชี้ ๗.๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบนั   สมศ. ๑๓ 
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ สกอ. 8.1 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. 9.1 
 ตัวบ่งชี้ ๙.๑๕ ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด   สมศ. ๑๕ 
องค์ประกอบที่ 10  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 ตัวบ่งชี้ ๑๐.๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ สมศ. ๑๖.๑ 
 ตัวบ่งชี้ ๑๐.๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ สมศ. ๑๖.๒ 
 ตัวบ่งชี้ ๑๐.๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเปน็

เอกลักษณ์ของสถาบัน 
สมศ. ๑๗ 

 ตัวบ่งชี้ ๑๐.๑๘.๑ ผลการชีน้ํา  ป้องกัน  หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑       
ภายในสถาบัน   

สมศ. ๑๘.๑ 

 ตัวบ่งชี้ ๑๐.๑๘.๒ ผลการชีน้ํา  ป้องกัน  หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒     
ภายนอกสถาบนั   

สมศ. ๑๘.๒ 

 
 
 
 



35 

 

                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินงาน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  :    กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :    กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี  2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 

2. มีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือด้าน        

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 

เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ  

2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและ

รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน 

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 8 ข้อ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการทบทวน

และจัดทํายุทธศาสตร์และแผนพัฒนา โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ เม่ือวันท่ี 27-28 
กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะ มันตรินี จังหวัด
เชียงราย (เอกสารหมายเลข 1.1-1-1 และ 1.1-1-2) 
ผลจากการทบทวนทําให้ ไ ด้ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จุด เน้นของกลุ่ มมหาวิทยาลั ย  ข  กรอบแผน
อุดม ศึกษาระยะยาว  15  ปี  ฉ บับ ท่ี  2  และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 
(เอกสารหมายเลข 1.1-1-3 และ 1.1-1-4)  โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ 
ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2556 ระเบียบวาระท่ี 5.5
เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2556 (เอกสารหมายเลข1.1-1-5) 
และคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี 
8/2556 ระเบียบวาระท่ี 5.1 เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 
2556 (เอกสารหมายเลข1.1-1-6) 
 

1.1-1-1 รายงานผลการดําเนิน
โครงการประชุมปฏิบัติการ
ทบทวนและจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์และการบริหาร
ความเสี่ยง 

1.1-1-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ท่ี 2038/2556 
เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไป
ราชการ 

1.1-1-3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2557 – 
2560 

1.1-1-4 แผนผังแสดงความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ 

1.1-1-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งท่ี 8/2556  

          ระเบียบวาระท่ี 5.5 
1.1-1-6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี 8/2556 

          ระเบียบวาระท่ี 5.1 
 

ข้อ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ในการประชุม ครั้งท่ี 
1/2557 ระเบียบวาระท่ี 1.1 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 
2557 (เอกสารหมายเลข1.1-2-1) และจัดทํา
รูปเล่มเพ่ือเผยแพร่ให้กับบุคลากรทุกท่านในคณะ 
(เอกสารหมายเลข 1.1-2-2) 
 

1.1-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งท่ี 1/2557  

          ระเบียบวาระท่ี 1.1 
1.1-2-2 สําเนาลายมือชื่อผู้รับ

ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2557 – 
2560 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการแปลง

ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปี  (เอกสารหมายเลข 1.1-3-1) โดยมี
โครงการ/กิจกรรมครบ 4 พันธกิจ ดังต่อไปนี้ 

1. ด้ านการ เ รี ยนการสอน จํ านวน  47 
โครงการ 

2. ด้านการวิจัย จํานวน 3 โครงการ 
3. ด้านการบริการทางวิชาการ จํานวน 11 

โครงการ 
4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จํานวน 25 โครงการ 
ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ 
ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2556 ระเบียบวาระท่ี 4.5 
เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 (เอกสารหมายเลข 
1.1-3-2) และคณะกรรมการประจําคณะ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 8/2556 ระเบียบวาระท่ี 5.1 เม่ือวันท่ี 
9 ธันวาคม 2556 (เอกสารหมายเลข1.1-3-2)  
 
 

1.1-3-1 แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

1.1-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งท่ี 9/2556  

          ระเบียบวาระท่ี 4.5 
1.1-3-3 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี 8/2556  

          ระเบียบวาระท่ี 5.1 
 

ข้อ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กําหนดตัวบ่งชี้
และค่าเป้าหมายไว้ในยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
(เอกสารหมายเลข 1.1-4-1) และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี (เอกสารหมายเลข 1.1-4-2) เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน  
 

1.1-4-1 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2557 – 
2560 

1.1-4-2 แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
 
 

ข้อ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี ครบ 4 พันธกิจ ดังการ
รายงานผลในรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 (เอกสารหมายเลข 1.1-5-1) และรายงาน
ผลการดําเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
(เอกสารหมายเลข 1.1-5-2) 
 
 

1.1-5-1 รายงานประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

1.1-5-2 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ ปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2557 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบการ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการประจําปี (เอกสารหมายเลข 
1.1-6-1) และมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะและ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยปีการศึกษา 
2556 มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ จํานวน 
2 ครั้ง ดังนี้ 

1. รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งท่ี 2          
(ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)  
(เอกสารหมายเลข 1.1-6-2) 

2. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งท่ี 1   
(ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557)  
(เอกสารหมายเลข 1.1-6-3) 

 

1.1-6-1 ระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

1.1-6-2 รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2556 ครั้งท่ี 2               
(ตุลาคม 2555 –             
กันยายน 2556) 

1.1-6-3 รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2557 ครั้งท่ี 1           
(ตุลาคม 2556 –              
มีนาคม 2557) 

 

ข้อ 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดทํา
รายงานประจําปีเ พ่ือประเมินและสรุปผลการ
ดํา เนิ นงานตามยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา 
(เอกสารหมายเลข 1.1-7-1) และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาในการ
ประชุม ครั้งท่ี 8/2556 ระเบียบวาระท่ี 5.5 เม่ือ
วันท่ี 9 ธันวาคม 2556 (เอกสารหมายเลข1.1-7-2) 
 

1.1-7-1 รายงานประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

1.1-7-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี 8/2556 

          ระเบียบวาระท่ี 5.5 
 

ข้อ 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไ ด้นําผล           
การพิจารณา และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2556 ระเบียบ
วาระท่ี 5.1 และ 5.2 เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2556 
(เอกสารหมายเลข 1.1-8-1) และผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (ภายใน) วงรอบ  1 มิถุนายน 
2555 – 31 พฤษภาคม 2556 (เอกสารหมายเลข 
1.1-8-2) ไปปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 
(เอกสารหมายเลข 1.1-8-3) และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี (เอกสารหมายเลข 1.1-8-4) 
 

1.1-8-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี 8/2556 

          ระเบียบวาระท่ี 5.1 
1.1-8-2 รายงานผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์                    
ประจําปีการศึกษา 2555 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
 
 
 
 

1.1-8-3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2557 – 
2560 

1.1-8-4 แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

8 ข้อ 8 ข้อ �  5 8  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง โทรศัพท์  :  0 5388 5701 

คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นางสาวณัฐนันท์ โสภา โทรศัพท์  :  0 5388 5764 

       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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องค์ประกอบที่  2   การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1  :  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2.  มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

3.  ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหมายถึงต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ี
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางท่ีกําหนด
ในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพท่ีเก่ียวข้องด้วย (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ได้ดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯกรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องให้ควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดให้ในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ 4กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้องควบคุม
กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

หมายเหตุ  : 
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน  ก  และปริญญาเอก  ให้นับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษาท่ีทําการประเมิน  สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดให้นับหลักสูตรท่ี
ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา  โดยนับรวมหลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษา  แต่ไม่นับรวม
หลักสูตรท่ีสภาสถาบันอนุมัติให้ปิดดําเนินการแล้ว 

2. การนับจํานวนนักศึกษาให้นับตามจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  ในปีการศึกษา
นั้น  ๆ  และนับท้ังนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ท้ังในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง 
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เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 5 ข้อ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดทํา

ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1-1-1) โดยคณะได้
จัดทําคู่มือและแนวปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ 
ระดับคณะและสาขาวิชา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข 2.1-1-2) โดยใน  
ปีการศึกษา 2556 คณะมีการเปิดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  จํ านวน 18 หลักสูตร และ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร  
ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.1-1-3) และ
มีคณะกรรมการยกร่ า งหลั กสู ต ร  ( เอกสาร
หมายเลข 2.1-1-4) และคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร (เอกสารหมาเลข 2.1-1-5) ทําหน้าท่ี
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

2.1-1-1  ระบบและกลไกการเปิด 
หลักสูตร 

2.1-1-2  คู่มือและแนวปฏิบัติการ
บริหารงานวิชาการ ระดับ
คณะและสาขาวิชา 

2.1-1-3  มคอ. 2 รายละเอียดของ
หลักสูตร 

2.1-1-4  คําสั่งแต่งต้ัง คณะกรรมการ
ยกร่างหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553 

2.1-1-5  คําสั่งแต่งต้ัง คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2553 

 

ข้อ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและ
กลไกการปิดหลักสูตร ซ่ึงกําหนดไว้ในคู่มือและ             
แนวปฏิบัติการบริหารงานวิชาการระดับคณะและ
สาขาวิชา (เอกสารหมายเลข 2.1-2-1) ท้ังนี้ในปี
การศึกษา 2556 คณะไม่มีการปิดหลักสูตร 
 

2.1-2-1  ระบบและกลไกการปิด
หลักสูตร 

ข้อ 3 ทุกหลักสูตรของคณะท่ีดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนเป็นปีท่ี 4 ได้ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีระบุไว้
ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) (เอกสาร
หมายเลข 2.1-3-1) ครบท้ัง 11 ข้อ โดยมีการ
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

2.1-3-1  ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ ดํา เนินงาน
หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1-3-2) 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
โดยทุกหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 2.1-3-3) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาครบทุกวิชา (เอกสาร
หมายเลข 2.1-3-4 และ 2.1-3-5)  

4. มีการรายงานผลการดํา เนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี
เ ปิดสอนครบทุกรายวิ ช า  ( เอกสาร
หมายเลข 2.1-3-6 และ 2.1-3-7)  

5. มีการรายงานผลการดํา เนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา (เอกสารหมายเลข 
2.1-3-8)  

6. มีการทวนสอบสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ.3 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในปีการศึกษา 2556 ของทุกหลักสูตร 
(เอกสารหมายเลข 2.1-3-9)  

7. มีการนําผลการประเมินการดําเนินการของ
หลักสูตรท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษา 
2555 ไปปรับปรุงการดํา เนินการของ
รายวิชาใน มคอ. 3 ท่ีเปิดสอนใน                
ปีการศึกษา 2556 (เอกสารหมายเลข 
2.1-3-10) 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศจาก
มหาวิทยาลัยในวันแรกท่ีเริ่มปฏิบัติงาน 
(เอกสารหมายเลข 2.1-3-11) และคณะ
จัดให้มีการแนะนําด้านการปฏิบัติงาน เม่ือ
วันท่ี 20 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม
สะบันงา (เอกสารหมายเลข 2.1-3-12) 

2.1-3-2  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบและบริหาร
หลักสูตร 

2.1-3-3  มคอ. 2 รายละเอียดของ
หลักสูตร 

2.1-3-4  มคอ. 3 รายละเอียดของ
รายวิชา 

2.1-3-5  มคอ. 4 รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 

2.1-3-6  มคอ. 5 รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา 

2.1-3-7  มคอ. 6 รายงานผลการ
ดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 

2.1-3-8  มคอ. 7 รายงานผล       
การดําเนินการของหลักสูตร 

2.1-3-9  รายงานผลการทวนสอบ
สัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 

2.1-3-10 ตารางการปรับปรุง            
การดําเนินงานรายวิชา 

2.1-3-11 สําเนาลายมือชื่อการ
รายงานตัวอาจารย์ใหม่ 

2.1-3-12 สําเนาลายมือชื่อการ 
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2.1-3-13 สําเนาลายมือชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาคณาจารย์
เพ่ือให้มีสมรรถนะด้าน
วิชาการในระดับสากลและ
เตรียมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน+3 

2.1-3-14 เกียรติบัตรผู้เข้าร่วม
โครงการ 

2.1-3-15 รายงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
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และมีการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคณาจารย์
เพ่ือให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับ
สากลและเตรียมการเข้าสู่ประชาคม
อา เ ซี ยน+3  ระหว่ า งวั น ท่ี  27  – 29 
พฤษภาคม 2557 ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท 
เชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 2.1-3-13 
และ 2.1-3-14) 

9. คณะจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนา
อาจารย์ จํานวน 10,000 บาทต่อคน 
ส่งผลให้อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข 
2.1-3-15) 

10. คณะจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 5,000 
บาทต่อคน ส่งผลให้บุคลากรสายสนับสนุน 
ทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง (เอกสาร
หมายเลข 2.1-3-16) 

11. ทุกหลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้ายท่ี มี ต่อคุณภาพ
หลักสูตร  โดย มีระดับความพึงพอใจ
มากกว่า 3.50 ทุกหลักสูตร* (เอกสาร
หมายเลข 2.1-3-17) 
* ยกเว้นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดุริยาง ค์สากล สาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ และสาขาวิชา
ภาษาเกาหลี ดําเนินการจัดการเรียน
การสอนยังไม่ครบ 4 ปี จึงดําเนินการ
เพียง 10 ข้อ 

 

2.1-3-16 รายงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

2.1-3-17 รายงานสรุปผลความ              
พึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้ายท่ีมีต่อคุณภาพ
บัณฑิต ปีการศึกษา 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 4 ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร 
(เอกสารหมายเลข 2.1-4-1) คณะกรรมการ
วิพาก ษ์หลั กสู ตร  ฉ บับปรั บปรุ ง  พ .ศ .  2553 
(เอกสารหมายเลข 2.1-4-2) คณะกรรมการ
รับผิดชอบและบริหารหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 
2.1-4-3) และคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา 
(เอกสารหมายเลข 2.1-4-4) ทําหน้าท่ีควบคุม
กํากับให้มีการบริหารหลักสูตร สําหรับการประเมิน

2.1-4-1  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ยกร่างหลักสูตร 

2.1-4-2  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร 

2.1-4-3  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบและบริหาร
หลักสูตร 
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หลักสูตรคณะไ ด้ กํ าหนดระบบการประ เ มิน
มาตรฐานหลักสูตรไว้ในคู่มือและแนวปฏิบัติการ
บริหารงานวิชาการ (เอกสารหมายเลข 2.1-4-5) 
โดยมีการประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานทุกหลักสูตร (เอกสาร
หมายเลข 2.1-4-6)  

2.1-4-4  คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
รายวิชา 

2.1-4-5  คู่มือและแนวปฏิบัติการ
บริหารงานวิชาการ 

2.1-4-6  มคอ. 7 รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร 

 
ข้อ 5 ปีการศึกษา 2556 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบทุกตัวบ่งชี้ (เอกสารหมายเลข 2.1-5-1) และ
มีการทบทวนและนําผลการประเมินไปใช้วางแผน
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนทุก     
ปีการศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.1-5-2) ส่วนการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับ จะกระทําทุก ๆ 5 ปี  
 

2.1-5-1  มคอ. 7 รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร 

2.1-5-2  ตารางการปรับปรุงการ
ดําเนินงานรายวิชา 

 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ �  5 5  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว โทรศัพท์  :  0 5388 5703 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   1. นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี โทรศัพท์  :  0 5388 5707 
           หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 
 2. นางสาวจิรารักษ์ คนขยนั โทรศัพท์  :  0 5388 5756 
     นักวิชาการศึกษา  
 3. นางสาวพชรวรรณ เฟื่องปรางค์ โทรศัพท์  :  0 5388 5742 
     นักวิชาการศึกษา  
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ตังบ่งช้ีท่ี  2.2  :   อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  :   
 คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
 1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  

หรือ 
  2) แปลงค่าการเพ่ิมข้ึนของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปีท่ีผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  
 1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

1)  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้คะแนนเต็ม 5 =      
ร้อยละ 30 ข้ึนไป  

หรือ 
2)  ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ  

ปีท่ีผ่านมาท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ  :  

กรณีท่ี 1 
 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

                ร้อยละของอาจารย์ประจํา 
                   ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    = 
 

 2.  แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

        คะแนนท่ีได้ =   

 

หรือกรณีท่ี 2 

 1. คํานวณค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา    
 

 

 

                   ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
  � 5 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  

      จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 
� 100 

           จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวฒิุ                                                
ปริญญาเอกปีที่ประเมิน 

   จาํนวนอาจารย์ประจําท้ังหมดปีที่ประเมิน 
� 100 

          จาํนวนอาจารย์ประจาํท่ีมีคุณวฒิุ                                                    
ปริญญาเอกปีที่ผ่านมา 

    จํานวนอาจารยป์ระจําท้ังหมดปีที่ผ่านมา 
� 100 -  ร้อยละ  

การเพ่ิมข้ึน  
=  
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 2. แปลงค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ  
ปีท่ีผ่านมาท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้ =   

 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 

         ปีการศึกษา 2556  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีอาจารย์ประจําท้ังสิ้น จํานวน 149 คน 
จําแนกอาจารย์ประจําตามคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีจํานวน 8 คน 
มีคุณวุฒิปริญญาโทจํานวน 122 คน และอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 19 คน  เม่ือ
พิจารณาสัดส่วนของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 12.75  
 

ข้อมูลดําเนินการ 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน (คน) 

ปีการศึกษา 
2555 

ปีการศึกษา 
2556 

1  จํานวนอาจารยท์ี่ปฏิบตัิงานจริง 134.5 128 
2  จํานวนอาจารยท์ี่ลาศึกษาต่อ 22 21 
3  จํานวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด  (1+2) 156.5 149 
4  จํานวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดทีมี่วุฒิปริญญาเอก 15 19 
5  ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 9.58 12.75 

 

การคํานวณ : 
กรณีท่ี 1 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ดังนี้ 
 
                ร้อยละของอาจารย์ประจํา          =  

 
 

=                 12.75 
 

  
             คิดเป็นคะแนน                 =  
 

                                                     =            2.13  คะแนน 

ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา  
 
ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

  � 5 

          12.75 
            30 

×   5 

   ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

              19 
             149 

×  100 
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กรณีท่ี 2 
 

ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก = 12.75 – 9.58 
 

 = 3.17 
   

คิดเป็นคะแนน = 
3.17 

× 5 6 
    

 = 2.64  คะแนน 
  

ดังนั้น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงเลือกแนวทางการคํานวณตามกรณีท่ี 2 
 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 12.75 � 2.64 ร้อยละ 15 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

2.2-1 ตารางสรุปจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ                
ประจําปีการศึกษา 2556 จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว โทรศัพท์  :  0 5388 5703 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   1. นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี โทรศัพท์  :  0 5388 5707 

           หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 
 2. นางสาวจิรารักษ์ คนขยนั โทรศัพท์  :  0 5388 5756 
     นักวิชาการศึกษา  
 3. นางสาวพชรวรรณ เฟื่องปรางค์ โทรศัพท์  :  0 5388 5742 
     นักวิชาการศึกษา  
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3    :   อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน :  

คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทาง ต่อไปนี้ 
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
หรือ 
2) แปลงค่าการเพ่ิมข้ึนของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็นคะแนน 0-5 
 

 1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
  1)  ค่าร้อยละของอาจารย์ ท่ีประจํ า ท่ี ดํารง ตําแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์                    
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป  
  2)  ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 12 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ :  
 

กรณีท่ี 1 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 

                ร้อยละของอาจารย์ประจํา 
               ท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   = 
 

 2.  แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

        คะแนนท่ีได้ =   

 
 

หรือกรณีท่ี 2 

 1. คํานวณค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีการประเมิน ลบด้วย  
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าท่ีประเมิน 
 
 
 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  

            จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 
� 100 

         ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   

         ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
                      ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

  � 5 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

 

 
 
 
 

 2. แปลงค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
      คะแนนท่ีได้  =   

 

 

หมายเหตุ :     
  1.  การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและ        
ลาศึกษาต่อ 
 2.  คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ไม่
จําเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน 
 
ผลการดําเนินการ  
         ปีการศึกษา 2556  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีอาจารย์ประจําท้ังสิ้น จํานวน 149
คน จําแนกอาจารย์ประจําตามตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
จํ านวน 127 คน ดํารง ตําแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  จํ านวน 21 คน และดํารง ตําแหน่ ง                      
รองศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน  
 
ข้อมูลดําเนินการ 
 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน (คน) 

ปีการศึกษา 
2555 

ปีการศึกษา 
2556 

1 จํานวนอาจารยท์ี่ปฏิบตัิงานจริง 134.5 128 
2 จํานวนอาจารยท์ี่ลาศึกษาต่อ 22 21 
3 จํานวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด  (1+2) 156.5 149 
4 จํานวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดทีด่ํารงตําแหน่งอาจารย ์ 134.5 127 
5 จํานวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดทีด่ํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18 21 
6 จํานวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดทีด่ํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ 4 1 

       จํานวนอาจารย์ประจาํท่ีดํารงตําแหน่ง                                               
ทางวิชาการปีที่ประเมิน 

   จาํนวนอาจารย์ประจําท้ังหมดปีที่ประเมิน 
� 100 

       จํานวนอาจารย์ประจาํท่ีดํารงตําแหน่ง                                                    
ทางวิชาการปีที่ผ่านมา 

    จํานวนอาจารยป์ระจําท้ังหมดปีที่ผ่านมา 
� 100 -  

ร้อยละ  

การเพ่ิมข้ึน  
=  

ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ                                     
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา  

 
ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ                             

เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

  � 5 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ลําดับท่ี รายการ 
จํานวน (คน) 

ปีการศึกษา 
2555 

ปีการศึกษา 
2556 

7 จํานวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดทีด่ํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์ 0 0 
8 จํานวนอาจารยป์ระจาํที่ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ (5+6+7) 22 22 
9 ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่ดาํรงตําแหน่งทางวิชาการ  14.06 14.77 

 
 
การคํานวณ : 
กรณีท่ี 1 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
 
                ร้อยละของอาจารย์ประจํา          =  

 
 

=                 14.77 
 

  
        คิดเป็นคะแนน            =  
 
 

                                              =                 1.23 คะแนน 
 
กรณีท่ี 2  

ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจํา 
ที่ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ 

 

= 14.77 – 14.06  
 

 = 0.71 
   

คิดเป็นคะแนน = 
0.61 

× 5 12 
    

 = 0.30  คะแนน 
  
 

ดังนั้น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงเลือกแนวทางการคํานวณตามกรณีท่ี 1 
 
 
 

           14.77 
             60 

×   5 

ท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

               22 
              149 

×  100 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 14.77 � 1.23 ร้อยละ 15 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

2.3-1 ตารางสรุปจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ                
ประจําปีการศึกษา 2556 จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว โทรศัพท์  :  0 5388 5703 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   1. นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี โทรศัพท์  :  0 5388 5707 

           หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 
 2. นางสาวจิรารักษ์ คนขยนั โทรศัพท์  :  0 5388 5756 
     นักวิชาการศึกษา  
 3. นางสาวพชรวรรณ เฟื่องปรางค์ โทรศัพท์  :  0 5388 5742 
     นักวิชาการศึกษา  
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4  :  ระบบการพัฒนาคณาจารย์ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  
 1. มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และ 
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะท่ีได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรยีนรู้  ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ท่ีเก่ียวข้อง 
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล ควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
เกณฑ์การประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 7 ข้อ  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการวิเคราะห์

ข้อมูลอัตรากําลังของอาจารย์และบุคลากร เพ่ือใช้
ในการวางแผนความต้องการ ด้าน บุคลากร 
(เอกสารหมายเลข 2.4-2-1) และมีการสํารวจ
ความต้องการในการพัฒนาตนเอง (เอกสาร
หมายเลข 2.4-2-1)  เพ่ือจัดทําแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ประจําปีการศึกษา 2556 
(เอกสารหมายเลข 2.4-2-1)    
 
 

2.4-1-1 แผนอัตรากําลัง 
ปีงบประมาณ                            
พ.ศ. 2555 - 2558 

2.4-1-2 รายงานสรุปผลการสํารวจ
ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ปีการศึกษา 2556 

2.4-1-3 แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 2 คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มี คณะ

กรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร (เอกสาร
หมายเลข 2.4-2-1) ทําหน้าท่ีดําเนินการตาม
แผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน ดังนี้ 

1. มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 2.4-2-2 ถึง 2.4-2-7) 

2. มีการกําหนดลักษณะงาน (job description) 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (job specification) 
และความสามารถ (competencies) ต่อ
การปฏิ บั ติ งาน ซ่ึ ง กําหนดไว้ ใน คู่ มือ
หลักเกณฑ์การคิดภาระงาน (สําหรับ
บุคลากรสายวิชาการ) (เอกสารหมายเลข 
2.4-2-8) คู่ มื อ ส ม ร ร ถ น ะ บุ ค ล า ก ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เอกสาร
หมาย เลข 2.4-2-9) คู่ มื อปฏิ บั ติ ง าน
บุคลากรประจําสํานักงานคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เอกสาร
หมายเลข 2.4-2-10)  

3. มีระบบในการพิจารณาตําแหน่ งทาง
วิชาการ (เอกสารหมายเลข 2.4-2-11) 
และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซ่ึง
กําหนดไว้ในคู่มือการขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (เอกสารหมายเลข 
2.4-2-12) 

4. มี ร ะบบการ เต รี ยมคว ามพร้ อม ด้ าน
ภาษา อั งกฤษ เ พ่ื อการ ศึกษา ต่อของ
คณาจารย์ (เอกสารหมายเลข 2.4-2-13)  
โดยมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษเ พ่ือ
การ ศึกษาต่อตามความต้องการของ
อาจารย์ (เอกสารหมายเลข 2.4-2-14)   
 

2.4-2-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 
2556 

2.4-2-2 ประกาศคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแข่งขัน
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลเพ่ือเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่                       
ครั้งท่ี 1/2556 

2.4-2-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ท่ี 889/2556   
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งท่ี 1/2556 

2.4-2-4 ประกาศคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแข่งขัน
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลเพ่ือเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งท่ี 
3/2556 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
5. มีการจัดโครงการอบรม ตามผลการสํารวจ

ความต้องการในการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเอกสาร

ประกอบการสอนและการออกข้อสอบ 
เม่ือวันท่ี 29 – 30 สิงหาคม 2556 ณ 
กัซซัน มารีนา กอล์ฟคลับ จังหวัดลําพูน 
(เอกสารหมายเลข 2.4-2-15)   

- การอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สําหรับคณาจารย์และบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่าง
วันท่ี 31 มีนาคม – 6 พฤษภาคม 2557 
ณ ห้องประชุมสะบันงา  (เอกสาร
หมายเลข 2.4-2-16)   

6. มีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับ             
การพัฒนาอาจารย์ จํานวน 10,000 บาท
ต่อคน และการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน จํานวน 5,000 บาทต่อคน 
(เอกสารหมายเลข 2.4-2-17)    

2.4-2-5  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ท่ี 2220/2556 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ครั้งท่ี 3/2556 

2.4-2-6  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัคร
สอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ครั้งท่ี 1/2557 

2.4-2-7  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ท่ี 431/2557 
เรื่อง แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ
ดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ครั้งท่ี 1/2557 

2.4-2-8  คู่มือหลักเกณฑ์การคิด         
ภาระงาน (สําหรับบุคลากร
สายวิชาการ) 

2.4-2-9  คู่มือสมรรถนะบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

2.4-2-10 คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
ประจําสํานักงานคณบดี        
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 
 



55 

 

                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
2.4-2-11 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ เรื่อง 
ลําดับข้ันตอนใน
กระบวนการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ 

2.4-2-12 คู่มือการขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

2.4-2-13 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เรื่อง 
ระบบการเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาต่อของคณาจารย์ 

2.4-2-14 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

2.4-2-15 รายงานสรุปผลการดําเนิน
โครงการอบรมการเขียน
เอกสารประกอบการสอน 

2.4-2-16 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

2.4-2-17 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งท่ี 9/2556              
ระเบียบวาระท่ี 1.6 

 
ข้อ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มีระบบ

สวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญ
และกําลั ง ใจ ให้คณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนี้  

1. มีการสร้างบรรยากาศของสถานท่ีทํางาน
ให้น่าอยู่ รวมถึงจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ตามความเหมาะสม (เอกสารหมายเลข 
2.4-3-1) 
 

2.4-3-1 ประมวลภาพบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมและ                 
สิ่งอํานวยความสะดวก           
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2.4-3-2 รายงานการประชุมอาจารย์
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2556 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 ถึง 1.5 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
2. มีการยกย่อง ให้ เ กียร ติผู้ ไ ด้ รับรางวั ล          

และได้รับตําแหน่งทางวิชาการ และแสดง
ความยินดีกับบุคลากรท่ีสําเร็จการศึกษา 
ในการประชุมอาจารย์ประจําภาคเรียน 
เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง 411 
(เอกสารหมายเลข 2.4-3-2) และวันท่ี 4 
ธันวาคม 2556 ณ ห้อง 315 (เอกสาร
หมายเลข 2.4-3-3) รวมท้ังมีการแสดง
ความยินดีผ่านทางเว็บไซต์ (เอกสาร
หมายเลข 2.4-3-4) และเฟซบุ๊กของคณะ 
(เอกสารหมายเลข 2.4-3-5) 

3. มีการจัดกิจกรรม/งานเลี้ยงสังสรรค์ใน
เทศกาลต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
กําลังใจ เช่น งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2556 ณ 
ลานจตุราคาร  มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เชียงใหม่  (เอกสารหมายเลข 2.4-3-6) 

4. มีการส่ ง เ สริ มการตรวจสุ ขภาพของ
บุคลากร เช่น การส่งเสริมให้บุคลากร
ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก 
(เอกสารหมายเลข 2.4-3-7) 

5. มีการสนับสนุนการเขียนบทความวิชาการ
หรือบทความวิจัย จํานวนบทความละ 
1,000 บาท สําหรับตีพิมพ์ในวารสาร
สะบันงาซ่ึงเป็นวารสารวิชาการของคณะ 
(เอกสารหมายเลข 2.4-3-8) 

 
 

2.4-3-3 รายงานการประชุมอาจารย์
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 ถึง 1.4 

2.4-3-4 เอกสารแสดงภาพหน้าเว็บไซต์
ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2.4-3-5 เอกสารแสดงภาพหน้าเฟซบุ๊ก
ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2.4-3-6 ประมวลภาพ                        
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่              
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2.4-3-7 บันทึกข้อความท่ี                 
ศธ.0533/055                    
เรื่อง การให้บริการตรวจ
ความหนาแน่นมวลกระดูก 
ลงวันท่ี 21 เมษายน 2557 

2.4-2-8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งท่ี 8/2556              
ระเบียบวาระท่ี 4.3 

 
 
 

ข้อ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบการ
ติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 
(เอกสารหมายเลข 2.4-4-1)  
 

2.4-4-1 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการติดตาม ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เล็งเห็นถึง

ความสํ า คัญของการประพฤติปฏิ บั ติตนตาม
จรรยาบรรณ โดยมีการให้ความรู้และกําชับติดตาม 
ในการประชุมอาจารย์ประจําภาคเรียน เม่ือวันท่ี 
19 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง 411 (เอกสาร
หมายเลข 2.4-5-1) และวันท่ี 4 ธันวาคม 2556 ณ 
ห้อง 315 (เอกสารหมายเลข 2.4-5-2) และ
เผยแพร่ผ่ านทางเว็บไซต์ของคณะ (เอกสาร
หมายเลข 2.4-5-3)  
 
 

2.4-5-1 รายงานการประชุมอาจารย์
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2556 
ระเบียบวาระท่ี 1.30 

2.4-5-2 รายงานการประชุมอาจารย์
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 
ระเบียบวาระท่ี 1.15 

2.4-5-3 เอกสารแสดงภาพหน้าเว็บไซต์
ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(http://www.human.cmru
.ac.th/%28S%28vavoqd4
5ycx1cw45rph2n4nq%29
%29/file/morals.pdf) 

 
ข้อ 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการประเมิน

ความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
(เอกสารหมายเลข 2.4-6-1) และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาในการ
ประชุม ครั้งท่ี 5/2556 ระเบียบวาระท่ี 5.7 เม่ือ
วันท่ี 21 ตุลาคม 2556 (เอกสารหมายเลข2.4-6-2) 

2.4-6-1 รายงานผลการประเมิน
ความสําเร็จของแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร  
ปีการศึกษา 2556 

2.4-6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี 5/2556 

          ระเบียบวาระท่ี 5.7 
 

ข้อ 7 คณะมนุ ษยศ าสต ร์ แ ละสั ง คมศาส ตร์ ไ ด้ นํ า
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
(ภาย ใน )  ว ง รอบ  1  มิ ถุ นายน  2555  – 31 
พฤษภาคม 2556 และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ดังนี้ 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร เป็นรายปี 

2. มีการประเมินความสําเร็จของแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรในระดับ
แผนงาน 
 

2.4-7-1 แผนการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
3. มีการจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ สําหรับตรวจ

คุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
4. มีการจัดให้มีการเตรียมความพร้อมด้าน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 
 

 

การการบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ �  5 7  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   1. อาจารย์ภาสกร โทณะวณิก โทรศัพท์  :  0 5388 5702 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
2. อาจารย์สุรชาติ พทุธิมา โทรศัพท์  :  0 5388 5708 
    หัวหน้าสํานักงานคณบด ี  

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   1. นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี โทรศัพท์  :  0 5388 5707 
           หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 
 2. นางสาวจิรารักษ์ คนขยนั โทรศัพท์  :  0 5388 5756 
     นักวิชาการศึกษา  
 3. นางสาวพชรวรรณ เฟื่องปรางค์ โทรศัพท์  :  0 5388 5742 
     นักวิชาการศึกษา  



59 

 

                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5  :  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 
FTES ต่อเครื่อง 

2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

3.  มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่าง
น้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬา 

5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่าง
น้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน

กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 
หมายเหตุ  : 
 1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม Notebook และ Mobile Device ต่าง ๆ ของ
นักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบันด้วย 
 2. การคิดจํานวน FTES ให้นําจํานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกันโดยไม่
ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 7 ข้อ  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดบริการ

คอมพิวเตอร์ จํานวน 2,487 เครื่อง แก่นักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) จํานวน 9,894.50 คน 
คิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 3.98 FTES ต่อเครื่อง    
ซ่ึงตํ่ากว่า 8 FTES ต่อเครื่อง (เอกสารหมายเลข 
2.5-1-1) 
 

2.5-1-1 ฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2556 

ข้อ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดบริการ
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ ห้องสมุด
ลายสืไท ห้องสมุดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ห้องสมุด
สาขาวิชานิติศาสตร์ ศูนย์จีนศึกษา ศูนย์เกาหลี
ศึกษา และศูนย์ญ่ีปุ่นศึกษา (เอกสารหมายเลข 
2.5-2-1) นอกจากนี้ยังมีการจัดบริการแหล่งเรียนรู้
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การจัดทํา
บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาท่ีคณะเปิดสอน เช่น 
รายวิชานโยบายสาธารณะ (PA 2101) (เอกสาร
หมายเลข 2.5-2-2) รายวิชาการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจพอเพียง (TSE2105) (เอกสาร
หมายเลข 2.5-2-3) และมีการอบรมการใช้งาน
ให้แก่นักศึกษาในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน 
(เอกสารหมายเลข 2.5-2-4 และ 2.5-2-5) 
 

2.5-2-1 ประมวลภาพห้องสมุด         
และแหล่งเรียนรู้               
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2.5-2-2 ระบบการจัดการเรียน            
การสอนออนไลน์ รายวิชา
นโยบายสาธารณะ                   
(PA 2101) 
http://www.lms.cmru. 
ac.th/e_book/ebook/ 
index.htm 

2.5-2-3 e-Book รายวิชา                  
การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน             
ในมิติเศรษฐกิจพอเพียง 
(TSE2105) 
http://www.lms.cmru. 
ac.th/web53/choobook/
document/doc21.pdf 

2.5-2-4 มคอ. 3 รายวิชานโยบาย
สาธารณะ (PA 2101) 

2.5-2-5 มคอ 3 รายวิชาการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ
พอเพียง (TSE2105) 

 
ข้อ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดบริการ

ด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

 
 
 



61 

 

                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
1. ด้านห้องเรียน  

มีการจัดบริการห้องเรียนหลายขนาดและ
หลายรูปแบบท่ีสอดคล้องกับจํานวนผู้เรียน
และกิจกรรมการเรียนการสอน (เอกสาร
หมายเลข 2.5-3-1) 

2. ด้านห้องปฏิบัติการ  
มีการจัดบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ 
ห้องปฏิบั ติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชา
ศิลปกรรม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ทางภูมิสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ศูนย์จีนศึกษา ศูนย์เกาหลีศึกษา 
ศูนย์ ญ่ี ปุ่นศึกษา และห้องศาลจําลอง
สาขาวิชานิติศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 
2.5-3-2) 

3. ด้านอุปกรณ์การศึกษา  
มีการจัดหาอุปกรณ์การศึกษาท่ีทันสมัย
และเพียงพอต่อการให้บริการ อาทิ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือระบุพิกัดบนพ้ืนโลก 
เครื่องดนตรี (เอกสารหมายเลข 2.5-3-3) 

4. ด้านจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย  
มีการให้บริการจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สาย ท้ังภายในอาคารเรียนและ
ภายในบริเวณคณะอย่างท่ัวถึง (เอกสาร
หมายเลข 2.5-3-4) 

 

2.5-3-1 ประมวลภาพการจัดบริการ
ด้านห้องเรียน 

2.5-3-2 ประมวลภาพการจัดบริการ
ด้านห้องปฏิบัติการ 

2.5-3-3 เอกสารแสดงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์การศึกษา 

2.5-3-4 แผนผังแสดงจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ใช้บริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

1. ด้านงานทะเบียนนักศึกษา                    
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
มีการบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้แก่ 
ระบบข้อมูลสารสนเทศสําหรับนักศึกษา 
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ระบบขอสําเร็จ
การศึกษา ระบบประเมินพฤติกรรมการ
สอนอาจารย์  ซ่ึ ง ให้บริการโดยสํ านัก

2.5-4-1 ประมวลภาพระบบการ
ให้บริการด้านงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

2.5-4-2 ประมวลภาพการจัดบริการ
ด้านการบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล 

2.5-4-3 ประมวลภาพการจัดบริการ
ด้านอาหาร 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (เอกสาร
หมายเลข 2.5-4-1)  

2. ด้านการบริการอนามัยและ                  
การรักษาพยาบาล  
มีการให้บริการด้านสุขภาพท้ังการตรวจ
รักษา การปฐมพยาบาล โดยมีแพทย์และ
พยาบาลจากโรงพยาบาลสยามราษฎร์   
มาประจําห้องพยาบาลของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 2.5-4-2) 

3. การจัดบริการด้านอาหาร  
มีการให้บริการโรงอาหาร ร้านอาหารตาม
จุดต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงควบคุมการให้ 
บริการและบริหารงานโดยคณะกรรมการ
ดําเนินงานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 
(เอกสารหมายเลข 2.5-4-3) 

4. การจัดบริการด้านสนามกีฬา  
มีการให้บริการสถานท่ีออกกําลังกายใน
มหาวิทยาลัย ดังนี้ อาคารโรงยิมเนเซ่ียม 
สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามเปตอง 
สนามตะกร้อ (เอกสารหมายเลข 2.5-4-4) 
 

2.5-4-4 ประมวลภาพการจัดบริการ
ด้านสนามกีฬา 

ข้อ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ใช้บริการ
ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ร่วมกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ระบบประปา  
มีการดําเนินการจ่ายน้ํ าประปาให้ ทุก
อาคาร และมีการตรวจสอบเป็นประจํา 
(เอกสารหมายเลข 2.5-5-1) 

2. ระบบไฟฟ้า  
มี ก า ร ติ ด ต้ั ง ร ะบบ ไฟ ฟ้ า  แล ะ มีก า ร
ตรวจสอบเป็นประจํา (เอกสารหมายเลข 
2.5-5-2) 

3. ระบบกําจัดของเสีย  
มีระบบบําบัดน้ํ า เสียในมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 2.5-5-3) 
 

2.5-5-1 เอกสารตารางกําหนดการ
ตรวจเช็คระบบประปา 

2.5-5-2 แผนผังแสดงแนวสายไฟฟ้า
แรงตํ่า หม้อแปลงไฟฟ้า               
เสาไฟฟ้าคอนกรีตแรงตํ่า 
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

2.5-5-3 คู่มือดูแลระบบน้ํา บริเวณ
มหาวิทยาลัยราฃภัฏเชียงใหม่ 

2.5-5-4 ภาพจุดให้บริการถังขยะ
ภายในมหาวิทยาลัย 

2.5-5-5 แผนการซ่อมบํารุงเครื่องมือ/
อุปกรณ์ (ถังดับเพลิง) 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
4. ระบบกําจัดขยะ 

มีการบริการถังขยะภายในมหาวิทยาลัย
และ มีการประสาน กับ เทศบาลนคร
เชียงใหม่ในการจัดเก็บและกําจัดขยะ 
(เอกสารหมายเลข 2.5-5-4) 

5. ระบบป้องกันอัคคีภัย  
มีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและ
ระบบดับเพลิง และมีการตรวจสอบอย่าง
สมํ่าเสมอ (เอกสารหมายเลข 2.5-5-5) 

 
ข้อ 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการประเมิน

คุณภาพของการให้บริการต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 
2.5-6-1) โดยมีผลการประเมินสูงกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 ในทุกด้านดังนี้ 

1. การให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีผลการ
ประเมิน เท่ากับ 4.00 

2. การให้บริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมิน
เท่ากับ 3.92 

3. การให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
จําเป็นอ่ืน ๆ มีผลการประเมินเท่ากับ 3.93 

4. การให้บริการด้านสาธารณูปโภคและการ
รักษาความปลอดภัย มีผลการประเมิน
เท่ากับ 3.82 

และได้นําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาในการประชุม ครั้งท่ี 4/2557 ระเบียบ
วาระท่ี 5.5 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2557 (เอกสาร
หมายเลข2.5-6-2) 

2.5-6-1 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการ
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ของนักศึกษา                        
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์                   
ปีการศึกษา 2556 

2.5-6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี 4/2556 

          ระเบียบวาระท่ี 5.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 7 คณะมนุ ษยศ าสต ร์ แ ละสั ง คมศาส ตร์ ไ ด้ นํ า
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา และผลการ
ประเ มินคุณภาพของการให้บริการห้องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2555 ไปใช้ในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของคณะในปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 

2.5-7-1 โครงการพัฒนาศูนย์ภาษา
ทางภาษา 

2.5-7-2 โครงการพัฒนา                    
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา 

2.5-7-3 เอกสารแสดงการจัดซ้ือ
หนังสือ 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
1. มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา เพ่ือ

รองรับการจัดการเรียนการสอนทางด้าน
ภาษาของคณะ (เอกสารหมายเลข           
2.5-7-1) 

2. มีการพัฒนาศูนย์ญ่ึปุ่นศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 2.5-7-2) 

3. มีการเพ่ิมจํานวนหนังสือในห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 
2.5-7-3) 

นอกจากนี้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่มหาวิทยาลัย
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการให้บริการด้านกายภาพต่าง ๆ 
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป 
(เอกสารหมายเลข 2.5-7-4) 
 

2.5-7-4 บันทึกข้อความเลขท่ี                 
มส. 0533.4.2.6/496             
เรื่อง ข้อเสนอแนะด้านการ
ให้บริการด้านกายภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                 
ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2556 

  
 
  

 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ �  5 7  ข้อ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว โทรศัพท์  :  0 5388 5703 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   1. นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี โทรศัพท์  :  0 5388 5707 
           หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 
 2. นายนรเศรษฐ์ รัตตประดิษฐ ์ โทรศัพท์  :  0 5388 5776 
     นักวิชาการศึกษา  
 3. นายพิชิตไพร สาํราญ โทรศัพท์  :  0 5388 5733 
     นักวิชาการศึกษา  
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6  :  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  
 1. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุก
หลักสูตร 
 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม        
(ถ้ามี ) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียนหรือจากการวิจัย 
 4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 5. มีการจัดการเรียนรู้ ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้ เ พ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกวิชา ทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจ แต่ละรายวิชาต้องไม่
ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 
หมายเหตุ : 
 1.  มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาท่ีไม่มีการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ 
และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 
 2.  งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของ
สถาบันท่ีได้พัฒนาข้ึน และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 
 กรณีหลักสูตรท่ีไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมี
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาด้วย  
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 7 ข้อ 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 7 ข้อ  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ใช้ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
(เอกสารหมายเลข 2.6-1-1) และคู่มือการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (เอกสาร
หมายเลข 2.6-1-2) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีการกําหนดการประกันคุณภาพ
การเรียนการสอนไว้ในเอกสารรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ. 2) ในหมวดท่ี 7 การประกัน
คุณภาพหลักสูตร ข้อท่ี 7 ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน 
(เอกสารหมายเลข 2.6-1-3) ภายใต้การกํากับดูแล
ของคณะกรรมการรับผิดชอบและบริหารหลักสูตร 
(เอกสารหมายเลข 2.6-1-4)  
 

2.6-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2.6-1-2 คู่มือการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2.6-1-3 มคอ. 2 รายละเอียดของ
หลักสูตร 

2.6-1-4 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบและบริหาร
หลักสูตร 

 

ข้อ 2 ทุกหลักสูตรมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) ทุกรายวิชา (เอกสารหมายเลข 2.6-2-1) 
และประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) (เอกสาร
หมายเลข 2.6-2-2) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 
ภาคการศึกษา 
 

2.6-2-1 มคอ. 3 รายละเอียดของ
รายวิชา 

2.6-2-2 มคอ. 4 รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 

 

ข้อ 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 
ดังนี้ 

1. รายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  
มีการ กํ าหนดให้ ทุกรายวิ ชา มีชั่ ว โมง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยระบุไว้ใน
หน่วยกิต ซ่ึงจําแนกชั่วโมงเรียนออกเป็น 3 
ส่วน คือ ชั่วโมงการบรรยาย ชั่วโมงการฝึก
ปฏิบัติ และชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง เช่น  รายวิชาวรรณคดีจีน 1         
(CHN 3502) จํานวนหน่วยกิต 3(3-0-6) 
เป็นรายวิชาท่ีมีชั่วโมงการบรรยายจํานวน 
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ไม่มีชั่วโมงการฝึก

2.6-3-1 มคอ. 3 รายวิชาวรรณคดีจีน 1 
(CHN3502) 

2.6-3-2 มคอ. 3 รายวิชากีตาร์  
ประชานิยม (MUS 1321) 

2.6-3-3 มคอ. 3 รายวิชาโปรแกรม
สําเร็จรูปและการประยุกต์ใช้
งานพัฒนาชุมชน               
(SOC 2305) 

2.6-3-4 มคอ. 4 รายวิชาสหกิจศึกษา 
(COOP4901) 

2.6-3-5 มคอ. 4 รายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ออกแบบประยุกต์ศิลป์         
(ART 4801)  
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ปฏิบัติ และมีชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจํานวน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เอกสาร 
หมายเลข 2.6-3-1) 

2. รายวิชาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ในห้องเรียน  
เ ช่ น  ร า ย วิ ช า กี ต า ร์ ป ร ะ ช า นิ ย ม 1         
(MUS 1321) จํานวนหน่วยกิต 2(0-4-2) 
(เอกสารหมายเลข 2.6-3-2) รายวิชาโปรแกรม
สําเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานพัฒนา
ชุมชน (SOC 2305) จํานวนหน่วยกิต  
3(2-2-5) (เอกสารหมายเลข 2.6-3-3)   

3. รายวิชาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัตินอกห้องเรียน  
ได้แก่ รายวิชาสหกิจศึกษา (COOP4801) 
(เอกสารหมายเลข 2.6-3-4) รายวิชา 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ (ART 4801) (เอกสาร
หมายเลข 2.6-3-5)  

4. รายวิชาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการทํา
วิจัย  
เช่น รายวิชาการวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 
(GEO 4901) (เอกสารหมายเลข 2.6-3-6) 
การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย 
(THAI4902) (เอกสารหมายเลข 2.6-3-7) 

 

2.6-3-6 มคอ. 3 รายวิชาการวิจัยทาง
ภูมิสารสนเทศ (GEO 4901) 

2.6-3-7 มคอ. 3 รายวิชาการวิจัยทาง
ภาษาและวรรณกรรมไทย
(THAI4902) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการให้ผู้ มี
ป ระสบการ ณ์ทางวิ ช าการหรื อวิ ช าชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร (เอกสาร
หมายเลข 2.6-4-1 และ 2.6-4-2) เช่น 

1. คุณพิภพ ชํานิวิกัยพงศ์ ผู้อํานวยการสถาบัน
สํ ารวจและติดตามการปลู กพืชเสพติด 
สํ านั กงานคณะกรรมการ ป้ อง กั นและ
ปราบปรามยาเสพติด เป็นอาจารย์พิเศษ
รายวิชาแผนท่ีและการทําแผนท่ี (GEO 
2601) (เอกสารหมายเลข 2.6-4-3)   

2.6-4-1 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ 
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2556 

2.6-4-2 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 

2.6-4-3 หนังสือตอบรับการเป็น
อาจารย์พิเศษ 

2.6-4-4 หนังสือตอบรับการเป็น
วิทยากร 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
2. คุณณรง ค์  ตนานุ วัฒน์  อ ดี ตประธ าน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้
ความรู้เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
การทํางานในยุคประชาคมอาเซียน ใน
โ ค ร ง ก า ร ปั จ ฉิ ม นิ เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ เ ม่ือวันพุธ ท่ี  19 
กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมเอ้ืองสาม
ปอยหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
(เอกสารหมายเลข 2.6-4-4) 
 

ข้อ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ส่งเสริมให้มี
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยการทํา
วิจัยในชั้นเรียน ดังนี้ 

1. อาจารย์กฤษฎา เอ่ียมละมัย ทําวิจัยเรื่อง 
“ความรับรู้ของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์
เก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสอดแทรก
ในวิชากฎหมาย : กรณีศึกษาวิชากฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้” (เอกสาร
หมายเลข 2.6-5-1)   

2. อาจารย์ปณชนก ชาญไววิทย์ ทําวิจัยเรื่อง 
“การใช้ทฤษฎีการเน้นรูปทางภาษาแบบมุ่ง
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
แปลไทยเป็นอังกฤษของนักศึกษาไทย
ระดับอุดมศึกษา” (เอกสารหมายเลข         
2.6-5-2) 

 

2.6-5-1 ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย  เ รื่ อ ง  
“ความรั บรู้ ของนั ก ศึ กษา
สาขาวิชานิติศาสตร์เก่ียวกับ
คุณธรรมและจริ ยธรรม ท่ี
สอดแทรกในวิชากฎหมาย : 
กรณีศึกษาวิชากฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยหนี้”  

2.6-5-2 ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย  เ รื่ อ ง    
“การใช้ทฤษฎีการเน้นรูป 
ทางภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงาน
เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การแปลไทยเป็นอังกฤษของ
นักศึกษาไทยระดับอุดมศึกษา”  

 

ข้อ 6 เม่ือสิ้นภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยได้กําหนด
นโยบายให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในทุก
รายวิชาทําการประเมินพฤติกรรมการสอนของ
อาจารย์ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
โดยในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีผลการประเมินเฉลี่ย เท่ากับ 4.59 
แลผลการประเมินทุกรายวิชา อยู่ในระดับมากกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (เอกสารหมายเลข 2.6-6-1 
และ 2.6-6-2) 
 

2.6-6-1 รายงานผลการประเมิน
พฤติกรรมการสอนของอาจารย ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ภาคเรียนท่ี 1/2556 

2.6-6-2 รายงานผลการประเมิน
พฤติกรรมการสอนของอาจารย ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ภาคเรียนท่ี 2/2556 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 7 ทุกหลักสูตรมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 เพ่ือเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาและการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้
ตามผลการประเมินรายวิชา (เอกสารหมายเลข   
2.6-7-1) 
 

2.6-7-1 มคอ. 5 รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา  

  

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

8 ข้อ 8 ข้อ �  5 8  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว โทรศัพท์  :  0 5388 5703 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   1. นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี โทรศัพท์  :  0 5388 5707 

           หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 
 2. นางสาวจิรารักษ์ คนขยนั โทรศัพท์  :  0 5388 5756 
     นักวิชาการศึกษา  
 3. นางสาวพชรวรรณ เฟื่องปรางค์ โทรศัพท์  :  0 5388 5742 
     นักวิชาการศึกษา  
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7  :  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต   
                         (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  
 1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่าง
น้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
 2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
 4. มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 5 ข้อ  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการสํารวจ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ ใช้ บัณฑิตทุกหลักสูตร ตามรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
โดยจัดทํารายงานการวิจัย เรื่อง การประเมิน
หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 
2.7-1-1)  
 
 
 

2.7-1-1 รายงานการวิจัย เรื่อง              
“การประเมินหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2547 – 2548”  
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 2 ทุ ก ห ลั ก สู ต ร ข อ ง ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สั งคมศาสตร์ มีการนํ า ข้อ มูลจากการสํ ารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ ใช้ บัณฑิตมาใช้ ในการปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักสูตร พ.ศ. 2553 
(เอกสารหมายเลข 2.7-2-1) 

2.7-2-1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้าง
หลักสูตร 

 
 
 
 
 

ข้อ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการส่งเสริม
สนับสนุนทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร  
มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้
อาจารย์เข้ารับการพัฒนาตนเองตามความ
สนใจ (เอกสารหมายเลข 2.7-3-1) 

2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา เพ่ือให้นักศึกษารู้จักแสวงหา
ความรู้ ด้วยตนเองด้วยการการจัดทํา
บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาท่ีคณะเปิด
สอน เช่น รายวิชานโยบายสาธารณะ (PA 
2101) (เอกสารหมายเลข 2.7-3-2)  

3. ด้านงบประมาณ  
มีการกระจายงบประมาณลงสู่หลักสูตรและ
สาขาวิชา ทําให้อาจารย์มีงบประมาณใน
การบริหารจัดการหลักสูตรของตนเองได้
อย่างท่ัวถึง (เอกสารหมายเลข 2.7-3-3) 

 

2.7-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งท่ี 9/2556              
ระเบียบวาระท่ี 1.6 

2.7-3-2 ระบบการจัดการเรียน           
การสอนออนไลน์             
รายวิชานโยบายสาธารณะ                 
(PA 2101) 
http://www.lms.cmru. 
ac.th/e_book/ebook/ 
index.htm 

2.7-3-3 เอกสารงบประมาณ ระดับ
สาขา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

 
 
 
 

ข้อ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแนวปฏิบัติใน
การส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการ (เอกสาร
หมายเลข 2.7-4-1) นอกจากนี้ในระดับหลักสูตร
ยังมีการกําหนดเง่ือนไขให้นักศึกษาจัดสัมมนาทาง
วิชาการ หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติในรายวิชาต่าง ๆ เช่น รายวิชาการวิจัย
ทางภูมิสารสนเทศ (GEO 4901) (เอกสาร

2.7-4-1 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เรื่อง     
แนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข 2.7-4-2) โดยในปีการศึกษา 2556     
มีการดําเนินการ ดังนี้ 

3. นายณรงค์ศักด์ิ ตันจินะ และนางสาวรติพร 
สมชื่น นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ชั้นปีท่ี 4 เข้าร่วม
นําเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย เรื่อง 
“การเปรียบเทียบลักษณะการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน กรณีศึกษา: บ้านลีซอป่าเก๊ียะใหม่ 
ตําบลเมืองคอง อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ และบ้านม้งห้วยฮะ ตําบลเมือง
แปง อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ใน
การประชุมเชิ งวิชาการนิสิต นักศึกษา
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 6 ระหว่างวันท่ี 24 – 
25 ตุลาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
พะเยา ซ่ึงได้รับรางวัลการนําเสนอผลงาน
วิชาการภาคบรรยายดีเด่นระดับชาติในกลุ่ม
ภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ (เอกสาร
หมายเลข 2.7-4-3) 

4. นัก ศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย โดยนายวิทยา เจริญ 
เ ข้ า ร่ ว ม นํ า เ ส น อ ผ ล ก า ร วิ จั ย  เ รื่ อ ง 
“การศึกษาวิเคราะห์และการใช้ภาษาโวหาร
ภาพพจน์ ท่ี ส ะ ท้อนความ คิด  อารม ณ์ 
ความรู้สึกในบทเพลงลูกทุ่ง (พ.ศ. 2556) : 
กรณีศึกษาเพลงฮิต FM90MHz แซ่บเรดิโอ” 
และ นางสาวปนัดดา เชิงดอย เข้าร่วม
นําเสนอผลการวิจัย เรื่อง“ศึกษาการใช้   
คําสแลงในคอลัมน์เม้าท์ 2 มุม ในนิตยสาร
ไอไลค์” ในการประชุมวิชาการเพ่ือนําเสนอ
ผลการศึกษา – วิจัยทางภาษาไทย ครั้งท่ี 2 
เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง
ประชุมโอฬารรัตน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง (เอกสารหมายเลข 2.7-4-4) 

 

2.7-4-2 มคอ. 3 รายวิชาการวิจัยทาง
ภูมิสารสนเทศ (GEO 4901) 

2.7-4-3 เกียรติบัตรรางวัลการ
นําเสนอผลงานวิชาการ         
การประชุมเชิงวิชาการนิสิต 
นักศึกษาภูมิศาสตร์และ          
ภูมิสารสนเทศศาสตร์          
แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 6 

2.7-4-4 ประกาศนียบัตรการนําเสนอ
ผลงานวิจัย ในการประชุม
วิชาการเพ่ือนําเสนอ           
ผลการศึกษา – วิจัย             
ทางภาษาไทย ครั้งท่ี 2 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา ท้ังกิจกรรมภายใต้หลักสูตร เช่น 
การสอดแทรกความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย 
ในรายวิชาวิธีวิจัยและกระบวนการสถิติสําหรับ
ภาษาและวรรณกรรม (1545101) ของหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(เอกสารหมายเลข 2.7-5-1) และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เช่น การส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 เข้า
ร่วมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 (เอกสารหมายเลข 
2.7-5-2) 
 
 

2.7-5-1 แผนบริหารการสอน รายวิชา
วิธีวิจัยและกระบวนการสถิติ
สําหรับภาษาและวรรณกรรม 
(1545101) 

2.7-5-2 รายงานผลการดําเนิน
โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2556 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ �  5 5  ข้อ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว โทรศัพท์  :  0 5388 5703 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   1. นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี โทรศัพท์  :  0 5388 5707 
           หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 
 2. นางสาวจิรารักษ์ คนขยนั โทรศัพท์  :  0 5388 5756 
     นักวิชาการศึกษา  
 3. นางสาวพชรวรรณ เฟื่องปรางค์ โทรศัพท์  :  0 5388 5742 
     นักวิชาการศึกษา  
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ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8  :  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา  
                         (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  
 1.  มีกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต้องส่งเสริมไว้เป็น              
ลายลักษณ์อักษร 
 2.  มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังสถาบัน 
 3.  มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดใน         
ข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายความสําเร็จท่ีชัดเจน 
 4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ
ตัวบ่งชี้ 
 5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
 
หมายเหตุ : 
 1.  การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ  50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
หรือเข้าร่วมการคัดเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต่ 3 สถาบันข้ึนไป)  
 2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่า
ข้ึนไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม          
สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)  
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 5 ข้อ  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการ

เสริมสร้างและพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักศึกษา โดยมีการกําหนดพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีต้องการส่งเสริมไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 หมวดท่ี 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
ทุกหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.8-1-1) และมี
การกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 2.8-1-2) ดังนี้ 

1. ปฏิบัติตนตามกรอบวัฒนธรรม กฎหมาย 
และศีลธรรมอันดี  

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
4. สืบสาน อนุรัก ษ์ ศิลปวัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและอยู่

ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
 

2.8-1-1 มคอ. 2 รายละเอียดของ
หลักสูตร 

2.8-1-2 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เรื่อง 
พฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมสําหรับนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

  
 

ข้อ 2 ทุกรายวิชามีการถ่ายทอดพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีต้องการส่งเสริมให้กับนักศึกษาในชั่วโมง
แรกของการ เรียนการสอน ซ่ึง กําหนดไว้ ใน
รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 หมวดท่ี 4 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 2.8-2-1) นอกจากนี้มีการเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปยังคณาจารย์ 
นักศึกษาและผู้ เ ก่ียวข้องผ่านทางเว็บไซต์และ      
เฟซบุ๊กของคณะ (เอกสารหมายเลข 2.8-2-2 และ 
2.8-2-3)  
 
 

2.8-2-1 มคอ. 3 รายละเอียดของ
รายวิชา 

2.8-2-2 เอกสารแสดงภาพหน้าเว็บไซต์
ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ท่ีมีการเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2.8-2-3 เอกสารแสดงภาพหน้าเฟซบุ๊ก
ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ท่ีมีการเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 3 ทุกรายวิชามีการกําหนดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยกําหนดไว้ใน
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) หมวดท่ี 4 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 2.8-3-1) และมีการดําเนินโครงการเพ่ือ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามท่ี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กําหนดไว้ 
ดังนี้ 

1. การส่ ง เสริ มการปฏิ บั ติตนตามกรอบ
วัฒนธรรม กฎหมาย และศีลธรรมอันดี 
ได้แก่ โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
สําหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 

2. การส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคม ได้แก่ โครงการค่ายสร้างคน 
สร้างค่า พัฒนาสู่ความเป็นผู้นํา 

3. การส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ เสียสละ
เพ่ือส่วนรวม ได้แก่ โครงการอุ่นไอรักจาก
พ่ีสู่น้อง 

4. การสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่ งแวดล้อม ได้แก่ โครงการประกวด
เทพบุตรบ้านนา เทพธิดาจําแลง ร่วมใจ
แข่งกีฬาพ้ืนบ้าน 

5. การส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย และ
อยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ได้แก่ โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
ผู้นํานักศึกษา 

โดยแต่ละโครงการมีการระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
วัดความสําเร็จท่ีชัดเจน (เอกสารหมายเลข 2.8-3-2)  
 

2.8-3-1 มคอ. 3 รายละเอียดของ
รายวิชา 

2.8-3-2 ตารางแสดงโครงการท่ี
ส่งเสริมพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์                   
ปีการศึกษา 2556 

 
 
 
 

ข้อ 4 คณะมนุ ษยศาสต ร์ แล ะสั ง คมศาสตร์ มี ก า ร
ประเมินผลการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา โดยมีตัวบ่งชี้
รวมกันท้ังหมด 15 ตัวบ่งชี้ บรรลุเป้าหมายท้ังสิ้น 
14 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 93.33 (เอกสาร
หมายเลข 2.8-4-1)  
 

2.8-4-1 ตารางแสดงผลการประเมิน
โครงการท่ีส่งเสริมพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษา               
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์                        
ปีการศึกษา 2556 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 5 นายกรกช ไชยวงค์ นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับ
รางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษา เ พ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ประจําปีการศึกษา 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ  
(เอกสารหมายเลข 2.8-5-1) โดยคุณสมบัติของ
นักศึกษาท่ีเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานท่ีดี 5 ด้าน ดังนี้ 

1. การศึกษาเล่าเรียน ต้องเป็นผู้มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานตามระดับการศึกษา มีระดับ
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.75  

2. การมีทักษะในการจัดการและการทํางาน 
ต้องเป็นผู้สามารถตัดสินใจสร้างงานและ
วางระบบการทํางาน สามารถทํางานเป็น
กลุ่มและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

3. สุขภาพอนามัย ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง สมบูรณ์ตามวัยและมีบุคลิกภาพท่ีดี 
มีสุขภาพจิตดี และมีสุขนิสัยท่ีดี เป็นผู้
ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด 

4. ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม ต้อง
เป็นผู้มีความซ่ือสัตย์ มีระเบียบวินัย และ
ความรับผิดชอบ มีความกตัญญู เสียสละ 
และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักประหยัด อดออม 
ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า รวมท้ังมีความเป็น
ประชาธิ ป ไตย  มีภาวะผู้ นํ า  มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ต้องเป็นผู้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามหลักภาษาไทย มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงาน และสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ให้ยั่งยืน 

 
 
 

2.8-5-1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล
ชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา และสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ประจําปีการศึกษา 2556  
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ � 5 5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว โทรศัพท์  :  0 5388 5703 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   1. นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี โทรศัพท์  :  0 5388 5707 
           หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 
 2. นางสาวจิรารักษ์ คนขยนั โทรศัพท์  :  0 5388 5756 
     นักวิชาการศึกษา  
 3. นางสาวพชรวรรณ เฟื่องปรางค์ โทรศัพท์  :  0 5388 5742 
     นักวิชาการศึกษา  
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑ :  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. ๑) 

วิธีการคํานวณ :  

        จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

                   จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด                      

หมายเหตุ 
 ไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่แล้ว         
ผู้ท่ีศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ท่ีเกณฑ์ทหาร  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและข้อมูลพ้ืนฐาน : 
 ในปีการศึกษา 2556  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เฉลี่ยร้อยละ 61.82 เม่ือเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนได้เท่ากับ 
3.09 คะแนน 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 

1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  1,039 
2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา 914 
3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
482 

4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 83 
5 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 106 
6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 15 
7 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
17,281.77 

 

การคํานวณ : 

565 

 914 

 

 

X 100 

�  100  =  ร้อยละ  61.82 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

การคํานวณค่าคะแนน : 

61.82 

100 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 70 ร้อยละ  61.82 �  3.09 ร้อยละ 70 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

๒.๑-1  บันทึกข้อความเลขท่ี ศธ.0533.15/ว96 เรื่อง ขอจัดส่งข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ิมเติม               
ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว โทรศัพท์  :  0 5388 5703 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   1. นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี โทรศัพท์  :  0 5388 5707 

           หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 
 2. นางสาวจิรารักษ์ คนขยนั โทรศัพท์  :  0 5388 5756 
     นักวิชาการศึกษา  
 3. นางสาวพชรวรรณ เฟื่องปรางค์ โทรศัพท์  :  0 5388 5742 
     นักวิชาการศึกษา  

� 5  =  3.09  คะแนน 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒   :  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
            ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.๒) 

วิธีการคํานวณ : 

               

                     ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 
                     จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 
ผลการดําเนินงานและข้อมูลพ้ืนฐาน 

ในปีการศึกษา 2556  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ใช้ผลการสํารวจของกอง
นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.09 
อยู่ในระดับมาก  
 
ลําดับ

ที่ รายการ 
จํานวน 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
1 จํานวนบัณฑิตทั้งหมด (ปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล) 1,039 26 0 914 
2 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3,963 0 0 3,963 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
บัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

16,227 0 0 16,227 

4 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.09 0 0 4.09 

 
การคํานวณ : 

=       16,227 

         3,963 

=         4.09  
 

 



82 

 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

3.52 4.09 � 4.09 4.10 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

๒.๒-1  ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว โทรศัพท์  :  0 5388 5703 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   1. นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี โทรศัพท์  :  0 5388 5707 
           หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 
 2. นางสาวจิรารักษ์ คนขยนั โทรศัพท์  :  0 5388 5756 
     นักวิชาการศึกษา  
 3. นางสาวพชรวรรณ เฟื่องปรางค์ โทรศัพท์  :  0 5388 5742 
     นักวิชาการศึกษา  
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓   :  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
                       (สมศ. ๓) 
วิธีการคํานวณ : 

          ผลรวมถ่วงน้าํหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

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

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

 
กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South 
East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ 
เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย – ลาว เป็นต้น 
 การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศ) 
 การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 

X 100 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานท่ีผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
 ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความท่ีเป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือ
บทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปะนิพนธ์ 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  
 -ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
ผลการดําเนินงาน : 

ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ท้ังหมด 18 คน โดยมีผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จํานวน 
18 ชิ้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัย แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ค่านํ้าหนัก 

1 นายณัฏฐชัย อินต๊ะเขียว การพัฒนาเส้นทางจักรยาน
เพื่อการจัดการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ทางด้านภูมิภาคอาเซียน คร้ังที่ 1 
ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 
2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 
 

0.5 

2 นายสยุมภู อุนยะพนัธ ์ อิทธิพลของความสําเร็จใน
การประกอบธุรกิจที่ มีผล
ต่ อความ รับผิ ดชอบต่ อ
สั งคมของธุ ร กิ จสปา ใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
เ ค รื อ ข่ า ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
คร้ังที่ 11 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
 

0.5 

3 นางสาวเกยูร กิตติสาร การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
ในเขตตําบลแม่แรม อําเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
เ ค รื อ ข่ า ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
คร้ังที่ 11 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
 

0.5 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัย แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ค่านํ้าหนัก 

4 นายปฐมพงศ์ กิจเจริญ ก า ร ศึ ก ษ า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ 
ความเป็นประกอบการของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเพื่อความสําเร็จ
ข อ ง ธุ ร กิ จ ใ น จั ง ห วั ด
แม่ฮ่องสอน 

การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
เ ค รื อ ข่ า ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
คร้ังที่ 11 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
 

0.5 

5 นางสาวปัฐมา โหมดเทศ ความต้องการมีส่วนร่วม
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในเขตเทศบาล
เมืองลําพูน 

การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
เ ค รื อ ข่ า ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
คร้ังที่ 11 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
 

0.5 

6 นางสาววนิดา มานะ ปั จ จั ย ที่ ตั ด สิ น ใ จ ม า
ท่องเที่ยวอุทยานหลวงราช
พฤกษ์ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย 

วารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 9 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2556) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 

0.25 

7 นางวชิราภรณ์ บุญเพชร การศึกษาพัฒนาการและ
การอนุรักษ์โคมล้านนาของ
หมู่บ้านเมืองสารท ตําบล
หนองหอย อํา เภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร เ ส น อ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ คร้ังที่ 30 “บัณฑิตศึกษา
ไทย รับใช้สังคม” ระหว่างวันที่ 
12 – 13 ธันวาคม 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

0.5 

8 นางสาวกฤษณพร ตารินทร์ อิทธิพลของส่วนประสม
ทางการตลาดที่ มีต่อการ
ตัดสิน ใจในการเลือกใช้
บริการการท่องเที่ยวเชิง
กี ฬ า ก อ ล์ ฟ ใ น จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ 

การประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี 
คร้ังที่ 7 เนื่องในวโรกาสคล้าย วัน
พระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้า
รําไพพรรณี ครบ 109 ปี ระหว่าง
วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

0.5 

9 นายณัฐพล เนียมแก้ว กา ร ศึกษ า รูป แบบ ส่ ว น
ประสมทางการตลาดใน
การเลือกซ้ือของที่ ระลึก
ประเภทสินค้าหัตถกรรม
ล้ า น น า ผ่ า น ท า ง ร ะบ บ
ออนไลน์ 

การประชุมสัมมนาวิชาการ – วิจัย 
ระดับนานาชาติ คร้ังที่ 7 “การ
พัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน เพื่อ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 7 
ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

0.5 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัย แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ค่านํ้าหนัก 

10 นายประชา ท้วมจัน่ การศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดที่ มี ผลต่อการ
เลือกใช้บริการสินเชื่อของ
ธุ ร กิ จ ร ถ เ ช่ า เ พื่ อ ก า ร
ท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย 

การประชุมสัมมนาวิชาการ – วิจัย 
ระดับนานาชาติ คร้ังที่ 7 “การ
พัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน เพื่อ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 7 
ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

0.5 

11 นายณรงค์ฤทธิ์ ทายะ ภ า ว ะ ผู้ นํ า ที่ มี ผ ล ต่ อ
ประสิทธิผลการบริหารงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน กลุ่ม 1 

 

วารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 9 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2556) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ 

0.25 

12 นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร แนวทางการสร้างความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
การสร้างเครือข่ายของผู้นํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในจังหวัดเชียงใหม่ 

 

วารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 9 ฉบับ
ที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2556) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ 

0.25 

13 พระสมชาติ ศิริปรีชารักษ์ แนวทางการเส ริมส ร้าง
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
พระป ริยัติ ธรรม แผนก
ส า มั ญ ศึ ก ษ า จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ 

 

วารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 9 ฉบับ
ที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2556) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ 

0.25 

14 นายไกรยศ คํามูล การป้องกันการทุจริตใน
ก า ร จั ด ซ้ื อ จั ด จ้ า ง ข อ ง
เทศบาลในจังหวัดลําพูน 

วารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 4 ฉบับ  
ที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2556) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

0.25 

15 พระครูปลัดวรเดช แก้ววังศรี การเพิ่มจํานวนนักเรียน
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร เ ส น อ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ คร้ังที่ 30 “บัณฑิตศึกษา
ไทย รับใช้สังคม” ระหว่างวันที่ 
12 – 13 ธันวาคม 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

0.5 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัย แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ค่านํ้าหนัก 

16 นางสาวกัณฐาภรณ์ ขันมณี ภ า พ ส ะ ท้ อ น สั ง ค ม ใ น           
น ว นิ ย า ย ข อ ง ปิ ย ะ พ ร         
ศักดิ์เกษม 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร เ ส น อ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ คร้ังที่ 30 “บัณฑิตศึกษา
ไทย รับใช้สังคม” ระหว่างวันที่ 
12 – 13 ธันวาคม 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

0.5 

17 นางสาวปิยะนุช ปันยัง การเสริมสร้างให้กองทุน
สวัสดิการชุมชนมีความ
เข้มแข็งจังหวัดลําพูน 

วารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 5 ฉบับ  
ที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2557) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

0.25 

18 นางศิริพันธุ์ อ่ิมมาก การใช้ภาษาในบทเพลงยอง 
จังหวัดลําพูน 

วารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 5 ฉบับ  
ที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

0.25 

 
 
สรุปผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
 

รายการ ค่านํ้าหนัก จํานวน 
ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.25 7 1.75 
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
(proceedings) 

0.50 11 5.5 

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
(proceedings) หรือ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

0.75 - - 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 1.00 - - 
รวม 18 7.25 

 

การคํานวณ : 

7.25 

18 

 

 

�  100  =  ร้อยละ  40.28 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

การคํานวณค่าคะแนน : 

40.28 

25 

 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ30 ร้อยละ 40.28 � 5 ร้อยละ 45 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

๒.๓-1  ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2556 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว โทรศัพท์  :  0 5388 5703 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   1. นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี โทรศัพท์  :  0 5388 5707 

           หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 
 2. นางสาวจิรารักษ์ คนขยนั โทรศัพท์  :  0 5388 5756 
     นักวิชาการศึกษา  
 3. นางสาวพชรวรรณ เฟื่องปรางค์ โทรศัพท์  :  0 5388 5742 
     นักวิชาการศึกษา  

�   5    =  8.06  คะแนน 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔ :   ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์ (สมศ.๔) 

วิธีการคํานวณ 

       ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิ
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือ  ISI หรือ Scopus 
           

          กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
0.50 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 

  
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South 

East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ 
เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย – ลาว เป็นต้น 
 การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ
(อย่างน้อย 5 ประเทศ) 
 การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

X 100 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน  

 
ผลการดําเนินการ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงไม่รับการประเมิน 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑๔   :   การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.๑๔) 
 
เกณฑ์การพิจารณา : 
 กําหนดค่าน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 
                       วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 
ศาสตราจารย ์ 6 8 10 
 
วิธีการคํานวณ : 
 

     ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา 
      อาจารย์ประจําท้ังหมดรวมศึกษาต่อ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและข้อมูลพ้ืนฐาน : 

 จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดประจําปี 2556     (รวม 149 คน) 

              วุฒิการศึกษา  
 
ตําแหน่งทางวิชาการ  

ปริญญาตรี (8 คน) ปริญญาโท (122 คน) ปริญญาเอก (19 คน) 

อาจารย์ 0 x 7 = 0 2 x 107 = 214 5 x 13 = 65 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 x 0 = 0 3 x 15 =   45 5 x 6 = 30 

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

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

 
      0       264       95 

รวม 359 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

การคํานวณ : 
359 

149 

 
การคํานวณค่าคะแนน : 

2.40 

6 

 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

3 คะแนน 2.41 � 2.01 3 คะแนน 

 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
๒.๑๔-1 ตารางสรุปจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ                

ประจําปีการศึกษา 2556 จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว โทรศัพท์  :  0 5388 5703 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   1. นางสาวณัฐชา วงค์ษารภี โทรศัพท์  :  0 5388 5707 

           หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 
 2. นางสาวจิรารักษ์ คนขยนั โทรศัพท์  :  0 5388 5756 
     นักวิชาการศึกษา  
 3. นางสาวพชรวรรณ เฟื่องปรางค์ โทรศัพท์  :  0 5388 5742 
     นักวิชาการศึกษา  

 

� 5  =  2.01  คะแนน 

          =  2.41 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  :  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1.  มีการจัดบริการให้คําปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี

สนองความต้องการของนักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  ข้อ 

 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 7 ข้อ  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดบริการ

ให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา ดังนี้ 

1. มีการจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 3.1-1-1) 

2. มีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือดูแลและ
ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา (เอกสารหมายเลข 
3.1-1-2) 

3. มี ร ะบ บอ าจ า ร ย์ ท่ี ป รึ ก ษ า ออ น ไ ล น์ 
(เอกสารหมายเลข 3.1-1-3) และคู่มือ
อาจารย์ ท่ีปรึกษา (เอกสารหมายเลข  
3.1-1-4) ซ่ึงพัฒนาโดยสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน สําหรับใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินงานแก่อาจารย์ท่ี
ปรึกษา  

3.1-1-1 ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

3.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา 
3.1-1-3 เอกสารแสดงภาพ           

ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
(http://www.academic. 
cmru.ac.th/adviser/) 

3.1-1-4 คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
3.1-1-5 รายงานผลการดําเนิน

โครงการการสัมมนาอาจารย์
ท่ีปรึกษา ปีการศึกษา 2556 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
4. มีการจัดประชุมอาจารย์ท่ีปรึกษา เม่ือวันท่ี 

2 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมเอ้ือง
สามปอยหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 3.1-1-5) 

5. มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2556 เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 
2556 ณ ห้องประชุมเอ้ืองสามปอยหลวง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับครอบครัว
ของนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 3.1-1-6) 

 

3.1-1-6 รายงานผลการดําเนิน
โครงการการประชุม
ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2556 

 
 

ข้อ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ดังนี้ 

1. บอร์ ดประชาสั ม พัน ธ์ ขอ งคณะแล ะ
สาขาวิชา (เอกสารหมายเลข 3.1-2-1) 

2. เว็บไซต์ของคณะ (เอกสารหมายเลข  
3.1-2-2) 

3. เฟซบุ๊กของคณะและสาขาวิชา (เอกสาร
หมายเลข 3.1-2-3) 

4. เอกสารประชาสัมพันธ์รายเดือน “สาร
มนุษย์” (เอกสารหมายเลข 3.1-2-4) 

5. รายการวิทยุ “คลื่นมนุษย์” ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ FM 88.5 MHz (เอกสาร
หมายเลข 3.1-2-5) 

3.1-2-1 เอกสารแสดงภาพถ่ายบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของคณะและ
สาขาวิชา 

3.1-2-2 เอกสารแสดงภาพหน้า
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
(http://www.human.cmru
.ac.th/) 

3.1-2-3 เอกสารแสดงภาพหน้าเฟซบุ๊ก
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(https://www.facebook. 
com/humancmru) 

3.1-2-4 เอกสารประชาสัมพันธ์       
“สารมนุษย์” 

3.1-2-5 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดรายการวิทยุ                   
“คลื่นมนุษย์” 

 

ข้อ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา ดังนี้ 

1. มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือเป็นแหล่งดูงาน แหล่งฝึกประสบการณ์
ของนักศึกษา เช่น สาขาวิชาภูมิศาสตร์      
นํานักศึกษาเข้าดูงานด้านการรังวัดและ

3.1-3-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ท่ี 1881/2556 
เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไป
ราชการ 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
การทําแผนท่ี ณ สํานักงานโยธาธิการและ    
ผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เ ม่ือวันท่ี 8 
กรกฎาคม 2556 (เอกสารหมายเลข 3.1-3-1) 
หลักสูตรการท่องเท่ียวและการโรงแรมนํา
นักศึกษาทัศนศึกษาสถานประกอบการ
โรงแรมในเครือแมริออทประเทศไทย และ
โรงแรมในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัน ณ 
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สุราษฎร์ธานี 
กระบ่ี พังงา และภูเก็ต ระหว่างวันท่ี 6 – 
12 มีนาคม 2557 (เอกสารหมายเลข 
3.1-3-2) 

2. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดกิจกรรมวิชาการหรือกิจกรรม
ทางสังคม เพ่ือฝึกทักษะประสบการณ์การ
ทํางานร่วมกัน เช่น โครงการค่ายสร้างคน 
สร้างค่า พัฒนาสู่ความเป็นผู้นํา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่าง
วันท่ี 17 – 18 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร
เ อ น ก ป ร ะ ส ง ค์ ท า ง ด้ า น ภ า ษ า แ ล ะ
สารสนเทศ วิทยาเขตสะลวง-ข้ี เหล็ก 
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (เอกสาร
หมายเลข 3.1-3-3) 

3. มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้เชิญคุณณรงค์ 
ตนานุวัฒน์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกับ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทํางานใน
ยุคประชาคมอาเซียน เม่ือวันพุธท่ี 19 
กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมเอ้ืองสาม
ปอยหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
(เอกสารหมายเลข 3.1-3-4) 

 

3.1-3-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ท่ี 597/2557 เรื่อง 
ให้บุคลากรเดินทางไป
ราชการ 

3.1-3-3 รายงานผลการดําเนิน
โครงการค่ายสร้างคน     
สร้างค่า พัฒนาสู่ความเป็น
ผู้นํา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

3.1-3-4 รายงานผลการดําเนิน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 
 
 

ข้อ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ดังนี้ 

1. มีการจัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่า (เอกสาร
หมายเลข 3.1-4-1) 

3.1-4-1 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า               
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 



96 

 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
2. มี ก า ร เ ผ ยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วส า ร ท่ี เ ป็ น

ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรม 
ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ การรับสมัคร
ง าน  ผ่ านทา ง เฟซ บุ๊ กของคณะแล ะ
สาขาวิชา (เอกสารหมายเลข 3.1-4-2) 
 

3.1-4-2 เอกสารแสดงภาพหน้าเฟซบุ๊ก
ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมสาสตร์ 

 
 
 

ข้อ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า เรื่อง 
“การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสําหรับการ
สอบเข้าทํางาน (TOEIC)” เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 
2557 ณ ห้อง 411 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
(เอกสารหมายเลข 3.1-5-1) นอกจากนี้มีการจัด
กิจกรรพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่าใน
ระดับสาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดโครงการ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า 
เรื่อง “แนวทางการทํางานวิจัยต่อแนวคิด
ทางพัฒนาชุมชน” เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 
2557 ณ ห้องประชุมสะบันงา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข    
3.1-5-2) 

2. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  จัดกิจกรรม
พัฒนาศิษย์เก่าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
โดยการบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการทํางานให้
ประสบความสําเร็จ เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 
2556 ณ ห้องประชุมสะบันงา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 3.1-5-3)  
 

3.1-5-1 รายงานผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ศิษย์เก่า    
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

3.1-5-2 รายงานผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ศิษย์เก่า เรื่อง 
“แนวทางการทํางานวิจัยต่อ
แนวคิดทางพัฒนาชุมชน” 

3.1-5-3 รายงานผลการดําเนิน
กิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่า
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

ข้อ 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการประเมิน
คุณภาพของการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร (เอกสารหมายเลข 3.1-6-1) โดยผลการ
ประเมินมีค่าสูงกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ในทุก
ด้าน ดังนี้  

1. ด้ านการจัดบริ การ ให้ คํ าปรึ กษาทาง
วิ ชาการและแนะแนวการใช้ ชี วิ ตแ ก่
นักศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 
4.10   

3.1-6-1 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพของการให้คําปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2556 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
2. ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ี เป็น

ประโยชน์ต่อนักศึกษา มีผลการประเมินอยู่
ในระดับ 4.26 

3. ด้ า น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ พั ฒ น า
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 
4.09 

 
ข้อ 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นําผลการ

ประเมินคุณภาพของการให้คําปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร ปีการศึกษา 2555 ไปใช้ในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 

1. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างเครือข่าย
ความร่ วม มือ ด้ าน กิจกรรมนั ก ศึกษา
ระหว่างสาขาวิชามากข้ึน (เอกสาร
หมายเลข 3.1-7-1) 

2. มีการเผยแพร่ข่าวการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาผ่านทางเฟซบุ๊กของคณะทันที 
หลั ง จ าก ดํ า เนิ น กิ จกร รม  ( เ อกสาร
หมายเลข 3.1-7-2) 

 

3.1-7-1 รายงานผลการดําเนินโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3.1-7-2 เอกสารแสดงภาพหน้า                 
เฟซบุ๊กคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ �  5 7  ข้อ 

 
 
 

 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   อาจารย์นิล พันธุ์คงชื่น โทรศัพท์  :  0 5388 5705 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการและพฒันานักศึกษา 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นายภาสกร แห่งศักดิ์ศรี โทรศัพท์  :  0 5388 5765 
       นักวิชาการบริหารงานทั่วไป 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  :  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1.  หน่วยงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2.  มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3.  มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ี

ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4.  มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

5.  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

  
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6  ข้อ 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 6 ข้อ  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไ ด้จัดทํา

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 3.2-1-1) โดยมี กิจกรรมท่ีส่ ง เสริม      
ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ต า มก รอบมาต ร ฐ าน คุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกด้าน ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ โครงการ
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา
ใหม่  

3.2-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

3.2-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งท่ี 9/2556  

          ระเบียบวาระท่ี 4.6 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
2. ด้านความรู้ ได้แก่ โครงการพัฒนาและเพ่ิม

ศักยภาพผู้นํานักศึกษา 
3. ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ โครงการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ได้แก่ โครงการโฟล์คซอง 
Contest CMRU ต้านยาเสพติด และ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้แก่ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 

ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
คณะ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2556 ระเบียบวาระท่ี 
4.6 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 (เอกสาร
หมายเลข 3.2-1-2) 
 

  

ข้อ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัด
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษาในโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์จีนศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เอกสาร
หมายเลข 3.2-2-1) 

3.2-2-1 รายงานผลการดําเนินโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 

/ข้อ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริมให้
นัก ศึกษานํ าความรู้ ด้ านการประกัน คุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
• ระดับปริญญาตรี 

1. กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ โครงการพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพผู้นํานักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 3.2-3-1) 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
ได้แก่ โครงการประกวดเทพบุตรบ้านนา 

3.2-3-1 รายงานผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพผู้นํานักศึกษา 

3.2-3-2 รายงานผลการดําเนิน
โครงการประกวดเทพบุตร
บ้านนา เทพธิดาจําแลง ร่วม
ใจแข่งกีฬาพ้ืนบ้าน 

3.2-3-3 รายงานผลการดําเนิน
โครงการอุ่นไอรักจาก                   
พ่ีสู่น้อง 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
เทพธิดาจําแลง ร่วมใจแข่งกีฬาพ้ืนบ้าน 
(เอกสารหมายเลข 3.2-3-2) 

3. กิจกรรมบําเ พ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการอุ่นไอรักจาก  
พ่ีสู่น้อง (เอกสารหมายเลข 3.2-3-3) 

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ได้แก่ โครงการเรียนรู้ คุณธรรมนําชีวิต 
(เอกสารหมายเลข 3.2-3-4) 

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้แก่ โครงการแห่เทียนพรรษา (เอกสาร 
หมายเลข 3.2-3-5) 

• ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ โครงการค่าย
ภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานและ
งานวิจัย (เอกสาร หมายเลข 3.2-3-6)  

2. กิจกรรมบําเ พ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการอุ่นไอรักจากพ่ี
สู่น้อง (เอกสาร หมายเลข 3.2-3-7) 

 

3.2-3-4 รายงานผลการดําเนิน
โครงการเรียนรู้คุณธรรม           
นําชีวิต 

3.2-3-5 รายงานผลการดําเนิน
โครงการแห่เทียนพรรษา 

3.2-3-6 รายงานผลการดําเนิน
โครงการค่ายภาษาไทยเพ่ือ
การสร้างสรรค์ผลงานและ
งานวิจัย 

3.2-3-7 รายงานผลการดําเนิน
โครงการอุ่นไอรักจากพ่ีสู่น้อง 

ข้อ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการสนับสนุน
ให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ดังนี้ 
• กิจกรรมภายในสถาบัน 

1. มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
วันท่ี 19 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์จีนศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี
นักศึกษาจากทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 3.2-4-1) 

2. มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสร้าง
องค์ความรู้ด้านประกันคุณภาพและการ
เขียนโครงการสําหรับนักศึกษา ระหว่าง
วันท่ี 1 – 2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง
ประชุมเอ้ืองสามปอยหลวง มหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ เ ชี ย ง ใ ห ม่  ซ่ึ ง จั ด โ ด ย ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เอกสาร

3.2-4-1 รายงานผลการดําเนินโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
การประกันคุณภาพการศึกษา 

3.2-4-2 รายงานผลการดําเนิน
โครงการสร้างองค์ความรู้ 
ด้านการประกันคุณภาพและ         
การเขียนโครงการสําหรับ
นักศึกษา 

3.2-4-3 รายงานผลการดําเนินโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
การประกันคุณภาพการศึกษา 

3.2-4-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ท่ี เรื่องให้บุคลากร
เดินทางไปราชการ 

3.2-4-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ท่ี เรื่องให้บุคลากร
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข 3.2-4-2) และมีนักศึกษาจาก
คณะต่าง ๆ เข้าร่วมดังนี้ 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
- คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะครุศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
- วิทยาลัยนานาชาติ 

• กิจกรรมระหว่างสถาบัน 
1. มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระหว่าง 6 คณะ ใน 5 มหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 

- คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
- คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  

- คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

- คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-
เชียงใหม่  

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์จีน
ศึ ก ษ า  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั งคมศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ
เชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 3.2-4-3)  

2. มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนา
เครื อ ข่ ายความร่ วม มือ ด้ าน กิจกรรม
นักศึกษาระหว่างผู้แทนนักศึกษา จาก 

- มหาวิทยาลัยเนชั่น 
- วิทยาลัยเชียงราย 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนาเชียงราย 

เดินทางไปราชการ 
3.2-4-5 สําเนาลายมือชื่อผู้เข้าร่วม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
สถาบันอุดมศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์

ลําปาง 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
- คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลั ย

พะเยา 
- สํานักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย 
- สํานักวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย 
- สํานักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 
- สํ า นั ก วิ ช า ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
- คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงราย 
- สํานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย 
เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรม
เชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย 
(เอกสารหมายเลข 3.2-4-4)  

3. มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนา
ผู้นํานักศึกษาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  5 
มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ เ ขตภาค เหนื อ 
ประกอบด้วย 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 

 

                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ระหว่างวันท่ี 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  (เอกสาร
หมายเลข 3.2-4-5) 

4. มีการส่งนักศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรมแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ ร ะหว่ า ง
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับสถาบันอุดมศึกษา ระหว่าง 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยพายัพ 
- มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา 
เ ม่ือวัน ท่ี  11 มีนาคม 2557 ณ ห้อง
ประชุมเอ้ืองสามปอยหลวง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข  
3.2-4-6)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 3.2-5-1) และมีการประเมินความสําเร็จ
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามตัว
บ่ งชี้ และ เ ป้ าหมาย ท่ี กําหนดไว้ ทุ ก โครงการ 
(เอกสารหมายเลข 3.2-5-2) 

3.2-5-1 ระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

3.2-5-2 ตารางแสดงผลการประเมิน
ความสําเร็จของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2556 

ข้อ 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นําผลการ
ประเมินความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปีการศึกษา 2555 ไปใช้ในการปรับปรุง
การดําเนินงานในปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 

1. เ พ่ิมการอบรมการสรุปผลการดําเนิน
กิจกรรมในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 3.2-6-1) 

3.2-6-1 รายงานผลการดําเนิน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3.2-6-2 รายงานผลการดําเนิน
โครงการอุ่นไอรักจากพ่ีสู่น้อง 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
2. ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วม

ในก า ร จั ด กิ จ ก ร รม พัฒนานั ก ศึ กษา 
(เอกสารหมายเลข 3.2-6-2) 

 
 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ �  5 6  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   อาจารย์นิล พันธุ์คงชื่น โทรศัพท์  :  0 5388 5705 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการและพฒันานักศึกษา 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นายภาสกร แห่งศักดิ์ศรี โทรศัพท์  :  0 5388 5765 
       นักวิชาการบริหารงานทั่วไป 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

องค์ประกอบที่  4   การวิจัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1  :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย

แก่อาจารย์ประจําและนักวิจัย 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยใน

ประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษา

และสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(Visiting Professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ของสถาบัน 
8. มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือจาก

สภาพปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและสังคม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อตามเกณฑ์ท่ัวไป 

และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม่ 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 8 ข้อ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและ

กลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 
ซ่ึงกําหนดไว้ในคู่มือนักวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 4.1-1-1) โดยมี
คณะกรรมสถานวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนางานวิจัย (เอกสารหมายเลข 4.1-1-2)  
 

4.1-1-1 คู่มือนักวิจัย                     
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

4.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สถานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ข้อ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ 

1. การกําหนดให้นักศึกษาทําโครงการวิจัย
หรื องานสร้ า งสรรค์  ซ่ึ ง เ ก่ียว ข้อง กับ
งานวิจัยของอาจารย์ 

- รายวิชาประติมากรรมประยุก ต์ 
(ART 3201) ได้นํางานวิจัยเรื่อง 
“การลดภาวะโลกร้อนตามโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในแขวงเวียงพิงค์ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ของ
อาจารย์สมศักด์ิ พรมจักร มากําหนด
เป็นกิจกรรมของรายวิชาโดยให้
นักศึกษาจัดทําโครงการเพ่ิมมูลค่า
ขยะด้วยความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษา (เอกสารหมายเลข 4.1-2-1 
และ 4.1-2-2) 

2. การจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัย
หรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
หรือส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมการ
เสนอผลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

- รายวิชาออกแบบประยุก ต์ ศิล ป์
นิพนธ์ (ART 3201) ได้มอบหมายให้
นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
และจัดทําเป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์
พร้อมท้ังนําไปจัดแสดงนิทรรศการ

4.1-2-1 มคอ. 3 รายวิชา
ประติมากรรมประยุกต์  
(ART 3201)  

4.1-2-2 งานวิจัย เรื่อง “การลดภาวะ
โลกร้อนตามโครงการธนาคาร
ขยะรีไซเคิล โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในแขวง
เวียงพิงค์ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่” 

4.1-2-3 มคอ. 3 รายวิชาออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ (ART 
3201)  

4.1-2-4 รายงานผลการดําเนิน
โครงการนิทรรศการออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์นิพนธ์  
ประจําปี 2557 

4.1-2-5 มคอ. 3 รายวิชาการวิจัยทาง
ภูมิสารสนเทศ (GEO 4901)  

4.1-2-6 สรุปผลการสัมมนางานวิจัย
ทางภูมิสารสนเทศ ปี
การศึกษา 2556 

4.1-2-7 มคอ. 3 รายวิชา
ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย (THAI1104)  

4.1-2-8 งานวิจัย เรื่อง “การใช้คําทับ
ศัพท์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่” 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ เม่ือวันท่ี 7 
กุมภาพันธ์ 2557 ณ อุทยานการค้า
กาดสวนแก้ว (เอกสารหมายเลข 
4.1-2-3 และ 4.1-2-4) 

- รายวิชาการวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 
(GEO 4901) ได้มอบหมายให้
นักศึกษาทํางานวิจัยและจัดสัมมนา
เพ่ือเสนอผลงานวิจัย ระหว่างวันท่ี 
(เอกสารหมายเลข 4.1-2-5 และ 
4.1-2-6) 

3. การนําผลลัพธ์ ท่ี เ กิดจากการวิจัยของ
อาจารย์ไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการ
จัดการเรียนการสอน 

- ร า ย วิ ช าภ าษา ต่ า งป ร ะ เทศ ใน
ภาษาไทย (THAI1104) ได้นําเนื้อหา
จากงานวิจัยเรื่อง “การใช้คําทับ
ศัพท์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงใหม่” ของอาจารย์ 
อนิสรา รัศมีเจริญ มาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการสอนในหัวข้อ “รูปแบบ
คํายืมภาษาอังกฤษ” (เอกสาร
หมายเลข 4.1-2-7 ถึง 4.1-2-9) 

- รายวิชาการแปลแบบล่ามภาษา
เกาหลี (KOR 3610) ได้นําเนื้อหา
จากงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาคํา
เรียกขานในภาษาเกาหลี” ของ
อาจารย์ภาวนา เพ็ชรพราย มาใช้
เป็นเอกสารประกอบการสอนใน
หั ว ข้ อ  “ คํ า เ รี ย กข าน ในภาษา
เกาหลี” (เอกสารหมายเลข 4.1-2-
10 และ 4.1-2-12) 

 
 

 
 
 

4.1-2-9  เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาภาษาต่างประเทศ
ในประเทศไทย 
(THAI1104) 

4.1-2-10 มคอ. 3 รายวิชาการแปล
แบบล่ามภาษาเกาหลี (KOR 
3610)  

4.1-2-11 งานวิจัย เรื่อง “การศึกษา
คําเรียกขานในภาษา
เกาหลี” 

4.1-2-12 เอกสารประกอบการสอน  
หัวข้อ “คําเรียกขานใน
ภาษาเกาหลี” 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนา

ศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ส่ง เสริมสนับสนุนให้อาจารย์ เ ข้าร่ วม    
การประชุมวิชาการ นําเสนอผลงานใน
ประเทศ และต่างประเทศ ( เอกสาร
หมายเลข 4.1-3-1) 

2. มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้าน
การวิจัย เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2556 ณ 
ห้องประชุมสะบันงา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 4.1-3-2) 

3. มี ก า ร จั ด ทํ า ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร  คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “วารสาร
สะบันงา” เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ทําและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย (เอกสารหมายเลข 
4.1-3-3) 

4. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจําโดยดําเนินการแจ้งเวียน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ เรื่อง จรรยาบรรณนักวิจัยและ
แนวปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 4.1-3-4) 
และมีการเผยแพร่ในคู่มือนักวิจัย (เอกสาร
หมายเลข 4.1-3-5) และเว็บไซต์ของคณะ 
(เอกสารหมายเลข 4.1-3-6) 

 

4.1-3-1 ประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรทุนพัฒนา
บุคลากร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับ
จัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร 
ครั้งท่ี 3/2556 

4.1-3-2 แบบบันทึกการจัดการความรู้ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

4.1-3-3 วารสารสะบันงา 
4.1-3-4 บันทึกข้อความเลขท่ี       
          ศธ. 0533.4.2.6/820             

เรื่อง จรรยาบรรณนักวิจัย
และแนวปฏิบัติ                            
ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2556 

4.1-3-5 คู่มือนักวิจัย                        
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

4.1-3-4 เอกสารแสดงภาพหน้า
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 
 

ข้อ 4 ปีการ ศึกษา  2556  คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือ
เป็นทุนวิจัย จํานวน 119,500 บาท (เอกสาร
หมายเลข 4.1-4-1 ถึง 4.1-4-3) 

4.1-4-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับ
การจัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 
ประจําปี 2556 

4.1-4-2 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เรื่อง 
รายชื่อผู้ได้รับทุนการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะ
มนุษยศาสตร์และ
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2556 

4.1-4-3 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เรื่อง 
รายชื่อผู้ได้รับทุนการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2556 (เพ่ิมเติม) 

 
ข้อ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการสนับสนุน

พันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
1. ด้านห้องปฏิบัติการวิจัย หรือหน่วยวิจัย 

คณะมีสถานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เป็นหน่วยให้คําปรึกษาและ
สนับสนุนงานวิจัยของคณะ (เอกสาร
หมายเลข 4.1-5-1 และ 4.1-5-2) 

2. ด้านห้องสมุดหรือแหล่ง ค้นคว้า ข้อมูล
สนับสนุนการวิจัย 
คณะมีสถานวิจัยคณะเป็นแหล่งรวบรวม
หนังสือ วารสาร และงานวิจัย (เอกสาร
หมายเลข 4.1-5-3) และ ใช้ทรัพยากร
ด้านห้องสมุดหรือแหล่ง ค้นคว้า ข้อมูล
ร่วมกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 4.1-5-4) 

3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการวิจัย  
คณะใช้ฐานข้อมูลด้านการวิจัยท่ีสถาบันวิจัย
และพัฒนา และสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยรวบรวม 
จัดเ ก็บ และเผยแพร่ ข้อมูล (เอกสาร
หมายเลข 4.1-5-5) 

4. ด้านกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัย 
คณะมีการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เม่ือ
วันท่ี 5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม
ส ะ บั น ง า  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง คมศาสตร์  มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ

4.1-5-1 ประมวลภาพสถานวิจัย       
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

4.1-5-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สถานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

4.1-5-3 รายชื่อหนังสือ วาสาร           
และงานวิจัย สถานวิจัย             
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

4.1-5-4 เอกสารแสดงภาพหน้า
เว็บไซต์ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์                  
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(http://www.arit.cmru. 
ac.th/web54/arit_library. 
php) 

4.1-5-5 เอกสารแสดงภาพหน้า
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศ
ผลงานวิจัย สถาบันวิจัย        
และพัฒนา 
(http://www.research. 
cmru.ac.th/2013/ris/ 
index.php) 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
เชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 4.1-5-6)
และมีการจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“Publishing Your Research Article : 
Journal Reviewers’ Recommendations” 
โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Sam Houston State 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือ
วันท่ี 10 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม
สะบันงา (เอกสารหมายเลข 4.1-5-7 
และ 4.1-5-8) 

 

4.1-5-6 แบบบันทึกการจัดการความรู้ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

4.1-5-7 บันทึกข้อความเลขท่ี 
0533/4489                        
ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2556 

4.1-5-8 ประมวลภาพการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง “Publishing 
Your Research Article : 
Journal Reviewers’ 
Recommendations” 

 
ข้อ 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ติดตามและ

ประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ (เอกสารหมายเลข 4.1-6-1) โดยมี
ผลการประเมินสูงกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ดังนี้  

1. ด้านการจัดสรรทุนวิจัยของคณะ  
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.24   

2. ด้านห้องปฏิบัติการวิจัย หรือหน่วยวิจัย  
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.17 

3. ด้านห้องสมุดหรือแหล่ง ค้นคว้า ข้อมูล
สนับสนุนการวิจัย  
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.08 

4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการวิจัย
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.03 

5. ด้านกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมการวิจัย 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 3.88 

 

4.1-6-1 รายงานผลการประเมินการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2556 

 

ข้อ 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไ ด้นําผล
ประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2555 ไปใช้ในการปรับปรุง
การดําเนินงานในปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 

1. มีการสํารวจครุภัณฑ์สําหรับการวิจั ย 
(เอกสารหมายเลข 4.1-7-1) 

2. มีการจัดทําวารสารวิชาการ “สะบันงา” 

4.1-7-1 สรุปผลการสํารวจครุภัณฑ์
สําหรับการวิจัย                       
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

4.1-7-2 วารสารสะบันงา 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
เ พ่ือส่ ง เสริ มการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ด้านการวิจัย (เอกสารหมายเลข 
4.1-7-2) 

 
ข้อ 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและ

กลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือจากสภาพปัญหา
ของสังคม (เอกสารหมายเลข 4.1-8-1) 
 

4.1-8-1 ระบบและกลไกเพ่ือสร้าง
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของท้องถ่ินและสังคม 

 
 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

8 ข้อ 8 ข้อ �  5 8  ข้อ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว โทรศัพท์  :  0 5388 5703 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นางสาวนิติกาญจ์ เซงคะแส ่ โทรศัพท์  :  0 5388 5746 
       นักวิชาการศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2  :  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน 
สร้างสรรค์  เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2       
สู่สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

6. เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 8 ข้อ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและ

กลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรื อนานาชา ติ  ( เอกสาร
หมายเลข 4.2-1-1) และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (เอกสาร
หมายเลข 4.2-1-2) 

4.2-1-1 ระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการ หรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

4.2-1-2 ตารางสรุปการตีพิมพ์และ
เผยแพร่งานวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและ

กลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (เอกสาร
หมายเลข 4.2-2-1) ซ่ึงมีการสังเคราะห์งานวิจัย 
เรื่อง “การวิจัยเพ่ือพัฒนาครูของครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ด้วยโจทย์วิจัยท้องถ่ิน” (เอกสาร
หมายเลข 4.2-2-2) เป็นคู่มือการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (เอกสารหมายเลข 4.2-2-3) 
นอกจากนี้มีการสังเคราะห์งานวิจัยจากโครงการ 
“ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถ่ินภาคเหนือ” (เอกสาร
หมายเลข 4.2-2-4) โดยอาจารย์โฆษิต ไชยประสิทธิ์ 
สังเคราะห์ เป็นบทความเรื่อง “โครงการยุววิจัย
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินภาคเหนือ การสังเคราะห์
เนื้อหาประเด็นสมบัติสาธารณะ” (เอกสารหมายเลข 
4.2-2-5) อาจารย์ ณัฐพร จาดยางโทน สังเคราะห์เป็น
บทความเรื่อง “วิเคราะห์ภูมินามภูมิเวศน์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนบน” (เอกสารหมายเลข 4.2-2-6) 
และอาจารย์นัยนา ครุฑเมือง สั งเคราะห์ เป็น 
บทความเรื่ อง “ภู มินามภู มิ เ วศน์ วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง” (เอกสารหมายเลข 4.2-2-7) 
 

4.2-2-1 ระบบและกลไกการรวบรวม 
คัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

4.2-2-2 รายงานการวิจัย เรื่อง                   
“การวิจัยเพ่ือพัฒนาครูของ
ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ด้วยโจทย์วิจัย
ท้องถ่ิน” 

4.2-2-3 คู่มือการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

4.2-2-4 บทความ “การสังเคราะห์
กระบวนการยุววิจัย
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน
ภาคเหนือ” 

4.2-2-5 บทความ เรื่อง “โครงการ            
ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน
ภาคเหนือ การสังเคราะห์
เนื้อหาประเด็นสมบัติ
สาธารณะ” 

4.2-2-6 บทความเรื่อง “วิเคราะห์ภูมิ
นามภูมิเวศน์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนบน” 

4.2-2-7 บทความเรื่อง “วิเคราะห์ภูมิ
นามภูมิเวศน์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง” 

 

ข้อ 3 คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์  มี การ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในข้อ 2 ผ่านทางเว็บไซต์ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เอกสาร
หมายเลข 4.2-3-1) และเผยแพร่ต่อคณาจารย์ใน
การประชุมอาจารย์ประจําภาคเรียน ((เอกสาร
หมายเลข 4.2-3-2) นอกจากนี้มีการเผยแพร่ไปยัง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เอกสาร
หมายเลข 4.2-3-3) 
 

4.2-3-1 เอกสารแสดงภาพหน้า
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

4.2-3-2 สําเนาลายมือผู้รับคู่มือการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
วิจัยเป็นฐาน 

4.2-3-2 หนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์ 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการนํา

ผลงานวิ จั ยหรื องานสร้ า งสรร ค์ ไปใช้ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง 
ดังนี้  

1. โรงเรียนบ้านเทอดไทย จังหวัดเชียงราย ได้นํา
คู่มือตีกลองปูจาจากงานวิจัยเรื่อง “ดนตรี
และการแสดงพ้ืนเมืองวิถีชีวิตของเทศบาล
ตําบลต้นเปาต้ังแต่อดีตสู่ปัจจุบัน” ไปใช้
ประโยชน์เชิงวิชาการ (เอกสารหมายเลข 
2.6-4-1)   

2. โรงเรียนบ้านเทอดไทย จังหวัดเชียงราย 
และโร ง เ รี ยน บ้ านปางหิ นฝน จั งหวั ด
เชียงใหม่ ได้นําผลงานวิจัยเรื่อง “ดนตรีของ
ชาวม้งในเขตพ้ืนท่ีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
หนองหอย ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่” ไปใช้ประโยชน์เชิง
วิชาการ (เอกสารหมายเลข 2.6-4-2)   

3. โ ร ง เ รี ยน เชี ย ง ให ม่คริ ส เ ตี ยน  จั งหวั ด
เชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านเทอดไทย 
จังหวัดเชียงราย ได้นําผลงานวิจัยเรื่อง “การ
เชื่อมโยงสังคมวัฒนธรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนผ่านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในชุมชนในแขวง
นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่” ไปใช้ประโยชน์
เชิงวิชาการ (เอกสารหมายเลข 2.6-4-3)   

4. เทศบาลเมืองต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่ ได้นํา
ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความต้องการ
และพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือ
ดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในเขตเทศบาลเ มืองต้นเปา 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่” ไปใช้
ประโยชน์เชิงวิชาการ (เอกสารหมายเลข 
2.6-4-4)   

5. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิง
ท่องเท่ียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคม 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้

4.2-4-1 หนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัย เรื่อง 
ดนตรีและการแสดงพ้ืนเมือง
วิถีชีวิตของเทศบาลตําบล  
ต้นเปาต้ังแต่อดีตสู่ปัจจุบัน 

4.2-4-2 หนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัย เรื่อง 
ดนตรีของชาวม้งในเขตพ้ืนท่ี
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 
หนองหอย ต.แม่แรม อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่ 

4.2-4-3 หนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัย เรื่อง 
การเชื่อมโยงสังคมวัฒนธรรม
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนผ่านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนใน
ชุมชนในแขวงนครพิงค์ จังหวัด
เชียงใหม่ 

4.2-4-4 หนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัย เรื่อง 
การศึกษาความต้องการและ
พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศเพ่ือดําเนินธุรกิจ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในเขตเทศบาล
เมืองต้นเปา อ.สันกําแพง    
จ.เชียงใหม่ 

4.2-4-5 หนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัย เรื่อง 
การสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้
ท้องถ่ินของแหล่งท่องเท่ียว 
ด้วยการประยุกต์ใช้ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
กรณีศึกษา: ต.ต้นเปา        
อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
นําผลการวิจัยเรื่อง “การสร้างฐานข้อมูล
องค์ความรู้ท้องถ่ินของแหล่งท่องเท่ียว ด้วย
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
กรณีศึกษา: ตําบลต้นเปา อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่” ไปใช้ประโยชน์เชิง
วิชาการ (เอกสารหมายเลข 2.6-4-5) 

6. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นํางานวิจัยเรื่อง 
“การวิจัยครูของครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ด้วยโจทย์วิจัยท้องถ่ิน” ไปใช้
ประโยชน์เชิงวิชาการ (เอกสารหมายเลข 
2.6-4-6)    

7. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นํา
ผลงานวิ จั ย เ รื่ อ ง  “การ ใช้ คํ า ทับ ศัพ ท์
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่” ไปใช้ประโยชน์ เชิ ง
วิชาการ (เอกสารหมายเลข 2.6-4-7)    

8. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นํา
ผลงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์สุนทรียภาพ
ในวรรณคดีนิ ราศของสุนทรภู่ ”  ไปใช้
ประโยชน์เชิงวิชาการ (เอกสารหมายเลข 
2.6-4-8)    

 

4.2-4-6 หนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัย เรื่อง 
การวิจัยครูของครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ด้วยโจทย์วิจัยท้องถ่ิน 

4.2-4-7 หนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัย เรื่อง 
การใช้คําทับศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

4.2-4-8 หนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัย เรื่อง 
การวิเคราะห์สุนทรียภาพใน
วรรณคดีนิราศของสุนทรภู่ 

ข้อ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้ระบบและ
กลไกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ (เอกสารหมายเลข 4.2-5-1) โดย
มีการแจ้งเวียนให้คณาจารย์ทราบแนวทาง ข้ันตอน 
และหลักเกณฑ์การดําเนินการ (เอกสารหมายเลข 
4.2-5-2)  
 

4.2-5-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา             
พ.ศ. 2554 

4.2-5-2 บันทึกข้อความเลขท่ี       
          ศธ. 0533.4.2.6/821           

เรื่อง ระบบและกลไกการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์                                  
ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2556 
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การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ �  5 5  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว โทรศัพท์  :  0 5388 5703 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นางสาวนิติกาญจ์ เซงคะแส ่ โทรศัพท์  :  0 5388 5746 
       นักวิชาการศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
                 และนักวิจัยประจํา (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  :  

       โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5  
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(ได้แก่ คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

1.2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่มี) 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ) 

  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
หมายเหตุ  ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ. 
 1.  จํานวนเงิน  ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ (ให้นับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนนั้น ๆ  
 2.  จํานวนคน ใช้ข้อมูลปีการศึกษา (อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง 
ไม่นับลาศึกษาต่อ ) 
 
สรุปคะแนนท่ีได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

1. คะแนนท่ีได้ในระดับคณะวิชา =  ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2. คะแนนท่ีได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกวิชาในสถาบัน 

 
 
สูตรการคํานวณ: 
 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย  
 

 สัดส่วนจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  

  

 

          จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัท้ังหมด 
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 2.  แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ตามสาขา ดังนี้ 

   

สําหรับกลุ่มท่ี 1 คะแนนท่ีได้ =      
      

 

สําหรับกลุ่มท่ี 2 คะแนนท่ีได้ = 

 

   

  สําหรับกลุ่มท่ี 3 คะแนนท่ีได้ = 

  

 2.  หาค่าเฉล่ียผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จากค่าคะแนน ท้ัง 5 คณะ 
ดังนี้ 

     

     ค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนท้ัง 5 คณะ = 

 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน  

รายการ จํานวน 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 128 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 128 คน 
จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0 คน 
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 152,300 บาท 
 จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 6,612,700 บาท 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ :  
 ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายใน จํานวน 152,300 บาท และจากภายนอกสถาบันจํานวน 6,612,700 บาท 
ดังต่อไปนี้ 

    สัดส่วนจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ 

                       50,000 

×   5 

    สัดส่วนจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ 

                       25,000 

×   5 

    สัดส่วนจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ 

                       60,000 

×   5 

   (ค่าคะแนนกลุ่มท่ี 1 + กลุ่มท่ี 2 + กลุ่มท่ี 3) 

                             5 
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ลําดับ
ท่ี 

หัวหน้าโครงการ 
ชื่อโครงการวิจัย 

งบท่ีได้รับ
จัดสรร  
(บาท) 

วันเร่ิม-สิ้นสุด
สัญญา 

แหล่ง
งบประมาณ 

ชื่อ นามสกลุ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จํานวน 8 เรื่อง เป็นเงินท้ังสิ้น 152,300 บาท 
1  ผศ. สัญญา สะสอง  แนวคิดเรื่องการทําแท้งกับผลกระทบ                     

ทางจริยธรรมในทัศนะของนักศึกษาหญิง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

20,000   คณะ 

2 อ.สุชาดา เกียรติยุทธ
ชาติ 

การใช้ภาษาเพ่ือปลูกฝังทัศนคติท่ีดีผ่าน                   
เพลงประจําสถาบันของมหาวิทยาลัยในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ 7 แห่ง 

20,000 30 เม.ย. 56 – 
30 เม.ย. 57 

คณะ 

3 อ.กฤษฎา เอี่ยมละมัย ความรับรู้ของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์
เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสอดแทรกในวิชา
กฎหมาย : กรณีศึกษาวิชากฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยหน้ี 

20,000  1 มิ.ย. 56 –  
31 ธ.ค. 56 

คณะ 

4 ผศ.ดร. 
ปองปรารถน์ 

สุนทรเภสัช การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมาย
สหรัฐออสเตรเลียเกี่ยวกับการส่งข้อความหรือ
ภาพท่ีมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องทางอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

10,000 1 ก.ย. 56 –  
31 มี.ค. 57 

คณะ 

5 อ.ปณชนก ชาญไววิทย์ การใช้ทฤษฎีการเน้นรูปทางภาษาแบบมุ่ง
ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแปล
ไทยเป็นอังกฤษของนักศึกษาไทยระดับอุดมศึกษา 

20,000 3 ส.ค. 56 –  
2 ส.ค. 57 

คณะ 

6 อ.ภาวนา เพ็ชรพาย การศึกษาคําเลียนเสียงธรรมชาติในภาษาเกาหลี 17,500  
 

คณะ 

7 อ.กฤษณะ สุยะอ้าย การใช้งานวรรณกรรมประเภทเรื่องส้ันเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี  

12,000  คณะ 

8 อ.พรสวรรค์ จันทะวงศ์ กลองบูชาในสังคมและวัฒนธรรมของ                      
ชาวเชียงใหม่ 

32,800 25 มี.ค. 56 –  
25 มี.ค. 57 

กองทุนวิจัย 

รวมเป็นเงิน 152,300   

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก จํานวน 27 เรื่อง เป็นเงินท้ังสิ้น 6,612,700 บาท 
1 รศ. สนิท สัตโยภาส  แรงงานต่างด้าวกับความม่ันคงทางสังคม 120,000 15 ม.ค. 56 – 

14 ม.ค. 57 
วช. 

2 อ.เปรมวดี กิรวาที การปรับตัวของแรงงานหญิงข้ามชาติภายใต้
นโยบายความม่ันคงของชาติ กรณีศึกษา : 
แรงงานหญิงข้ามชาติสัญชาติพม่าในเมืองเชียงใหม่ 

298,200 8 ม.ค. 56 –  
7 ม.ค. 57 

วช. 

3 รศ. สนิท สัตโยภาส ภาษากับความม่ันคงในชีวิต : กรณีศึกษาแรงงาน
พม่าในแขวงนครพิงค์ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 

300,000 15 ม.ค. 56 – 
14 ม.ค. 57 

วช. 

4 อ.กิตติชัย ปัญญาวัน ชุมชนกับการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว : 
กรณีศึกษาบ้านต้นโชค ตําบลหนองบัว อําเภอ 
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 

296,400 8 ม.ค. 56 –  
7 ม.ค. 57 

วช. 

5 อ.กมลาศ สาลี แรงงานข้ามชาติกับโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการ
ทางสังคมของรัฐ : กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติ              
ในเทศบาลนครเชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

300,000 15 ม.ค. 56 – 
15 ม.ค. 57 

วช. 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
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ลําดับ
ท่ี 

หัวหน้าโครงการ 
ชื่อโครงการวิจัย 

งบท่ีได้รับ
จัดสรร  
(บาท) 

วันเร่ิม-สิ้นสุด
สัญญา 

แหล่ง
งบประมาณ 

ชื่อ นามสกลุ 
6 ดร. รณวีร์ พาผล การสร้างสรรค์การเรียนรู้กับการพัฒนาชุมชนสู่

ความม่ันคงทางสังคมเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

150,000 15 ม.ค. 56 – 
14 ม.ค. 57 

วช. 

7 อ.กัลยา มหาวัน การเช่ือมโยงสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือรองรับ           
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในชุมชนในแขวง              
นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

299,250 4 ม.ค. 56 –  
3 ม.ค. 57 

วช. 

8 อ.พะเยา พรหมเทศ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือ              
การพัฒนาระเบียบชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีแขวง               
นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

246,650 4 ม.ค. 56 –  
3 ม.ค. 57 

วช. 

9 อ.พัชยา สุขพัชราภรณ์ การบูรณาการวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษาสู่ความม่ันคง
ของเยาวชนในระบบโรงเรียน 

300,000 2 ม.ค. 56 –  
1 ม.ค. 57 

วช. 

10 อ.วรสุดา วัฒนวงศ์ การบูรณาการวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษาสู่ความม่ันคง
ของเยาวชนนอกระบบ 

300,000 3 ม.ค. 56 –  
2 ม.ค. 57 

วช. 

11 ดร. รณวีร์ พาผล การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทาง
อารมณ์เพ่ือการบริโภคส่ือและข่าวสารอย่าง        
ชาญฉลาดของเยาวชนในแขวงนครพิงค์                
จังหวัดเชียงใหม่ 

300,000 2 ม.ค. 56 –  
1 ม.ค. 57 

วช. 

12 ผศ. รักฏา เมธีโภคพงษ์ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ                  
การท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกับองค์กรท้องถิ่น                
ในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

300,000  7 ธ.ค. 55 –  
30 พ.ย. 56 

วช. 

13 อ.ณัฐวัฒน์ โสมดี ศักยภาพหัตถกรรมท้องถิ่นไทย 10 สาขา ของ
ภาคเหนือตอนบนสู่การค้าชายแดนไทย – จีน
ตอนใต้  

175,850 15 ม.ค. 56 – 
14 ม.ค. 57 

วช. 

14 ผศ. รุทธ ประวัง การศึกษาข้อมูลด้านบริบทชุมชน การค้าชายแดน
ไทย – จีนตอนใต้ท่ีมีผลต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์งาน
หัตถกรรมช่าง 10 สาขาของภาคเหนือตอนบน 

300,000 15 ม.ค. 56 – 
14 ม.ค. 57 

วช. 

15 อ.ภาสกร โทณะวณิก ศึกษาภาวะการค้าชายแดนไทย – จีนตอนใต้  
ด้านงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขาของภาคเหนือ
ตอนบน 

300,000 15 ม.ค. 56 – 
14 ม.ค. 57 

วช. 

16 อ.ลลิดา วิบูลวัชร การส่งเสริมการค้าชายแดนไทย – จีนตอนใต้ด้วย
การจัดทําศัพทานุกรมการค้าระหว่างประเทศ
ฉบับภาษาอังกฤษ 

300,000 14 ม.ค. 56 –  
13 ม.ค. 57 

วช. 

17 อ.สายพิณ สังตีตศิลป์ การศึกษาระเบียบพิธีการทางศุลกากรของการค้า
ชายแดนไทย – จีนตอนใต้ ด้านงานหัตถกรรมช่าง 
10 สาขาของภาคเหนือตอนบน 

298,200 15 ม.ค. 56 – 
14 ม.ค. 57 

วช. 

18 อ.ณัฐวัฒน์ โสมดี เส้นทางการค้าชายแดนไทย – จีนตอนใต้               
ด้านงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขาของภาคเหนือ
ตอนบน ภายใต้กรอบเส้นทางเศรษฐกิจตามแนว
เหนือ – ใต้ 

298,200 15 ม.ค. 56 – 
14 ม.ค. 57 

วช. 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
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การคํานวณ : 

6,765,000 

 128 

การคํานวณค่าคะแนน : 

52,851.56 

25,000 

 

ลําดับ
ท่ี 

หัวหน้าโครงการ 
ชื่อโครงการวิจัย 

งบท่ีได้รับ
จัดสรร  
(บาท) 

วันเร่ิม-สิ้นสุด
สัญญา 

แหล่ง
งบประมาณ 

ชื่อ นามสกลุ 
19 รศ. อัญชลี โสมดี การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการงาน

หัตถกรรม 10 สาขาของภาคเหนือตอนบนสู่
การค้าชายแดนไทย – จีนตอนใต้ 

300,000 15 ม.ค. 56 – 
14 ม.ค. 57 

วช. 

20 อ.เอกพงษ์ สุริยงค์ การสร้างความม่ันคงด้านสังคม วัฒนธรรม                
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยอาศัยการมี          
ส่วนร่วมของภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

130,000 15 ม.ค. 56 – 
14 ม.ค. 57 

วช. 

21 อ.สมศักด์ิ พรมจักร การลดภาวะโลกร้อนตามโครงการธนาคารขยะ           
รีไซเคิล โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
แขวงเวียงพิงค์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

299,980 15 ม.ค. 56 – 
14 ม.ค. 57 

วช. 

22 อ.เมธินี ตุ้ยสา การส่งเสริม อนุรักษ์ เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ดนตรีพ้ืนเมืองวงกลองต่ึงโนงของชุมชนแขวง          
นครพิงค์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

100,000 15 ม.ค. 56 – 
14 ม.ค. 57 

วช. 

23 อ.ณัฐนรี รัตนสวัสด์ิ ผลกระทบของประเพณีปอยส่างลองต่อวิถีชีวิต
ชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

100,000 15 ม.ค. 56 – 
14 ม.ค. 57 

วช. 

24 อ.เอกพงษ์ สุริยงค์ การจัดการปัญหานํ้าเสียจากแหล่งชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

299,985 15 ม.ค. 56 – 
15 ม.ค. 57 

วช. 

25 ว่าท่ี รต.สรายุทธ  อ่องแสงคุณ การศึกษากระบวนท่าฟ้อนเล็บเพ่ือส่งเสริม
อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
เชียงใหม่ 

100,000 15 ม.ค. 56 – 
14 ม.ค. 57 

วช. 

26 อ.เสน่ห์ วงศ์สุฤทธ์ิ การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                  
ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือสร้างความม่ันคง               
ด้านวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่น 

100,000 15 ม.ค. 56 – 
14 ม.ค. 57 

วช. 

27 อ.ศิริพร คืนมาเมือง การสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุเพ่ือความม่ันคงใน
ชีวิตด้วยศิลปหัตถกรรมประจําถิ่น 

299,985 15 ม.ค. 56 – 
14 ม.ค. 57 

วช. 

รวมเป็นเงิน 6,612,700   

     =   52,851.56 

� 5  =  10.57  คะแนน 



122 

 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

30,000              
บาท/คน 

52,851.56             
บาท/คน 

� 5 50,000 บาท/คน 
 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

4.3-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุน   
การวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2556 

4.3-2 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 

4.3-3 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 
(เพ่ิมเติม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว โทรศัพท์  :  0 5388 5703 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นางสาวนิติกาญจ์ เซงคะแส ่ โทรศัพท์  :  0 5388 5746 

       นักวิชาการศึกษา 



123 

 

                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๕   :  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. ๕) 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิ

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI 
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือ  ISI หรือ Scopus 
 

         กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 

 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South 
East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ 
เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย – ลาว เป็นต้น 
 การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ
(อย่างน้อย 5 ประเทศ) 
 การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 

หมายเหตุ  ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ. 
 1.  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน (2556) 
 2.  จํานวนคน  ใช้ข้อมูลปีการศึกษา (2556)  
               (อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ) 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

วิธีการคํานวณ 
           
           
           
   
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5  คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 
  

การคิดคะแนนระดับคณะ ให้นําคะแนนท่ีคิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย และ
การคิดคะแนนระดับสถาบันให้นําคะแนนท่ีคิดได้ในแต่ละคณะ มาหาค่าเฉลี่ย 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
รายการ จํานวน 

จํานวนนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0 คน 
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ 0 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 128 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 21 คน 
 
ผลการดําเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจําท้ังหมด จํานวน  
149 คน แบ่งเป็นอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน  128 คน อาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ  
จํานวน 21 คน โดยมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ จํานวน 17  ชิ้น  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ช่ืองานวิจัย แหล่งตีพิมพ์ ปีท่ีตีพิมพ์ ค่าน้ําหนัก
1  อ.ภาวนา  เพ็ชร 

             พราย 
ศึกษาคําการเลียนเสียงและ
คําแสดงทา่ทางในภาษา
เกาหลี 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติเกาหลี
ศึกษา คร้ังที่ 3        
ณ มหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
กรุงเทพ 

2556 0.25 

ผลรวมการถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 
 × 100 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ช่ืองานวิจัย แหล่งตีพิมพ์ ปีท่ีตีพิมพ์ ค่าน้ําหนัก
2  รศ.สนิท สัตโยภาส 

อาจารย์บรมศักดิ์  
กลั่นเรืองแสง 

“การวิจัยเพ่ือพัฒนาครู
ของครูมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเชียงใหม่ด้วยโจทย์
วิจัยท้องถ่ิน”   
 
 

 

Burapha 
University 

International 
Conference 

“Global Change: 
Human and 

Social Impacts” 

2556 0.25 

3  อาจารย์ ดร.บังอร  
        ฉัตรรุ่งเรือง 

The Sufficiency 
Economic Philosophy 
Application and the 
Business Success for 
Tourism Industry in 
the North of Thailand. 
 

Club Vila Bran 
ประเทศ

สาธารณรัฐ
โรมาเนีย 

2556 0.25 

4  อ.ปณชนก ชาญ 
              ไววิทย ์

Using effective 
feedback to improve 
professional English 
teachers: what 
performance needs 
feedback 
 

University of 
Indonesia 

ประเทศอินโดนีเซีย 

2556 0.25 

5  อ.ลลิดา วิบลูวัชร Implementing 
Research-Based 
Instruction in English 
Class to Promote 
Students Learning Skill 
 

University of 
Indonesia 

ประเทศอินโดนีเซีย 

2556 0.25 

6  อ.สุรชาติ พุทธิมา การศึกษาความต้องการ
และพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศเพ่ือ
การดําเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในเขตเทศบาล
เมืองต้นเปา อําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

การประชุม
วิชาการระดับชาติ
ประจําปี 2556 

สมาคม
สถาบันอุดมศึกษา

เอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

APHEIT 
CONFERENCE 

(2013) 
 

2556 0.25 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ช่ืองานวิจัย แหล่งตีพิมพ์ ปีท่ีตีพิมพ์ ค่าน้ําหนัก
7  อ.ดร.เฉลิมชัย ไชย

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

The 23rd 
International 

Conference on 
British and 
American 

Studies (BAS) 

2556 0.25 

8  อ.พรสวรรค์ จันทะ 
                วงศ์ 

การจัดการวงโยธวาทิตใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

วารสารวิจัย          
ราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีท่ี 14 

ฉบับท่ี 1            
ตุลาคม 2555 – 
มีนาคม 2556 

 

2556 0.25 

9  อ.บูรณพันธุ์ ใจหล้า แน : พัฒนาการและ
กระบวนการสร้าง 

วารสารวิจัย              
ราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีท่ี 14 

ฉบับท่ี 1             
ตุลาคม 2555 – 
มีนาคม 2556 

 

2556 0.25 

10  รศ.อัญชลี โสมด ี การประยุกต์พระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ          
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ด้านงานหัตถกรรมกระดาษ
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

ราชภัฏวชิาการ
เพ่ือท้องถ่ิน              

ครั้งท่ี 6 ระหว่าง 
14 – 16 

กุมภาพันธ์ 2556 
 

2556 0.25 

11  อ.โฆษิต ไชย 
           ประสิทธิ ์

การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน
ในมิติการพัฒนาจาก
ภายใน กรณีศึกษาชุมชม
ในสถานีเกษตรหลวงอ่าง
ขาง อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ 
 

ราชภัฏวชิาการ
เพ่ือท้องถ่ิน              

ครั้งท่ี 6 ระหว่าง 
14 – 16 

กุมภาพันธ์ 2556 

2556 0.25 

12  อ.เกศินี ศรีรัตน์ บทบาทของผ้าปักต่อวิถี
ชีวิตชาวม้งบ้านหนอง
หอย ตําบลแม่แรม 
อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 

ราชภัฏวชิาการ
เพ่ือท้องถ่ิน       

ครั้งท่ี 6 ระหว่าง 
14 – 16 

กุมภาพันธ์ 2556 
 

2556 0.25 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ช่ืองานวิจัย แหล่งตีพิมพ์ ปีท่ีตีพิมพ์ ค่าน้ําหนัก
13  อ.นิรุตร์ แก้วหล้า ดนตรีของชาวม้งในเขต

พ้ืนท่ีศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงหนองหอย ตําบล 
แม่แรม อําเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ราชภัฏวชิาการ
เพ่ือท้องถ่ิน              

ครั้งท่ี 6 ระหว่าง 
14 – 16 

กุมภาพันธ์ 2556 

2556 0.25 

14  อ.ดร. ธนพชร นุต 
                สาระ 

จากมูลค่าสู่คุณค่า
หัตถกรรมตําบลต้นเปา 
อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ราชภัฏวชิาการ
เพ่ือท้องถ่ิน              

ครั้งท่ี 6 ระหว่าง 
14 – 16 

กุมภาพันธ์ 2556 

2556 0.25 

15  รศ. สนิท สัตโยภาส การใช้กระบวนจิตตปัญญา
ศึกษา (Contemplative 
Studies) หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอัน
พึงประสงค์แก่นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

ราชภัฏวชิาการ
เพ่ือท้องถ่ิน              

ครั้งท่ี 6 ระหว่าง 
14 – 16 

กุมภาพันธ์ 2556 

2556 0.25 

16  อ.ณัฐวัฒน์ โสมด ี การออกแบบและ
ศักยภาพของกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนเครื่องแต่งกาย
พ้ืนเมือง จากผ้าทอ
สําหรับสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรีในการ
สื่อสารอัตลักษณ์ล้านนา 
เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์
การท่องเท่ียวของจังหวัด
เชียงใหม่ 

ราชภัฏวชิาการ
เพ่ือท้องถ่ิน              

ครั้งท่ี 6 ระหว่าง 
14 – 16 

กุมภาพันธ์ 2556 

2556 0.25 

17  รศ.อัญชลี โสมด ี การลดภาวะโลกร้อนเพ่ือ
การท่องเท่ียวด้วยการ
จัดทําหลักสูตรท้องถ่ิน 
เรื่องการออกแบบศิลปะ
จากเศษผ้าให้กับ
ผู้ประกอบการผ้าในถนน
คนเดินวันอาทิตย์ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ราชภัฏวชิาการ
เพ่ือท้องถ่ิน              

ครั้งท่ี 6 ระหว่าง 
14 – 16 

กุมภาพันธ์ 2556 

2556 0.25 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่  จํานวน 2 ชิ้น  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ช่ืองานสร้างสรรค์ แหล่งเผยแพร่ ปีท่ีเผยแพร่ ค่าน้ําหนัก 
1  อ.เอกพงศ์ สุริยงค์ ภาพถ่าย “มองสิงห์ ผ่าน

เลนส์” โดยอาจารย์และ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงใหม่ 

บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์
เรช่ัน งาน 80 ปี 

BoonRawdBrewery 
“มองสิงห์ สร้างศิลป์” 

25 ตุลาคม 2556 
ณ ห้างสรรพสินค้า 
สยามดิสคัพเวอรี่

กรุงเทพฯ 

2556 0.25 

2  อ.นิรุตร์ แก้วหล้า เพลงบรรเลงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 

คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ 

2556 0.125 

 

สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์   

รายการ 
ค่า 

น้ําหนัก 
จํานวน 

ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

มีการตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดบัชาต/ิระดบั
นานาชาต ิหรือมีการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 17 4.25 

มีการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 0.50 0 0 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูใ่นประกาศ
ของ สมศ. 

0.75 0 0 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
หรือ  ISI หรือ Scopus 

1.00 0 0 

รวม 17 4.25 
  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

รายการ 
ค่า 

น้ําหนัก 
จํานวน 

ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.125 1 0.125 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.25 1 0.25 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.50 0 0 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75 0 0 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 1.00 0 0 

รวม 2 0.375 
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การคํานวณ : 

4.625 

 149 

การคํานวณค่าคะแนน : 

3.10 

10 

 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 3.10 � 1.55 ร้อยละ 5 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

๔.๕-1  หนังสือรวมบทความ “แสงแห่งพลวัตเกาหลี” ในการประชุมวิชาการรับชาติเกาหลี
ศึกษา ครั้งท่ี 3 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพ  

๔.๕-2  Proceeding of the Burapha University International Conference 2013 
“Global Change: Human and Social Impacts” 

๔.๕-3  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับ
จัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งท่ี 3/2556  

๔.๕-4  หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2556 สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

๔.๕-5  บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการนําเสนอบทความวิชาการในงาน
ประชุมวิชาการ The 23rd International Conference on British and 
American Studies (BAS) 

๔.๕-6  วารสารวิจัยราชภัฏเชยีงใหม่ ประจําปีท่ี 14 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 
๔.๕-7  บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและการจัด

นิทรรศการวิชาการ “ราชภัฏวิชาการเพ่ือท้องถ่ิน ครั้งท่ี 6” 
 
ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว โทรศัพท์  :  0 5388 5703 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นางสาวนิติกาญจ์ เซงคะแส ่ โทรศัพท์  :  0 5388 5746 

       นักวิชาการศึกษา 

  � 100  =  3.10 

� 5  =  1.55 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๖  :   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ (สมศ.๖) 
  

วิธีการคํานวณ : 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
หมายเหตุ  ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ. 
 1.  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน  
 2.  จํานวนคน  ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  
               (อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ) 
 3. การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันท่ีนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยท่ีผลงานวิจัยจะดําเนินการในช่วงใดก็ได้ 
ช่วงเวลาท่ีใช้จะเป็นตามปีปฏิทิน ตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีท่ีงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้น   
ในกรณีท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีแตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ท่ีไม่ซํ้ากัน 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ลําดับที ่ รายการ จํานวน 
1  จํานวนอาจารยป์ระจาํที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นบัรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 128 
2  จํานวนนักวิจัยประจาํที่ปฏิบัติงานจริง  (ไม่นบัรวมผู้ลาศึกษาตอ่) 0 
3  จํานวนอาจารยป์ระจาํที่ลาศึกษาต่อ  21 
4  จํานวนนักวิจัยประจาํที่ลาศึกษาต่อ  0 
5  จํานวนรวมของผลงานวิจยัที่นาํไปใชป้ระโยชน์  8 
6  จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใชป้ระโยชน์  1 

 

ผลการดําเนินการ 
ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจําท้ังหมด จํานวน  

149 คน แบ่งเป็นอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 128 คน  อาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ  
จํานวน 21  คน โดยมีผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์  จํานวน 8  ชิ้น  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

   ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 

           จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 
X 100 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัย องค์กร/หน่วยงานท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ 

การนําไปใช้
ประโยชน์ 

1 ผศ.ดร.ธนพชร  นุตสาระ ดนตรีและการแสดง
พื้นเมืองวิถีชีวิตของเทศบาล
ตําบลต้นเปาตั้งแต่อดีตสู่
ปัจจุบนั (คู่มือการตีกลอง          
ปูจา) 
 

โรงเรียนบ้าน             
เทอดไทย          
จังหวัดเชียงราย 

การใช้
ประโยชน์ 
เชิงวิชาการ 

2 อาจารย์นิรุตร์ แก้วหล้า ดนตรีของชาวม้งในเขต
พื้นที่ศูนย์พฒันาโครงการ
หลวงหนองหอย ตําบลแม่
แรม อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 

- โรงเรียนบ้าน           
เทอดไทย จังหวัด
เชียงราย 

- โรงเรียนบ้าน              
ปางหินฝน    
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

การใช้
ประโยชน์ 
เชิงวิชาการ 

3 อ. กัลยา มหาวัน การเชื่อมโยงสังคม
วัฒนธรรมเพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่าน            
การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน
ในชุมชนในแขวงนครพิงค์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

- โรงเรียนเชียงใหม่ 
คริสเตียน จังหวัด
เชียงใหม่ 

- โรงเรียนบ้าน          
เทอดไทย จังหวัด
เชียงราย 

 
  

การใช้
ประโยชน์ 
เชิงวิชาการ 

4 อ.สุรชาติ พุทธิมา การศึกษาความต้องการ
และพฤติกรรม              
การแสวงหาสารสนเทศ
เพ่ือดําเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในเขตเทศบาล
เมืองต้นเปา  
อําเภอสันกําแพง จังหวัด 
เชียงใหม่ 
 

เทศบาลเมือง              
ต้นเปา              
อําเภอสันกําแพง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

การใช้
ประโยชน์ 
เชิงวิชาการ 

5 อ.บรมศักด์ิ กลั่นเรือง 
              แสง 

การสร้างฐานข้อมูลองค์
ความรู้ท้องถ่ินของแหล่ง
ท่องเท่ียว ด้วยการ
ประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
กรณีศึกษา: ตําบลต้นเปา 
อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 
 

สาขาวิชาภูมิศาสตร์
และประวัติศาสตร์
เชิงท่องเท่ียว         
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏจันทรเกษม 

การใช้
ประโยชน์ 
เชิงวิชาการ 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ช่ืองานวิจัย องค์กร/หน่วยงานท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ 

การนําไปใช้
ประโยชน์ 

6 รศ.สนิท    สัตโยภาส 
อ.ทัศนีพร  ประภัสสร 
อ.บรมศักด์ิ กลั่นเรือง 
              แสง 

การวิจัยครูของครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ด้วยโจทย์วิจัย
ท้องถ่ิน 

สถาบนัวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

การใช้
ประโยชน์ 
เชิงวิชาการ 

7 อ.อนิสรา รัศมีเจริญ การใช้คําทับศัพท์
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ 

คณะศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

การใช้
ประโยชน์ 
เชิงวิชาการ 

8 อ.วาทินี ศิริชัย การวิเคราะห์สุนทรียภาพ
ในวรรณคดีนิราศของ
สุนทรภู่ 

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลยัพะเยา 

การใช้
ประโยชน์ 
เชิงวิชาการ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ที่นาํไปใชป้ระโยชน์   จํานวน 1 ชิน้  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ช่ืองานสร้างสรรค์ องค์กร/หน่วยงานท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ 

การนําไปใช้
ประโยชน์ 

1 อาจารย์นิรุตร์ แก้วหล้า เพลงบรรเลงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 

- ห้างหุ้นส่วนจํากัด 
เอช. ดี. มีเดีย 
สตูดิโอ 

- คณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏเชียงใหม่ 

การใช้
ประโยชน์ 

เชิงสาธารณะ 

 
การคํานวณ : 

9 

149 

 
การคํานวณค่าคะแนน : 

6.04 

20 

 

 

�  100  =  ร้อยละ  6.04 

� 5  =  1.51  คะแนน 
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การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 6.04 �  1.51 ร้อยละ 10 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

๔.๖-1  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย เรื่อง ดนตรีและการแสดงพื้นเมืองวิถีชวีิต
ของเทศบาลตําบลตน้เปาตั้งแตอ่ดีตสู่ปัจจุบนั 

๔.๖-2  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย เรื่อง ดนตรีของชาวม้งในเขตพื้นที่ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

๔.๖-3  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย เรื่อง การเชื่อมโยงสังคมวัฒนธรรมเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนใน
ชุมชนในแขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

๔.๖-4  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการและ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัด เชียงใหม่ 

๔.๖-5  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย เรื่อง การสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้
ท้องถ่ินของแหล่งท่องเท่ียว ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
กรณีศึกษา: ตําบลต้นเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

๔.๖-6  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย เรื่อง การวิจัยครูของครูมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงใหม่ด้วยโจทย์วิจยัท้องถ่ิน 

๔.๖-7  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย เรื่อง การใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ 

๔.๖-8  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์สุนทรียภาพใน
วรรณคดีนิราศของสุนทรภู่ 

๔.๖-9  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากเพลงบรรเลงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 

 
 
 

 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว โทรศัพท์  :  0 5388 5703 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นางสาวนิติกาญจ์ เซงคะแส ่ โทรศัพท์  :  0 5388 5746 
       นักวิชาการศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๗    :   ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.๗) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
0.25 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
0.50 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.00 ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์

การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

 

วิธีการคํานวณ 
 

 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

หมายเหตุ  ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ. 
 1.  จํานวนผลงานวิชาการ  ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน  
 2.  จํานวนคน  ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  
               (อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด ท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ) 
 3.  การนับผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่
ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ หนังสือ หรือ
ตําราทางวิชาการ ซ่ึงมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ และ
ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีท่ีมีการตีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการตีพิมพ์เพียง
ครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 ชิ้น 
 
 
 
 
 
 
 

             ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการ ท่ีได้รับรองคุณภาพ 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 
X 100 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน: 

ลําดับที ่ รายการ จํานวน 
1 จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)  128 คน 
2 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง  (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 0 คน 
3 จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 21 คน 
4 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ  0 คน 
5 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 10 เร่ือง 
6 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2 เร่ือง 
7 ตําราหรือหนังสือที่ มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่

สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน) 
1 เร่ือง 

8 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกิน
ร้อยละ 50 ของชิ้นงาน) 

4 เร่ือง 

 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 

ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจําท้ังหมด จํานวน  
149 คน แบ่งเป็นอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง จํานวน 128 คน  อาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ  
จํานวน 21 คน โดยมีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  จํานวน 17  ชิ้นงาน  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิชาการ 
ปีที่ได้รับ           

การรับรอง
คุณภาพ 

หน่วยงาน 
ที่รับรอง 

ค่านํ้าหนัก 

1  อ.พรสวรรค์                   
จันทะวงศ์ 

ตํารา “ทรัมเป็ต 
(Trumpet)”   

2556  สภามหาวิทยาลัย   
 ราชภัฏเชียงใหม่  

0.75 

2  รศ.อรุณรัตน์  
วิเชียรเขียว 

หนังสือ “สังคมและ
วัฒนธรรมลา้นนาจากคํา
บอกเล่า” 

2556  สภามหาวิทยาลัย   
 ราชภัฏเชียงใหม่ 

1.00 

3  รศ.อรุณรัตน์  
วิเชียรเขียว 

หนังสือ “พระพุทธรูปใน
ล้านนา” 

2556  สภามหาวิทยาลัย   
 ราชภัฏเชียงใหม่ 

1.00 

4  ผศ.นิโลบล              
วิมลสิทธชิัย 

ตํารา “การจัดการ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง” 

2556  สภามหาวิทยาลัย   
 ราชภัฏเชียงใหม่ 

1.00 

5  ผศ.บูรณพันธ์                
ใจหล้า 

ตํารา “การปฏิบตัิ               
รีคอร์เดอร์เบื้องต้น” 

2556  สภามหาวิทยาลัย   
 ราชภัฏเชียงใหม่ 

1.00 

6  อ.ภาวนา  
เพ็ชรพราย 

บทความวชิาการ 
“การศึกษาคําเรียกขาน
ภาษาเกาหลีในบริบทการ
สนทนา” 

2556  วารสารสะบนังา  
 ปีที่ 1/2556 
 หน้า 5 - 22 

0.25 
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ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิชาการ 
ปีที่ได้รับ           

การรับรอง
คุณภาพ 

หน่วยงาน 
ที่รับรอง 

ค่านํ้าหนัก 

7  อ.นิรุตร์ แก้วหล้า บทความวชิาการ “ดนตรี
ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่” 

2556  วารสารสะบนังา  
 ปีที่ 1/2556 
 หน้า 23 – 36  
 

0.25 

8  อ.กมลาส                  
สาลี  สุกัณศีล 

บทความวชิาการ “แรงงาน
ข้ามชาติในประเทศไทย” 

2556  วารสารสะบนังา  
 ปีที่ 1/2556 
 หน้า 51 – 58  
 

0.25 

9  อ.วศิน ยิ้มแย้ม บทความวชิาการ “สถานะ
ทางกฎหมายของประเทศ
ไทย” 
 

2556  วารสารสะบนังา  
 ปีที่ 1/2556 
 หน้า 59 – 70 

0.25 

10  ดร.สุทธินันท์ ชืน่ชม บทความวชิาการ “Social 
Networking Analysis” 

2556  วารสารสะบนังา  
 ปีที่ 1/2556 
 หน้า 71 – 82 

0.25 

11  ผศ. ดร. ธนพชร 
นุตสาระ 

บทความวิจยั “ดนตรีและ
การแสดงพื้นเมือง วิถีชีวิต
ของเทศบาลตําบนตน้เปา
ตั้งแต่อดีตสู่ปัจจบุัน” 
 

2556  วารสารสะบนังา  
 ปีที่ 1/2556 
 หน้า 83 – 94  

0.25 

12  ผศ. ดร. ศักราช  
ฟ้าขาว 

บทความวิจยั “การบริหาร
จัดการทางวฒันธรรมที่
เหมาะสมกับชุมชนกลุ่ม 
ชาติพนัธุ์” 
 

2556  วารสารสะบนังา  
 ปีที่ 1/2556 
 หน้า 95 – 104  

0.25 

13  อ.โฆษิต  
ไชยประสิทธิ ์

บทความวิจยั “การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยนืในมิติ
การพัฒนาจากภายใน 
กรณีศึกษาชุมชนในศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงหนอง
หอย ตําบลแม่แรม อําเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” 
 

2556  วารสารสะบนังา  
 ปีที่ 1/2556 
 หน้า 105 – 112  

0.25 

14  อ.สุรชาติ พุทธิมา บทความวิจยั “การจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน: กรณีศึกษา
วิชาการอ่านและการส่งเสริม
การอ่านสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงใหม่ 
 

2556  วารสารสะบนังา  
 ปีที่ 1/2556 
 หน้า 113 – 122  

0.25 



137 

 

                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
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ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิชาการ 
ปีที่ได้รับ           

การรับรอง
คุณภาพ 

หน่วยงาน 
ที่รับรอง 

ค่านํ้าหนัก 

15  อ.สุรชาติ พุทธิมา บทความวิชาการ             
“แนวทางการพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนด้านสารสนเทศท่ี
สอดคล้องกับความต้องการ
และพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา 
อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

2556 วารสาร
สารสนเทศศาสตร์ 

 ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 3    
 หน้า 96 – 115  

0.25 

16  อ.ดร.เฉลิมชัย 
ไชยชมภู 

บทความวิชาการ 
“Semental Features of 
Palaung in Thailand” 

2556 International 
Journal of 
Humanities and 
Social Science 
Invention 
Volume 2 Issue 4 
page 22 – 35  

0.5 

17  อ.ดร.สุดฤทัย 
อรุณศิโรจน์ 

บทความวิชาการ “An 
Analysis of Textual 
Metafunction in Thai 
EFL Students’ Writing” 

2556 Novitas-Royal 
(Research on 
Youth and 
Language) 
Volume 7 Issue 2 
page 160 – 174  

0.5 

 

สรุปผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ   
 

รายการ ค่านํ้าหนัก จํานวน 
(เร่ือง) 

ผลรวม 
ค่าถ่วงนํ้าหนัก 

บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาต ิ 0.25 10 2.5 
บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ 0.50 2 1.0 
ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑโ์ดยผูท้รงคุณวฒุิที่
สถานศึกษากําหนด 

0.75 1 0.75 

ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวชิาการและผา่นการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวชิาการแล้ว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสงูมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00 4 4 

รวม 17 7.75 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

การคํานวณ : 
7.75 

149 

 
การคํานวณค่าคะแนน : 

5.20 

10 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5.20 � 2.6 ร้อยละ 6 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

๔.๗-1   ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2556 

๔.๗-2   ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2556 

 ๔.๗-3  วารสารสะบันงา ปีท่ี 1/2556   
๔.๗-4  วารสารสารสนเทศศาสตร์ ปีท่ี 31 ฉบับท่ี 3 
๔.๗-5  International Journal of Humanities and Social Science Invention 

Volume 2 Issue 4 April 2013, page 22 – 35 
๔.๗-6  Novitas-Royal (Research on Youth and Language) Volume 7 Issue 2  

October 2013, page 160 – 174 
 
 
 
 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว โทรศัพท์  :  0 5388 5703 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นางสาวนิติกาญจ์ เซงคะแส ่ โทรศัพท์  :  0 5388 5746 

       นักวิชาการศึกษา 
 

�  100  =  ร้อยละ 5.20 

� 5  =  2.6  คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  :  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
 
หมายเหตุ : 
       เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2  และข้อ 3 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

 มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 5 ข้อ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและ

กลไกลการบริการทางวิชาการแก่สังคม (เอกสาร
หมายเลข 5.1-1-1) โดยมีคณะกรรมการบริหารงาน
บริการทางวิชาการแก่สั งคมเป็นผู้ รับผิดชอบ           
การดําเนินงานด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
(เอกสารหมายเลข 5.1-1-2)  
 

5.1-1-1 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

5.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

 

ข้อ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน       
การสอน โดยกําหนดให้นักศึกษานําความรู้จาก          
รายวิขาท่ีเรียนไปจัดทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ดังนี้  
 

5.1-2-1 บันทึกข้อความเลขท่ี                
ค.ศ. 1251/2556                
เรื่อง ขอเชิญบุคลากร             
ในสังกัดเป็นวิทยากร                         
ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2556 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
1. สาขาวิ ช าภู มิศาสตร์ ไ ด้ มอบหมายให้

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบ
สารสนเทศภู มิศาสตร์ประยุก ต์  (GEO 
4717) นําความรู้เก่ียวกับแผนท่ีและเข็มทิศ
ร่วมให้บริการทางวิชาการและเป็นผู้ช่วย
วิทยากรในโครงการฝึกอบรมการเข้าค่าย
ผู้นํานันทนาการและการอยู่ ค่ายพักแรม 
เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อุทยาน
แห่ งชา ติศรี ลานนา จั งหวั ด เชี ย งให ม่ 
(เอกสารหมายเลข 5.1-2-1 ถึง 5.1-2-4) 

2. หลักสูตรภาษาจีนได้มอบหมายให้นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวัฒนธรรมจีน (CHN 
3501) ไปสอนการเขียนพู่กันจีน วาดภาพจีน 
ถักเชือกจีน ตัดกระดาษจีน ชงชาจีน สวมชุด 
ก่ีเพ้า และการหล่อและวาดหน้าง้ิวจีน ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ใน
งานนิทรรศการเปิดประตูสู่ สรวงสวรรค์ 
มหัศจรรย์แห่งแดนมังกร ครั้งท่ี 12 เม่ือวันท่ี 
25 – 26 มกราคม 2557  ณ บริเวณลาน
โปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว 
จังหวัดเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 5.1-2-5 
และ 5.1-2-6) 

 

5.1-2-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ท่ี 454/2557         
เรื่อง ให้บุคลากรเดินทาง          
ไปราชการ 

5.1-2-3 มคอ. 3 รายวิชา                  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ประยุกต์ (GEO 4717) 

5.1-2-4 ประมวลภาพการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการ           
แก่สังคมในรายวิชา            
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ประยุกต์ (GEO 4717) 

5.1-2-5 มคอ. 3 รายวิชา         
วัฒนธรรมจีน (CHN 3501) 

5.1-2-6 รายงานผลการดําเนิน
โครงการงานนิทรรศการ 
“เปิดประตูสู่สรวงสวรรค์ 
มหัศจรรย์แห่งแดนมังกร    
ครั้งท่ี 12” 

 

ข้อ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ดังนี้ 
1. มีการนําผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริง         

ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ดังนี้ 
3. สาขาวิชาภาษาไทยได้นําผลการวิจัย เรื่อง 

“การพัฒนาครูของครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ด้วยโจทย์วิจัยท้องถ่ิน” ไปให้
ความรู้เก่ียวกับ “การพัฒนาครูเยื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ให้กับคณะครูกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนจัดการศึกษาภาคบังคับ
เชียงใหม่ 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เม่ือวันท่ี 10 
มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมบริษัทโมเดิร์น 
เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จังหวัดเชียงใหม่ และมี

5.1-3-1 บันทึกข้อความท่ี                        
ศธ 04047.118/44                
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร                
“การพัฒนาครูเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”          
ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2557 

5.1-3-2 รายงานการวิจัย เรื่อง    
“การพัฒนาครูของครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ด้วยโจทย์วิจัยท้องถ่ิน”  

5.1-3-3 มคอ. 3 รายวิชา                  
สัมมนาภาษาและวรรณกรรม 
(THAI5703) 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
การมอบหมายให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียนรายวิชาสัมมนาภาษาและวรรณกรรม 
(THAI5703) เข้าร่วมเพ่ือเรียนรู้กระบวนการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม (เอกสาร
หมายเลข 5.1-3-1 ถึง 5.1-3-3) 

4. สาขาวิชาศิลปกรรมได้นําผลการวิจัยจากชุด
โครงการวิจัย เรื่อง “การประยุกต์พระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมของจังหวัดลําพูน” 
ไปให้ความรู้เก่ียวกับ “การออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์” ให้กับผู้ประกอบการงาน
หัตถกรรมในงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย
เครือข่ายองค์ความรู้ (KOB) จังหวัดลําพูน 
เม่ือวันท่ี 19 และ 26 มิถุนายน 2556 ณ 
โรงแรมลําพูนวิว จังหวัดลําพูน นอกจากนี้
ยังมีการมอบหมายให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียนรายวิชาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(ART 2402) ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรและ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ มี คุณภาพ 
(เอกสารหมายเลข 5.1-3-4 ถึง 5.1-3-7) 

2. มีการนําความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการ
กลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย ดังนี้ 
5. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้นํานักศึกษา

ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการอ่านและ   
การส่งเสริมการอ่าน (IS 1105) เข้าร่วมจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นผึ้ ง  ในโครงการ
ห้องสมุดสู่ชุมชน เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 
2557 ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อําเภอแม่ริม 
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่  แ ล ะ ไ ด้ นํ า ค ว าม รู้ 
ประสบการณ์ จากการให้บริการมาพัฒนา
โครงร่างการวิจัย เรื่อง “ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาการดําเนินงานห้องสมุด
โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่” (เอกสาร
หมายเลข 5.1-3-8 ถึง 5.1-3-11) 

5.1-3-4  บันทึกข้อความท่ี                        
ลพ 0019.3/11210               
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยเครือข่ายองค์ความรู้ 
(KOB) จังหวัดลําพูน           
ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2556 

5.1-3-5  สรุปผลการจัดกิจกรรม
โครงการ “การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์
ความรู้ (KOB) จังหวัดลําพูน” 

5.1-3-6  ชุดโครงการวิจัย เรือ่ง          
“การประยุกต์พระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ             
สืบทอดภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรม
ของจังหวัดลําพูน" 

5.1-3-7  มคอ. 3 รายวิชา             
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์                
(ART 2402) 

5.1-3-8  บันทึกข้อความท่ี                        
ศธ 04048.020/012               
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
อาจารย์ท่ีปรึกษาห้องสมุด 
ด้านงานบริหาร งานบริการ 
งานเทคนิค                     
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2557 

5.1-3-9  รายงานสรุปผลการดําเนิน
โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน 

5.1-3-10 โครงร่างการวิจัย เรื่อง 
““ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการดําเนินงาน
ห้องสมุดโรงเรียนในจังหวัด
เชียงใหม่” 

5.1-3-11 มคอ. 3 รายวิชา                       
การอ่านและส่งเสริม             
การอ่าน (IS 1105) 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบการ

ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ        
การวิจัย (เอกสารหมายเลข 5.1-4-1)  โดยมีการ
พิจารณาความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ        
การวิจัย ปีการศึกษา 2556 ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบริการทางวิชาการแก่สังคม ครั้งท่ี 5/2556 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2557 
(เอกสารหมายเลข 5.1-4-2)   

5.1-4-1 ระบบการประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการ           
แก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย                      
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

5.1-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม
ครั้งท่ี 5/2556  

          ระเบียบวาระท่ี 4.1 
 

ข้อ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไ ด้นําผล               
การประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และงานวิจัย ปีการศึกษา 2555 ไปใช้ในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 

1. มีการจัดทําระบบการประเมินความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
(เอกสารหมายเลข 5.1-5-1)   

2. มีการสนับสนุนงบประมาณการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการจัด 
การเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 
5.1-5-2 และ 5.1-5-3)   

 

5.1-5-1 ระบบการประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการ           
แก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย                      
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

5.1-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม
ครั้งท่ี 4/2556  

          ระเบียบวาระท่ี 1.1 
5.1-5-3 เอกสารงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ �  5 5  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว โทรศัพท์  :  0 5388 5703 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นางสาวชลกาญจน์ กันธะวงค์ โทรศัพท์  :  0 5388 5700 
       นักวิชาการศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2  :  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

5. มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

 มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 5 ข้อ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ได้มีการคัดเลือกแหล่งบริการทางวิชาการ
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่อง    
และก่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงผลการคัดเลือก คือ 
เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก
เป็นชุมชนท่ีมีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
และมีการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 5.2-1-1) โดยเทศบาล
เมืองแม่เหียะมีความต้องการให้จัดอบรมเก่ียวกับ 
กฎหมายท้องถ่ิน และศิลปะการจัดสํานักงาน เช่น 
การจัดดอกไม้ การจัดผ้า/ริ้วผ้า (เอกสารหมายเลข 
5.2-1-2)  นอกจากนี้สาขาวิชาต่าง ๆ ยังมีความร่วมมือ
ด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมกับหน่วยงานและ
ชุมชนภายนอก ซ่ึงได้นํามาใช้จัดทําแผนการบริการ
ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2556 (เอกสารหมายเลข 
5.2-1-3)   

5.2-1-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม
ครั้งท่ี 1/2556  

          ระเบียบวาระท่ี 4.2 
5.2-1-2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม
ครั้งท่ี 2/2556  

          ระเบียบวาระท่ี 4.2 
5.2-1-3 แผนการบริการทางวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์                            
ปีการศึกษา 2556 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 2 ปีการศึกษา 2556 มีการสร้างความร่วมมือด้าน

บริการทางวิชาการแก่สังคม ดังนี้  
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ

ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรกับเทศบาลเมือง
แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือร่วมมือ
ให้บริการทางวิชาการ ด้านการส่งเสริม 
การสนับสนุนทางด้านการศึกษา การฝึกอบรม 
การฝึกงานแก่บุคลากรท้ังสองฝ่าย รวมท้ัง
ความร่วมมือในการทําวิจัย และการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน (เอกสารหมายเลข 
5.2-2-1)  โดยปีการศึกษา 2556 มีการจัด
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 
80 พรรษารวมใจ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 
จังหวัดเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 5.2-2-2)  
และมีความร่วมมือในการทําวิจัย เรื่อง 
“แม่เหียะ: ท่ามกลางกระแสแห่ง             
ความเปลี่ ยนแปลงทางสิ่ งแวดล้อม” 
(เอกสารหมายเลข 5.2-2-3) 

2. สาขาวิชาศิลปกรรมมีความร่วมมือกับสํานักงาน
พัฒนาชุมชน จังหวัดลําพูน โดยมีการ
ดําเนินงานร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มผู้ผลิตชุมชนอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร
หมายเลข 5.2-2-4 ถึง 5.2-2-7) 

3. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์มีความร่วมมือ
กับโรงเรียนบ้านต้นผึ้ ง  อํา เภอแม่ริ ม 
จั งหวัดเชียงใหม่ ในการเป็นอาจารย์       
ท่ีปรึกษาห้องสมุด ด้านงานบริหาร งาน
บริการ งานเทคนิค ของโรงเรียน (เอกสาร
หมายเลข 5.2-2-8) 

 
 
 
 

5.2-2-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ระหว่างเทศบาล
เมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ 
กับ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 

5.2-2-2 บันทึกข้อความท่ี                        
ชม 55501/ว01930                
เรื่อง โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน          
ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2556 

5.2-2-3 แบบเสนอแผนงานวิจัย เรื่อง                   
“แม่เหียะ: ท่ามกลางกระแส
ความเปลี่ยนแปลงทาง
สิ่งแวดล้อม” 

5.2-2-4 บันทึกข้อความท่ี                        
ลพ 0019.3/9521                
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนวิทยากรในการดําเนิน
โครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
สินค้าดี 4 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 สร้างสรรค์สู่สากล             
ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 

5.2-2-5 บันทึกข้อความท่ี                        
ลพ 0019.3/10489              
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
วิทยากร                                
ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2556 

5.2-2-6 บันทึกข้อความท่ี                        
ลพ 0019.3/11210            
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยเครือข่ายองค์ความรู้ 
(KBO) จังหวัดลําพูน         
ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2556 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
 
 

5.2-2-7 บันทึกข้อความท่ี                        
ลพ 0019.3/14757           
เรื่อง ขอขอบคุณในการ
สนับสนุนการดําเนินงาน
เครือข่ายองค์ความรู้ (KBO)         
ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2556 

5.2-2-8 คําสั่งแต่งต้ัง อาจารย์ท่ีปรึกษา
ห้องสมุด ด้านงานบริหาร 
งานบริการ งานเทคนิค 
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อําเภอ 
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ข้อ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดให้มีการ

ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2556 ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ครั้งท่ี 5/2556 ระเบียบวาระท่ี 4.2 เม่ือวันท่ี 25 
เมษายน 2557 (เอกสารหมายเลข 5.1-4-2) และ
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาในการ
ประชุมครั้งท่ี  7/2556 ระเบียบวาระท่ี 5.8 เม่ือ
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 (เอกสารหมายเลข  
5.2-3-2) โดยพบว่าการบริการทางวิชาการมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 

5.2-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม
ครั้งท่ี 5/2556  

          ระเบียบวาระท่ี 4.2 
5.2-3-2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี x/2556  

          ระเบียบวาระท่ี 5.8 
 

ข้อ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นําผลการ
ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2555 ไปใช้ใน
การปรับปรุงการดําเนินงานในปีการศึกษา 2556 
ดังนี้ 

1. มีการสนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษาเข้า
ร่วมการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้
นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมการบริการทาง
วิชาการมากข้ึน (เอกสารหมายเลข 5.2-4-1) 

2. มีการจัดทําฐานข้อมูลด้านการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม (เอกสารหมายเลข  
5.2-4-2) 

5.2-4-1 เอกสารงบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

5.2-4-2 ฐานข้อมูลด้านการบริการ   
ทางวิชาการแก่สังคม               
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนา

ความรู้ ท่ี ไ ด้จากการจัดโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง
ประชุม 80 พรรษารวมใจ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดทําคลิปวีดีโอ เรื่อง 
“การจัดดอกไม้และการจัดผ้าริ้ว” ซ่ึงมีการเผยแพร่
สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ (เอกสาร
หมายเลข 5.2-5-1) และมีการจัดทําฐานข้อมูล
ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม (เอกสาร
หมายเลข 5.2-5-2)   
 

5.2-5-1 คลิปวิดีโอ เรื่อง “การจัด
ดอกไม้และการจัดผ้าริ้ว” 

5.2-5-2 ฐานข้อมูลด้านการบริการ   
ทางวิชาการแก่สังคม               
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 

 

การการบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ �  5 5  ข้อ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว โทรศัพท์  :  0 5388 5703 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นางสาวชลกาญจน์ กันธะวงค์ โทรศัพท์  :  0 5388 5700 
       นักวิชาการศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๘ :  การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
                    การเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ.๘) 
 

วิธีการคํานวณ  
 

 

 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ทีน่ํามาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย 
× 100 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนทีส่ภาสถาบนัอนุมัติ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
หมายเหตุ  ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
 1. ผลการบูรณาการต้องเสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2556  
 2. ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการท้ังสองประเภท ท้ังนี้ในแต่ละโครงการไม่จําเป็นต้อง
มีท้ังสองประเภท และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีท่ี
ประเมิน 
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน : 

รายการ จํานวน 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนทีส่ภาสถาบนัอนุมัติ 6 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีบู่รณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 3 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีบู่รณาการเฉพาะกับการวิจัย 0 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีบู่รณาการกับทัง้การเรียนการสอนและการวิจัย 3 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ :  
 ในปี พ.ศ.2556  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นําผลการนําความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จํานวน 6 โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
    จํานวน 3 โครงการ 

ที่ กิจกรรม/โครงการ ว/ด/ป 
ผู้รับบริการ
วิชาการ 

รายวิชา 
ภาค

เรียนที่ 
1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน   

30 ส.ค. 56 บุคลากรของ
เทศบาลเมือง 
แม่เหียะ 

- กฎหมายใน
ชีวิตประจาํวนั 
(GSOC1201)  

1/2556 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่ กิจกรรม/โครงการ ว/ด/ป 
ผู้รับบริการ
วิชาการ 

รายวิชา 
ภาค

เรียนที่ 
- ออกแบบ

ประยุกตศิ์ลป์
นิพนธ์ 
(GART4901) 

2 โครงการงานนิทรรศการเปิด
ประตูสู่สรวงสวรรค์ มหัศจรรย์
แห่งแดนมังกร คร้ังที่ 12 

25 – 26 
ม.ค. 57 

นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป 

วัฒนธรรมจีน 
(CHN 3501) 

2/2556 

3 โครงการฝึกอบรมการเข้าค่าย
ผู้นํานันทนาการและการอยู่ค่าย
พักแรม 

14 ก.พ. 57 นักศึกษา
สาขาวชิา             
พลศึกษา          
คณะครุศาสตร์ 

ระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
ประยุกต ์         
(GEO 4717) 

2/2556 

 
2. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  
    จํานวน 3 โครงการ  

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ผู้รับบริการ
วิชาการ 

รายวิชา งานวิจัย 
ภาค

เรียนที่ 
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 

โ ดย เ ค รื อ ข่ า ย อ ง ค์ ค ว า ม รู้ 
(KBO) จังหวัดลําพูน 

กลุ่มผู้ผลิต
ชุมชนในจังหวัด
ลําพูน 

หลักการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์   
(ART 2402) 

การประยุกต์
พระราชดําริ
เศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือ
สืบทอด          
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้าน
งานหัตถกรรม
ของจังหวัด
ลําพูน 

1/2556 

2 การพัฒนาครูเพื่ อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คณะครูกลุ่ม
เครือข่าย
โรงเรียน             
จัดการศึกษา
ภาคบังคับ
เชียงใหม่ 1 
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 
 

สัมมนาภาษา
และวรรณกรรม 
(THAI5703) 

การวิจัยเพื่อ
พัฒนาครูของครู 
มหาวิทยาลยั  
ราชภัฏเชียงใหม่ 
ด้วยโจทย์วิจยั
ท้องถ่ิน 

2/2556 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
ผู้รับบริการ
วิชาการ 

รายวิชา งานวิจัย 
ภาค

เรียนที่ 
3 โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน นักเรียน

โรงเรียนบ้านต้น
ผึ้ง อําเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

การอ่านและ
การส่งเสริม   
การอ่าน              
(IS 1105) 

ปัญหาและ 
แนวทางแก้ไข
ปัญหา            
การดําเนินงาน
ห้องสมุด
โรงเรียนใน
จังหวัด
เชียงใหม่* 

2/2556 

* ยังดําเนินการไม่เสร็จในปีการศึกษา 2556 
 
การคํานวณ :  

2 

6 

 
การคํานวณค่าคะแนน :  

33.33 

30 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 33.33 � 5 ร้อยละ 35 

 
เอกสารอ้างอิงตามเกณฑ์ : 

๕.๘-1  บันทึกข้อความท่ี ชม 55501/ว01930 เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2556 

๕.๘-2  มคอ. 3 รายวิชากฎหมายในชีวิตประจําวัน (GSOC1201) 
๕.๘-3  มคอ. 3 รายวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ (GART4901) 
๕.๘-4  รายงานผลการดําเนินโครงการงานนิทรรศการ “เปิดประตูสู่สรวงสวรรค์ มหัศจรรย์

แห่งแดนมังกร ครั้งท่ี 12” 
๕.๘-5  มคอ. 3 รายวิชาวัฒนธรรมจีน (CHN 3501) 

�  100  =  ร้อยละ  33.33 

� 5  =  5.56  คะแนน     



151 

 

                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๕.๘-6   บันทึกข้อความเลขท่ี ค.ศ. 1251/2556 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร                         
ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2556 

๕.๘-7   คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่ี 454/2557 เรื่อง ให้บุคลากรเดินทาง          
ไปราชการ 

๕.๘-8    มคอ. 3 รายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์ (GEO 4717) 
๕.๘-9   ประมวลภาพการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมในรายวิชาระบบ 

สารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์ (GEO 4717) 
๕.๘-10  บันทึกข้อความท่ี ลพ 0019.3/11210 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์

ความรู้ (KOB) จังหวัดลําพูน ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2556 
๕.๘-11  สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์ความรู้ 

(KOB) จังหวัดลําพูน” 
๕.๘-12  ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การประยุกต์พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอด  

ภูมิปัญญาของท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมของจังหวัดลําพูน" 
๕.๘-13  มคอ. 3 รายวิชาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ART 2402) 
๕.๘-14  บันทึกข้อความท่ี ศธ 04047.118/44 เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร “การพัฒนาครูเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2557 
๕.๘-15  รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาครูของครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วย

โจทย์วิจัยท้องถ่ิน” 
๕.๘-16  มคอ. 3 รายวิชาสัมมนาภาษาและวรรณกรรม (THAI5703) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว โทรศัพท์  :  0 5388 5703 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นางสาวชลกาญจน์ กันธะวงค์ โทรศัพท์  :  0 5388 5700 
       นักวิชาการศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๙ :  การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  (สมศ.๙) 

เกณฑ์การพิจารณา : 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์  

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม 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 
 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 5 ข้อ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การดําเนินงาน

ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 

1. มีการคัดเลือกแหล่งบริการทางวิชาการ
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของ
ชุมชน (เอกสารหมายเลข ๕.๙-1-1 และ 
๕.๙-1-2) และนําความร่วมมือด้านบริการ
ทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ กับ
หน่วยงานและชุมชนภายนอกมาจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการ ปีการศึกษา 
2556 (เอกสารหมายเลข ๕.๙-1-3) 

2. มีการ ดํา เนินงานตามแผนปฏิ บั ติการ
ประจําปี โดยมีระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม (เอกสารหมายเลข 
๕.๙-1-4) และคณะกรรมการบริหารงาน
บ ริ ก า ร ท า ง วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบการดําเนินงาน (เอกสาร
หมายเลข ๕.๙-1-5) 

3. มีการติดตามผลและประเมินผลผ่านการ

๕.๙-1-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม
ครั้งท่ี 1/2556  

            ระเบียบวาระท่ี 4.2 
๕.๙-1-2  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม
ครั้งท่ี 2/2556  

            ระเบียบวาระท่ี 4.2 
๕.๙-1-3  แผนการบริการทางวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์                            
ปีการศึกษา 2556 

๕.๙-1-4  ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

๕.๙-1-5  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม โดยปีการศึกษา 
2556 มีการประชุมจํานวน 5 ครั้ง 
(เอกสารหมายเลข ๕.๙-1-6) 

4. มีการนําผลการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม ปีการศึกษา 2555 ไปปรับปรุง
ระบบและกลไก และแผนการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2556 ดังนี้ 
- มี ก า ร จั ด ทํ า ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย (เอกสาร
หมายเลข ๕.๙-1-7)   

- มีการสนับสนุนงบประมาณการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการจัด 
การเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 
๕.๙-1-8)   

  

๕.๙-1-6  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ปีการศึกษา 2556 

๕.๙-1-7  ระบบการประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการ      
แก่สังคมกับการเรียน           
การสอนและการวิจัย                      
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

๕.๙-1-8  เอกสารงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 

 

ข้อ 2 คณะมนุ ษยศาสต ร์ แล ะสั ง คมศาสตร์ มี ก า ร
ดําเนินงานด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมตาม
แผนท่ีต้ังไว้และบรรลุเป้าหมายตามแผน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 

๕.๙-2-1 รายงานประจําปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2556 

 

ข้อ 3 จากความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลําพูน ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. การดําเนินโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
สินค้าดี 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สร้างสรรค์สู่สากล (เอกสารหมายเลข 
๕.๙-3-1)   

2. การดําเนินโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัด
ลําพูน (เอกสารหมายเลข ๕.๙-3-2 และ 
๕.๙-3-3)   

๕.๙-3-1 บันทึกข้อความท่ี                        
ลพ 0019.3/9521                
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนวิทยากรในการ
ดําเนินโครงการผลิตภัณฑ์
ชุมชนและสินค้าดี 4 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 
สร้างสรรค์สู่สากล             
ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
3. การดําเนินการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่น 

ระดับจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๕.๙-3-4)   
๕.๙-3-2 บันทึกข้อความท่ี                        

ลพ 0019.3/10489              
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
วิทยากร                                
ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2556 

๕.๙-3-3 บันทึกข้อความท่ี                        
ลพ 0019.3/11210            
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยเครือข่ายองค์ความรู้ 
(KBO) จังหวัดลําพูน         
ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2556 

๕.๙-3-4 บันทึกข้อความท่ี                        
ลพ 0019.3/ว12900           
เรื่อง เชิญร่วมเป็น
คณะกรรมการดําเนินการ
ประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่น 
ระดับจังหวัด                    
ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2556 

 
ข้อ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการสนับสนุน

การดําเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้  (KBO) 
จังหวัดลําพูน ทําให้กลุ่มผู้ผลิตชุมชนสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของจังหวัดลําพูน โดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปลําไยอบแห้งบ้านใหม่เหมืองกวัก 
ตําบลมะเขือแจ้ อําเภอเมืองลําพูน สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุดของขวัญลําไยจังหวัดลําพูน (Longan 
Set) (เอกสารหมายเลข ๕.๙-4-1)  และได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศ ในการ
ประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge 
Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. 2556 
ระหว่างวันท่ี 10 – 12 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การ
แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี (เอกสารหมายเลข ๕.๙-4-1)  
 
 

๕.๙-4-1 แบบผลิตภัณฑ์จากลําไย
จังหวัดลําพูน (Longan 
Set) 

๕.๙-4-2 บันทึกข้อความท่ี                        
ลพ 0019.3/14757           
เรื่อง ขอขอบคุณในการ
สนับสนุนการดําเนินงาน
เครือข่ายองค์ความรู้ (KBO)         
ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2556 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 5 การบริการทางวิชาการแก่สํานักงานพัฒนาชุมชน 

จังหวัดลําพูน ส่งผลกระทบให้กลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีขีด
ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นท่ีต้องการ
ของตลาด โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลําไย
อบแห้งบ้านใหม่เหมืองกวัก ตําบลมะเขือแจ้ อําเภอ
เมืองลําพูน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดของขวัญ
ลําไยอบแห้ง (Longan Set) และได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศ ในการประกวด
ผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based 
OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. 2556 ระหว่าง
วันท่ี 10 – 12 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การแสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี (เอกสารหมายเลข ๕.๙-5-1)   
 

๕.๙-5-1 บันทึกข้อความท่ี                        
ลพ 0019.3/14757           
เรื่อง ขอขอบคุณในการ
สนับสนุนการดําเนินงาน
เครือข่ายองค์ความรู้ (KBO)         
ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2556 

 

 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ �  5 5  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว โทรศัพท์  :  0 5388 5703 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวิจัย 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นางสาวชลกาญจน์ กันธะวงค์ โทรศัพท์  :  0 5388 5700 

       นักวิชาการศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1  :  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2. มีการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา  
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ี  

ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

 มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 6 ข้อ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและ

กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสาร
หมายเลข 6.1-1-1) โดยมีคณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิ ลปะและวัฒนธ รรม เ ป็นผู้ รั บ ผิ ดชอบกา ร
ดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข 6.1-1-2)  
 

6.1-1-1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

6.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

ข้อ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบูรณาการ
งานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ 

1. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีนําการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสาน
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดังนี้ 

6.1-2-1 มคอ. 3 รายวิชา                    
ภาษากับวัฒนธรรม 
(THAI2110) 

6.1-2-2 มคอ. 3 รายวิชา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางวัฒนธรรม 1                   
(ENG 3405) 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
- ร า ย วิ ช า ภ า ษ า กั บ วั ฒ น ธ ร ร ม 

(THAI2110) ได้สอดแทรกการใช้
ภาษาเพ่ือสืบทอดวัฒนธรรม เช่น 
การจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยภาษาและ
วัฒนธรรม “ขนมจอก” (เอกสาร
หมายเลข 6.1-2-1) 

- รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางวัฒนธรรม 1 (ENG 3405)      
มีการกําหนดให้นักศึกษาสื่อสาร
เ พ่ื อ ให้ ข้ อ มู ล เ บ้ื อ ง ต้น เ ก่ี ย ว กับ
ขน บธ ร ร ม เนี ย ม ป ร ะ เพ ณี ไ ท ย 
(เอกสารหมายเลข 6.1-2-2) 

- รายวิชาแหล่งสารสนเทศท้องถ่ิน (IS 
1103) กําหนดให้นักศึกษาทําการ 
ศึกษาค้นคว้ าภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ิน 
(เอกสารหมายเลข 6.1-2-3) 

2. มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ดังนี้ 

- โครงการไหว้ครูศิลป์-จับมือเขียน 
เป็นการแสดงความเคารพและความ
กตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ เ ม่ือ 
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง
พุทธศาสตร์ อาคารเทพรัตนราชสุดา 
มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ เ ชี ย ง ให ม่ 
(เอกสารหมายเลข 6.1-2-4) 

- โครงการภูมิศาสตร์สืบสานประเพณี
ลอยกระทงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป็นการสืบสานประเพณี และสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 ณ             
ซุ้มสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (เอกสาร
หมายเลข 6.1-2-5) 

- โครงการรดน้ําดําหัวคณาจารย์สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน เป็นการส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรมตามประเพณี

6.1-2-3 มคอ. 3 รายวิชา                    
แหล่งสารสนเทศท้องถ่ิน            
(IS 1103) 

6.1-2-4 รายงานผลการดําเนิน
โครงการไหว้ครูศิลป์-จับมือ
เขียน 

6.1-2-5 รายงานผลการดําเนิน
โครงการภูมิศาสตร์สืบสาน
ประเพณีลอยกระทงและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

6.1-2-6 รายงานผลการดําเนิน
โครงการรดน้ําดําหัว
คณาจารย์สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
สงกรานต์ เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 
2557 ณ ลานเอนกประสงค์บริเวณ
ศาลาพระพุทธจตุรทิศ (เอกสาร
หมายเลข 6.1-2-6) 

 

ข้อ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการเผยแพร่
กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังนี้ 

1. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชาต่าง ๆ 
(เอกสารหมายเลข 6.1-3-1) 

2. เฟซบุ๊กของคณะและสาขาวิชา (เอกสาร
หมายเลข 6.1-3-2) 

3. เอกสารประชาสัมพันธ์รายเดือน “สารมนุษย์” 
(เอกสารหมายเลข 6.1-3-3) 

4. เอกสารประชาสัมพันธ์รายปี “วารสารร่มแก้ว” 
จัดทําโดยหลักสูตรวัฒนธรรม (เอกสาร
หมายเลข 6.1-3-4) 

 

6.1-3-1 ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของสาขาวิชา 

6.1-3-2 เอกสารแสดงภาพหน้า           
เฟซบุ๊กของคณะและ
สาขาวิชา  

6.1-3-3 สารมนุษย์ 
6.1-3-4 วารสารร่มแก้ว 
 
 
 
 
 

ข้อ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบการ
ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 
6.1-4-1) สําหรับปีการศึกษา 2556 มีความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 94.12 (เอกสารหมายเลข 
6.1-4-2)   

6.1-4-1 ระบบการประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการ
งานด้านทํานุบํารุงศิลปะ         
และวัฒนธรรมกับการจัด        
การเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

6.1-4-2 ตารางสรุปการประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการ
งานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัด              
การเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

 
ข้อ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นําผลการ

ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 
ไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานในปีการศึกษา 
2556 ดังนี้ 

6.1-5-1 ระบบการประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการ
งานด้านทํานุบํารุงศิลปะ         
และวัฒนธรรมกับการจัด        
การเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
- มีการจัดทําระบบการประเมินความสําเร็จ

ของการบูรณาการงานด้านทํานุ บํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 6.1-5-1) 
 

 

ข้อ 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ
เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ดังนี้ 

1. มีการส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้า
ร่วมปะกวดร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค และ
ได้รับรางวัลชนะเลิศการขับร้องเพลงกล่อม
ลูกภาคเหนือ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา 
เ ม่ื อ วั น ท่ี  1 9  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 5 6  ณ 
มหาวิทยาลัยมหดิล (ศาลายา) โดยได้เข้า
รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
(เอกสารหมายเลข 6.1-6-1) 

2. มีการส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเข้า
ร่วมการประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่ทํานอง
สรภัญญะและมารยาทไทย ชิงโล่ประทาน
จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันท่ี 14 – 15 
กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร โดยได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 จากการประกวด
แข่ ง ขั นสวดมนต์หมู่ ทํ านองสรภัญญะ 
(อุดมศึกษา) และได้รับรางวัลชมเชยจากการ
ประกวดแข่งขันมารยาทไทย(อุดมศึกษา) 
(เอกสารหมายเลข 6.1-6-2) 

3. มีการส่ ง เสริ ม ให้ สาขาวิ ชาดนตรี และ
ศิลปะการแสดงเข้าร่วมแสดงฟ้อนจกไหล
เวี ย ง เ ต้ า ใน โครงการ ศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 14 “ฮีตฮอยศิลป์ ถ่ินตัก
สิลา” ระหว่างวันท่ี 25 – 27 มกราคม 2557 ณ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ่ึงมีสถาบัน 

6.1-6-1 รายงานผลการประกวดขับ
ร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค 
ประจําปี 2556 

6.1-6-2 รายงานผลการเข้าร่วม
กิจกรรมการประกวดแข่งขัน   
สวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ
และมารยาทไทย 

6.1-6-3 รายงานผลการเข้าร่วม
โครงการศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 14 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
อุดมศึกษาท้ังในภาครัฐและเอกชนจากท่ัว
ประเทศเข้าร่วมกว่า 76 สถาบัน (เอกสาร
หมายเลข 6.1-6-3) 

 
 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ �  5 6  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   อาจารย์นิล พันธุ์คงชื่น โทรศัพท์  :  0 5388 5705 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการและพฒันานักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นางสาวชลกาญจน์ กันธะวงค์ โทรศัพท์  :  0 5388 5700 

       นักวิชาการศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑๐  :  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. ๑๐) 

เกณฑ์การพิจารณา : 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออย่างต่อเนื่อง 
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 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 5 ข้อ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การดําเนินงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 

1. มีการวางแผนการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัด ทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี (เอกสาร
หมายเลข ๖.๑๐-1-1) 

2. มีการ ดํา เนินงานตามแผนปฏิ บั ติการ
ประจําปี โดยมีระบบและกลไกการทํานุ
บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ( เอกสาร
หมายเลข ๖.๑๐-1-2) และคณะกรรมการ
ทํานุ บํ า รุ ง ศิ ลปะและวัฒนธรรม เ ป็น
ผู้รับผิดชอบการดําเนินงาน (เอกสาร
หมายเลข ๖.๑๐-1-3) 

3. มีการติดตามผลและประเมินผล โดยอาศัย
ระบบการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ 
(เอกสารหมายเลข ๖.๑๐-1-4) 

 

๖.๑๐-1-1  แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

๖.๑๐-1-2  ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๖.๑๐-1-3  คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

๖.๑๐-1-4 ระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี                   
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
4. มีการนําผลการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2555 ไปปรับปรุง
แผนการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2556
ดังนี้ 
- มีการจัดทําระบบการประเมินความสําเร็จ

ของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
(เอกสารหมายเลข ๖.๑๐-1-4)   

 
ข้อ 2 คณะมนุ ษยศาสต ร์ แล ะสั ง คมศาสตร์ มี ก า ร

ดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตามแผนท่ีต้ังไว้และบรรลุเป้าหมายตามแผน คิด
เป็นร้อยละ 92.31 (เอกสารหมายเลข ๖.๑๐-2-1) 
 

๖.๑๐-2-1  รายงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ข้อ 3 คณะมนุ ษยศาสต ร์ แล ะสั ง คมศาสตร์ มี ก า ร
ดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง โดยปีการศึกษา 2556 มีการจัด
กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมท้ังสิ้น 25 กิจกรรม (เอกสารหมายเลข ๖.๑๐-
3-1)และทุกหลักสูตรมีการบูรณาการงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 
๖.๑๐-3-2) นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการทําวิจัย
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 
๖.๑๐-3-3) 
  

๖.๑๐-3-1  รายงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

๖.๑๐-3-2  ตารางการบูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน 

๖.๑๐-3-3  ตารางงานวิจัยด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่การจัดกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ เฟซบุ๊ก และ
เอกสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการสืบสานให้
วัฒนธรรมคงอยู่ และเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 
(เอกสารหมายเลข ๖.๑๐-4-1 ถึง ๖.๑๐-4-4)
นอกจากนี้มีงานวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ี
มีการนําไปใช้และก่อให้เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อชุมชน ดังนี้ 

๖.๑๐-4-1  ภาพถ่ายบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของ
สาขาวิชา 

๖.๑๐-4-2 เอกสารแสดงภาพหน้า            
เฟซบุ๊กของคณะและ
สาขาวิชา  

๖.๑๐-4-3 สารมนุษย์ 
๖.๑๐-4-4 วารสารร่มแก้ว 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
4. กลองบูชาในสังคมและวัฒนธรรมของชาว

เชียงใหม่ โดยอาจารย์พรสวรรค์ จันทะวงศ์ 
(เอกสารหมายเลข ๖.๑๐-4-5)   

5. ศักยภาพหัตถกรรมท้องถ่ินไทย 10 สาขา 
ของภาคเหนือตอนบนสู่การค้าชายแดนไทย-
จีนตอนใต้ ของอาจารย์ณัฐวัฒน์  โสมดี 
(เอกสารหมายเลข ๖.๑๐-4-6)   

6. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม  อ นุ รั ก ษ์  เ พ่ื อ สื บ ส า น
ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนเมืองวงกลองตึงโนง
ของชุมชนแขวงนครพิง ค์ อํา เภอเ มือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ของอาจารย์เมธินี ตุ้ยสา 
(เอกสารหมายเลข ๖.๑๐-4-7)   

7. ผลกระทบของประเพณีปอยส่างลองต่อวิถี
ชีวิตชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ของอาจารย์ณัฐนรี รัตนสวัสด์ิ (เอกสาร
หมายเลข ๖.๑๐-4-8) 

8. การศึกษากระบวนท่าฟ้อนเล็บเพ่ือส่งเสริม
อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
เชียงใหม่ ของอาจารย์ว่าท่ีร้อยตรี สรายุทธ 
อ่องแสงคุณ (เอกสารหมายเลข ๖.๑๐-4-9) 

9. ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือ
สร้ างความม่ันคงด้านวัฒนธรรมให้แ ก่
ท้อง ถ่ิน ของอาจารย์ เสน่ห์  วง ศ์สุฤทธิ์ 
(เอกสารหมายเลข ๖.๑๐-4-10)  

10.การสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุเ พ่ือความ
ม่ันคงในชีวิตด้วยศิลปหัตถกรรมประจําถ่ิน 
ของอาจารย์ศิริพร คืนมาเมือง (เอกสาร
หมายเลข ๖.๑๐-4-11)        

 

๖.๑๐-4-5  รายงานการวิจัย เรื่อง 
“กลองบูชาในสังคมและ
วัฒนธรรมของชาว
เชียงใหม่” 

๖.๑๐-4-6 รายงานการวิจัย เรื่อง 
“ศักยภาพหัตถกรรม
ท้องถ่ินไทย 10 สาขา 
ของภาคเหนือตอนบนสู่
การค้าชายแดนไทย-จีน
ตอนใต้” 

๖.๑๐-4-7 รายงานการวิจัย เรื่อง 
“การส่งเสริม อนุรักษ์ 
เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ดนตรีพ้ืนเมืองวงกลองตึงโนง
ของชุมชนแขวงนครพิงค์ 
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่” 

๖.๑๐-4-8 รายงานการวิจัย เรื่อง 
“ผลกระทบของประเพณี
ปอยส่างลองต่อวิถีชีวิต
ชุมชนในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่” 

๖.๑๐-4-9  รายงานการวิจัย เรื่อง 
“การศึกษากระบวนท่า
ฟ้อนเล็บเพ่ือส่งเสริม
อนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
เชียงใหม่” 

๖.๑๐-4-10 รายงานการวิจัย เรื่อง 
“การวิจัยและพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน
ระบบออนไลน์ เพ่ือสร้าง
ความม่ันคงด้านวัฒนธรรม
ให้แก่ท้องถ่ิน” 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
๖.๑๐-4-11 รายงานการวิจัย เรื่อง 

“การสร้างอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุเพ่ือความม่ันคง
ในชีวิตด้วยศิลปหัตถกรรม
ประจําถ่ิน” 

 
ข้อ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการส่งเสริม

และสนับสนุนให้นักศึกษาเผยแพร่งานทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมและได้รับการยกย่องท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้  

1. สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดงร่วม
แสดงฟ้อนจกไหลเวียงเต้า ในโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้ ง ท่ี  14         
“ฮีตฮอยศิลป์ ถ่ินตักสิลา” ระหว่างวันท่ี 25 
– 27 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (เอกสารหมายเลข ๖.๑๐-5-1) 

2. หลักสูตรภาษา ญ่ี ปุ่นไ ด้ส่ งนัก ศึกษาไป
เผยแพร่วัฒนธรรมไทยในโครงการ Japan 
Study Tour 2013 ระหว่างวันท่ี 17 – 29 
ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศ
ญ่ีปุ่น (เอกสารหมายเลข ๖.๑๐-5-2) 

3. หลักสูตรภาษาจีนได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
ในประเพณีสงกรานต์  ณ มณฑลกวางสี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เอกสารหมายเลข 
๖.๑๐-5-3) 
 

๖.๑๐-5-1  รายงานผลการเข้าร่วม
โครงการศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 14 

๖.๑๐-5-2 รายงานผลการเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยในโครงการ 
Japan Study Tour 
2013 ณ มหาวิทยาลัย   
ชิกะ ประเทศญ่ีปุ่น 

๖.๑๐-5-3 รายงานการเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยในประเพณี
สงกรานต์ ณ มลฑล  
กวางสี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
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การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ �  5 5  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   อาจารย์นิล พันธุ์คงชื่น โทรศัพท์  :  0 5388 5705 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการและพฒันานักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นางสาวชลกาญจน์ กันธะวงค์ โทรศัพท์  :  0 5388 5700 

       นักวิชาการศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖.๑๑    :   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. ๑๑) 

เกณฑ์การพิจารณา : 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
2. อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่าง

สมํ่าเสมอ 
5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ํากว่า 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 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 8 ข้อ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุ ษยศาสต ร์ แล ะสั ง คมศาสตร์ มี ก า ร

ดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
โดยให้ความสําคัญของการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และศิษย์เก่า เช่น 
การส่งเสริมการแต่งกายชุดพ้ืนเมืองทุกวันศุกร์
(เอกสารหมายเลข ๖.๑๑-1-1) การเ ข้าร่วม 
โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง เม่ือวันท่ี 25 
เมษายน 2557 ณ ลานจตุรทิศ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเชียงใหม่  (เอกสารหมายเลข ๖.๑๑-2-2) 
 

๖.๑๑-1-1  รายงานผลการดําเนิน
โครงการการส่งเสริม       
การแต่งกายชุดพ้ืนเมือง 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

๖.๑๑-1-2  รายงานผลการดําเนิน
โครงการสืบสาน  
ประเพณีปใีหม่เมือง                     
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 

ข้อ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการดําเนิน
กิจกรรม 5 ส  ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด 
สุ ข ลั ก ษ ณ ะ  แ ล ะ ส ร้ า ง นิ สั ย  ซ่ึ ง ช่ ว ย ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมท่ีดีในการทํางาน เกิดความสะอาด
เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ (เอกสารหมายเลข 
๖.๑๑-2-1) นอกจากนี้มีการตกแต่งสภาพแวดล้อม
ให้สวยงามและสอดคล้องกับกิจกรรมทางศิลปะ
และวัฒนธรรม เช่น งานประเพณีลอยกระทง งาน
ประเพณีปีใหม่เมือง (เอกสารหมายเลข ๖.๑๑-2-2) 
 

๖.๑๑-2-1  รายงานผลการดําเนิน
โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อม             
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

๖.๑๑-2-2  ประมวลภาพการตกแต่ง
สภาพแวดล้อม             
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการปรับแต่ง

ภูมิทัศน์และรักษาสภาพแวดล้อมภายในคณะให้มี
ความสวยงาม รวมท้ังมีการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยจัดแต่งพ้ืนท่ีด้านหน้าสํานักงาน
คณบดีให้มีความร่มรื่น และมีการบํารุงดูแลให้
สมบูรณ์และสวยงามอยู่ตลอดเวลา (เอกสาร
หมายเลข ๖.๑๑-3-1) 
  

๖.๑๑-3-1  รายงานผลการดําเนิน
โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อม             
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 

ข้อ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพ้ืนท่ีทาง
วัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม คือ 
ห้องสมุดลายสืไท (เอกสารหมายเลข ๖.๑๑-4-1) 
นอกจากนี้ มีการใช้ พ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัย เช่น ลานจตุราคาร ศาลาพระพุทธ
จตุรทิศ ศาลาร่มโพธิ์ (เอกสารหมายเลข ๖.๑๑-4-2) 
 

๖.๑๑-4-1  ประมวลภาพการจัด
กิจกรรมในพ้ืนท่ีทาง
วัฒนธรรม 

 

ข้อ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผลการประเมินเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.93 จากคะแนนเต็ม 5 (เอกสารหมายเลข 
๖.๑๑-5-1) 
 

๖.๑๑-5-1  รายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจด้านการ
พัฒนาสุนทรียภาพมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2556 

 
 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ �  5 5  ข้อ 

 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   อาจารย์นิล พันธุ์คงชื่น โทรศัพท์  :  0 5388 5705 

ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการและพฒันานักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นางสาวชลกาญจน์ กันธะวงค์ โทรศัพท์  :  0 5388 5700 

       นักวิชาการศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารการจัดการ  

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1  :  ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของส่วนงานและผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 7 ข้อ  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ได้รับการชี้แจงและทําความเข้าใจ
เก่ียวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    
ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย ใน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้ ง ท่ี 
7/2556 ระเบียบวาระท่ี 1.1 เม่ือวันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2556 (เอกสารหมายเลข7.1-1-1 ถึง 
7.1-1-4) เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและ
ขอบเขตการทํางานก่อนจะปฏิบัติหน้าท่ี และมีการ
จัดทํารายงานประเมินตนเองตามท่ีระบุไว้ ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข7.1-1-5) 

7.1-1-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจําคณะ
หรือวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

7.1-1-2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจําคณะ
หรือวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2550 

7.1-1-3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจําคณะ
หรือวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2550 

7.1-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี 7/2556 

          ระเบียบวาระท่ี 1.1 
7.1-1-5 รายงานการประเมินตนเอง

คณะกรรมการประจํา         
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์                       
ปีการศึกษา 2556 

 
ข้อ 2 ผู้บริหาร มีวิสั ยทัศน์  และกําหนดทิศทางการ

ดําเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประกอบกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศ เช่น ผลการ
ดํา เนิ นงานคณบดี  ผลการประ เ มิน คุณภาพ
การศึกษา รายงานประจําปี มาประกอบการจัดทํา
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2557 – 2560 และแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ซ่ึงได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี 
8/2556 ระเบียบวาระท่ี 5.1 เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 
2556 (เอกสารหมายเลข7.1-2-1) ซ่ึงได้มีการ

7.1-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี 8/2556 

          ระเบียบวาระท่ี 5.1 
7.1-2-2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งท่ี 1/2557  

          ระเบียบวาระท่ี 1.1 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ในการประชุม 
ครั้งท่ี 1/2557 ระเบียบวาระท่ี 1.1 เม่ือวันท่ี        
7 มกราคม 2557 (เอกสารหมายเลข7.1-2-2) 
และจัดทํารูปเล่มเพ่ือเผยแพร่ให้กับบุคลากรทุกท่าน
ในคณะ (เอกสารหมายเลข7.1-2-3) 

7.1-2-3 สําเนาลายมือชื่อผู้รับ
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2557 – 
2560 

 
 

ข้อ 3 ผู้บริหารมีระบบการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี 
(เอกสารหมายเลข 7.1-3-1) โดยจัดทํารายงานผล
การปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.1-3-2 และ 
7.1-3-3)  และมีการจัดทํารายงานประจําปีเพ่ือ
ประเมินและสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาเพ่ือแจ้งผลการดําเนินงานไปยัง
บุคลากรทุกระดับ (เอกสารหมายเลข 7.1-6-4) 

7.1-3-1 ระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

7.1-3-2 รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2556 ครั้งท่ี 2               

7.1-3-3 รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2557 ครั้งท่ี 1            

7.1-3-4 รายงานประจําปี         
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

ข้อ 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม โดยมีการดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. จัดให้มีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานผ่านการประชุมต่าง ๆ เช่น 
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
การประชุมอาจารย์ (เอกสารหมายเลข 
7.1-4-1 และ 7.1-4-2) 

2. จัดโครงสร้ า งการบริหารงานเ พ่ือลด
ข้ันตอนของกระบวนการบริหารซ่ึงมีการ
จัดแบ่งหน้าท่ีและให้อํานาจในการตัดสินใจ
ตามลําดับชั้นอย่างชัดเจน (เอกสาร
หมายเลข 7.1-4-3) 

 

7.1-4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร          
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

7.1-4-2 รายงานการประชุมอาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

7.1-4-3 คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง 
มอบหมายและมอบอํานาจให้
รองคณบดี ทําหน้าท่ีและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการแทนคณบดี 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 5 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา

ผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่ วยงานเ ต็มตาม ศักยภาพ โดย มีการ
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน เช่น การจัดประชุม
อาจารย์ (เอกสารหมายเลข 7.1-5-1) 
รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการ
พัฒนาตนเอง (เอกสารหมายเลข 7.1-5-2) 

2. นํ าหลั กการจัดการความรู้ มา ใช้ เ พ่ื อ
แลกเปลี่ยนความรู้  และประสบการณ์
ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (เอกสาร
หมายเลข 7.1-5-3) 

 

7.1-5-1 รายงานการประชุมอาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

7.1-5-2 รายงานประจําปี         
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

7.1-5-3 รายงานผลการจัดการความรู้ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ข้อ 6 ผู้บริหารมีการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนงานและผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล คณะมีแผนปฏิบัติการ
ประจําปี (เอกสารหมายเลข 7.1-6-1) 
และมีผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
(เอกสารหมายเลข 7.1-6-2) 

2. หลักประสิทธิภาพ คณะมีการนําระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ เช่น ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document CMRU) 
( เอกสารหมายเลข 7.1-6-3)  ระบบ
งบประมาณ พัสดุ  การ เ งินและบัญชี
กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-จ่าย ลักษณะ 3 
มิติ (เอกสารหมายเลข 7.1-6-4)  

3. หลักการตอบสนอง มีการให้บริการตาม
พันธกิจท่ีตอบสนองความต้องการของ
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  โ ด ย มี ก า ร พั ฒ น า คู่ มื อ
ปฏิ บั ติ งานบุคลากรประจําสํานักงาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7.1-6-1 แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

7.1-6-2 รายงานประจําปี         
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

7.1-6-3 เอกสารแสดงภาพหน้า     
เว็บไซต์ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์                   
(e-Document CMRU) 
(http://www.edocument.
cmru.ac.th) 

7.1-6-4 เอกสารแสดงภาพหน้า 
โปรแกรมระบบงบประมาณ 
พัสดุ การเงิน และบัญชี
กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-        
พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ 

7.1-6-5 คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
ประจําสํานักงานคณบดี  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน และ
เป็นการสร้างความเชื่อม่ันและไว้วางใจแก่
ผู้ใช้บริการ (เอกสารหมายเลข 7.1-6-5) 

4. หลักภาระรับผิดชอบ มีการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีการ
สํารวจความพึงพอใจการทํางานของ
ผู้บริหารคณะ เ พ่ือนําผลไปพิจารณา
ปรับปรุงการดําเนินงานของคณะ (เอกสาร
หมายเลข 7.1-6-6) 

5. หลักความโปร่งใส มีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ของคณะ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
ประธาน (เอกสารหมายเลข 7.1-6-7) 

6. หลักการมีส่วนร่วม มีการบริหารงานในรูป
คณะกรรมการ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เ ข้ าร่ วมกระบวนการ พัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา เช่น คณะกรรมการ
สถานวิจัย (เอกสารหมายเลข 7.1-6-8)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เอกสาร
หมายเลข 7.1-6-9) 

7. หลักการกระจายอํานาจ มีการมอบหมาย
งานและอํานาจการตัดสินใจให้กับคณะ
ผู้บริหารตามโครงสร้างการบริหารงานของ
คณะ (เอกสารหมายเลข 7.1-6-10)   

8. หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยถือ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เช่น มีการ
ประ เ มินผลการปฏิ บั ติ ร าชการและ            
การเลื่ อน เ งิน เ ดือนตามแนวทางการ
ประเมินผลของมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 7.1-6-11) 

9. หลักความเสมอภาค  มีการปฏิบั ติ ต่อ
บุคลากร ทุกคนอย่ า ง เ ท่ า เ ทียม  เช่ น       
การสนับสนุนงบประมาณการพัฒนา
ตนเอง (เอกสารหมายเลข 7.1-6-12 และ 
7.1-6-13) 

7.1-6-6   รายงานผลสํารวจ                    
ความพึงพอใจการทํางาน
ของผู้บริหาร                    
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2556 

7.1-6-7  รายงานผลการติดตาม           
การทํางานของคณบดี                   
ปีการศึกษา 2556 

7.1-6-8  คําสั่งแต่งต้ัง            
คณะกรรมการสถานวิจัย          
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

7.1-6-9  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง               
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

7.1-6-10 คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง 
มอบหมายและมอบอํานาจ
ให้รองคณบดี ทําหน้าท่ีและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการแทนคณบดี 

7.1-6-11 คู่มือแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและเลื่อนเงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของ
บุคลากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

7.1-6-12 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งท่ี 9/2556              
ระเบียบวาระท่ี 1.6 

7.1-6-13 รายงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีการเปิดโอกาสให้

บุคลากรทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และลงมติร่วมกันในการ
ประชุม เช่น การประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ(เอกสารหมายเลข 7.1-6-14) 
การประชุมอาจารย์ (เอกสารหมายเลข 
7.1-6-15) 

 

7.1-6-14 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร          
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

7.1-6-15 รายงานการประชุมอาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ข้อ 7 ปีการศึกษา 2556 ผู้บริหารมีการรายงานผลการ
ปฏิ บั ติราชการต่อคณะกรรมการประจําคณะ 
จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

1. ครั้งท่ี 1 รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตุลาคม 
2555 – กันยายน 2556) (เอกสาร
หมายเลข 7.1-7-1) 

2. ครั้งท่ี 2 รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 
2556 – มีนาคม 2557) (เอกสาร
หมายเลข 7.1-7-2) 

โดยได้นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา
คณะ ปีการศึกษา 2555 ไปใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2556 ดังนี้  
- มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา

คณะตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําคณะ (เอกสารหมายเลข 7.1-7-3) 

- มีการปรับปรุ งระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปี (เอกสารหมายเลข 7.1-7-4) 

- มีการสนับสนุนงบประมาณการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการจัด 
การเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการบริการทางวิชาการมากข้ึน 
(เอกสารหมายเลข 7.1-7-5) 

- มีการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต เรื่อง 
การปรับปรุงหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 
7.1-7-6) 

7.1-7-1 รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2556 ครั้งท่ี 2               
(ตุลาคม 2555 –             
กันยายน 2556) 

7.1-7-2 รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2557 ครั้งท่ี 1           
(ตุลาคม 2556 –              
มีนาคม 2557) 

7.1-7-3 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2557 – 
2560  

7.1-7-4 ระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

7.1-7-5 เอกสารงบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเชียงใหม่ 

7.1-7-6 แผนการจัดการความรู้            
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์                         
ปีการศึกษา 2556 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
- มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
คณะ ได้แก่ ด้านการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
และด้านการ พัฒนาอง ค์กรตามหลั ก     
ธรรมาภิบาล (เอกสารหมายเลข 7.1-7-7) 

 

7.1-7-7 แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2557                        
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 
 

 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ �  5 7  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง โทรศัพท์  :  0 5388 5701 

คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นางสาวณัฐนันท์ โสภา โทรศัพท์  :  0 5388 5764 

       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2  :  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit  
Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit  knowledge) 

5.  มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมา
ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง(Tacit 
Knowledge)ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

 มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 5 ข้อ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556 
(เอกสารหมายเลข 7.2-1-1) และมีการจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556 (เอกสาร
หมายเลข 7.2-1-2) ซ่ึงมีการกําหนดประเด็นการ
จัดการความรู้ ดังนี้ 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต  
ประเด็นความรู้: 
การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

7.2-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรู้                       
ปีการศึกษา 2556 

7.2-1-2 แผนการจัดการความรู้           
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์                       
ปีการศึกษา 2556 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
เป้าหมาย: 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ได้รับการ
รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา   

2. ด้านการวิจัย  
ประเด็นความรู้: 
การเขียนบทความวิจัย 
เป้าหมาย: 
อาจารย์สามารถเขียนบทความวิจัยและ
นําไปตีพิมพ์เผยแพร่ 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นความรู้: 
การเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
เป้าหมาย: 
การดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างครบถ้วน 

 
ข้อ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการกําหนด

บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้ (เอกสาร
หมายเลข 7.2-2-1) ดังนี้ 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต  
กลุ่มเป้าหมาย: 
อาจารย์ 

2. ด้านการวิจัย  
กลุ่มเป้าหมาย: 
อาจารย์ 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย: 
อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 

 

7.2-2-1 แผนการจัดการความรู้           
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์                              
ปีการศึกษา 2556 

 
 
 
 

ข้อ 3 คณะมนุ ษยศาสต ร์ แล ะสั ง คมศาสตร์ มี ก า ร
ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ โดยมีการ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะจาก
ผู้มีประสบการณ์ตรง (เอกสารหมายเลข 7.2-3-1) 
ดังนี้ 

7.2-3-1 แบบบันทึกการจัดการความรู้ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต  

ผู้มีประสบการณ์ตรง: 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักราช ฟ้าขาว 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย 
แนวปฏิบัติท่ีดี: 
การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. ด้านการวิจัย  
ผู้มีประสบการณ์ตรง: 
รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส 
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
แนวปฏิบัติท่ีดี: 
เทคนิคการเขียนบทความวิจัย 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้มีประสบการณ์ตรง: 
- อาจารย์บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์ 
  หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม 
- อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ 
  หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
แนวปฏิบัติท่ีดี: 
การดําเนินการเพ่ือเตรียมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 
 
 
 
 

ข้อ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการรวบรวม
ความรู้ในประเด็นด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย 
และด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเ ป็น    
แนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ                 
โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ (เอกสาร
หมายเลข 7.2-4-1) และแจ้งเวียนแนวปฏิบัติท่ีดีท่ี
ได้จากการจัดการความรู้เพ่ือให้สาขาวิชาปรับใช้กับ
การปฏิบัติงานจริง (เอกสารหมายเลข 7.2-4-2 ถึง 
7.2-4-4) 
 

7.2-4-1 เอกสารแสดงภาพหน้า
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

7.2-4-2 บันทึกข้อความเลขท่ี       
          ศธ. 0533.4.2.6/261             

ลงวันท่ี 17 เมษายน 2557 
เรื่อง แนวปฏิบัติท่ีดีด้านการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
7.2-4-3 บันทึกข้อความเลขท่ี       
          ศธ. 0533.4.2.6/528             

ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2556 
เรื่อง แนวปฏิบัติท่ีดีด้านการ
เขียนบทความวิจัย 

7.2-4-4 บันทึกข้อความเลขท่ี       
          ศธ. 0533.4.2.6/1031             

ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2556  
เรื่อง แนวปฏิบัติท่ีดีด้านการ
เตรียมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ข้อ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการนําความรู้

ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2556 มา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
ได้นําแนวปฏิ บั ติ ท่ี ดี ด้านการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาให้สาขาวิชานําไปใช้เป็น
แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร และจัดทํา
ปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตร (เอกสาร
หมายเลข 7.2-5-1) 

2. ด้านการวิจัย  
ได้นําแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการเขียนบทความ
วิจัยให้คณาจารย์นําไปใช้เขียนบทความ
วิจัย ส่งผลให้มีบทความวิจัย จํานวน 4 
เรื่อง สําหรับตีพิมพ์ลงในวารสารสะบันงา
ซ่ึ ง เ ป็ น วิ ช ากา รของคณะ  (เ อกสา ร
หมายเลข 7.2-5-2) 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้นําแนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินการเพ่ือ
เตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ให้ ส าขาวิ ช านํ า ไปปรั บ ใช้ ใ ห้
เหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชา (เอกสาร
หมายเลข 7.2-5-3) 

 

7.2-5-1 ตัวอย่าง ปฏิทินการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 

7.2-5-2 วาสารสะบันงา 
7.2-5-3 ตัวอย่าง แนวปฏิบัติท่ีดีด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
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การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ �  5 5  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   อาจารย์บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง โทรศัพท์  :  0 5388 5704 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นางสาวณัฐนันท์ โสภา โทรศัพท์  :  0 5388 5764 

       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 7.3  :  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน  โดยอย่างน้อย 

ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกําหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

 มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 5 ข้อ  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ใช้ระบบ

สารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนโดยส่วนกลาง ดังนั้นจึงอาศัย
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซ่ึงมีคณบดีเป็น
คณะกรรมการดํา เนินการจัดทําแผนร่วมกับ
ผู้บริหารด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
และกลุ่มผู้บริหารท่ีเ ป็นผู้ ใช้ระบบสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข 7.3-1-1) นอกจากนี้คณะได้มี
การวิเคราะห์งานท่ีจําเป็นต้องใช้ระบบสารสนเทศ
ในการดําเนินงาน ซ่ึงได้แก่ ระบบฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
นํามาจัดทําเป็นแผนระบบสารสนเทศปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 (เอกสารหมายเลข 7.3-1-3)   
 
 

7.3-1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ พ.ศ. 2552 – 2556  

7.3-1-2 แผนระบบสารสนเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

7.3-1-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดทําแผนระบบ
สารสนเทศ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการนําระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นผู้จัดทําข้ึนใน
ส่วนกลางมาใช้งานในระดับคณะ ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
ได้แก่ ระบบค้นหาข้อมูลในการจัดทํา
รายงาน มคอ. 5 และ มคอ. 7 (เอกสาร
หมายเลข 7.3-2-1) ระบบบริหาร
จัดการคําร้องออนไลน์ (เอกสารหมายเลข 
7.3-2-2) รับผิดชอบโดยสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  

2. ด้านการวิจัย  
ได้แก่ ระบบสารสนเทศผลงานวิจัย 
รับผิดชอบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(เอกสารหมายเลข 7.3-2-3) 

3. ด้านการบริหารจัดการ  
ได้แก่ ระบบบริหารจัดการบุคลากร   
(e-Personal CMRU) รับผิดชอบโดย
สํ านั ก วิ ทยบริ ก า รและ เทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศร่วมกับงานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานอธิการบดี (เอกสารหมายเลข 
7.3-2-4) และระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document CMRU) 
รับผิดชอบโดยสํานักงานอธิการบดี 
(เอกสารหมายเลข 7.3-2-5) 

4. ด้านการเงิน  
ได้แก่ ระบบงบประมาณ พัสดุการเงิน
และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึง
จ่ายลักษณะ 3 มิติ รับผิดชอบโดยสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ร่วมกับกองนโยบายและแผน และ   
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี (เอกสาร
หมายเลข 7.3-2-6) 

สําหรับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ ท่ีคณะมีการพัฒนาข้ึน ไ ด้แก่ ระบบ
สารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ

7.3-2-1 เอกสารแสดงภาพหน้า     
เว็บไซต์ระบบค้นหาข้อมูลใน
การจัดทํารายงาน มคอ. 5 
และ มคอ. 7 
(http://www.academic. 
cmru.ac.th/report_course) 

7.3-2-2 เอกสารแสดงภาพหน้า     
เว็บไซต์ระบบบริหารจัดการ
คําร้องออนไลน์
(http://www.academic. 
cmru.ac.th/teacher_ 
petition_manage/) 

7.3-2-3 เอกสารแสดงภาพหน้า     
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศ
ผลงานวิจัย 
(http://www.research. 
cmru.ac.th/research_ris.php) 

7.3-2-4 เอกสารแสดงภาพหน้า     
เว็บไซต์ระบบบริหารจัดการ
บุคคล (e-Personal CMRU) 
(http://www.e-personal. 
cmru.ac.th) 

7.3-2-5 เอกสารแสดงภาพหน้า     
เว็บไซต์ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์                   
(e-Document CMRU) 
(http://www.edocument.
cmru.ac.th) 

7.3-2-6 เอกสารแสดงภาพหน้า 
โปรแกรมระบบงบประมาณ 
พัสดุ การเงิน และบัญชี
กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-   
พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ 

7.3-2-7 เอกสารแสดงภาพหน้า     
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 
7.3-2-7) 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(http://www.htraining. 
cmru.ac.th) 

 

ข้อ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการประเมิน
ความพึงพอใจของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ในฐานะผู้ ใช้ระบบสารสนเทศ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 3/2557 ระเบียบ
วาระท่ี 4.10 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2557 (เอกสาร
หมายเลข 7.3-3-1) สําหรับระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ มีการประเมินความพึงพอใจ 
(เอกสารหมายเลข 7.3-3-2) 
 

7.3-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งท่ี 3/2557  

          ระเบียบวาระท่ี 4.10 
7.3-3-2 รายงานผลการประเมิน 

ความพึงพอใจระบบ              
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ            
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์                          
ปีการศึกษา 2556 

 

ข้อ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับไปยังผู้รับผิดชอบระบบสารเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจเก่ียวกับปัญหาจากการใช้
งาน เพ่ือให้ผู้พัฒนานําผลการประเมินไปปรับปรุง
ระบบสารสนเทศต่อไป (เอกสารหมายเลข 7.3-4-1) 
และมีการนําข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ระบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ไปใช้ในการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ ดังนี้ 
- มีการจัดทําคู่มือการใช้งานระบบการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 
7.3-4-2) 

- มีการพัฒนาระบบให้สามารถเรียกค้นการ
แสดงข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายสาขาวิชา (เอกสารหมายเลข 7.-3-4-3) 

 

7.3-4-1 บันทึกข้อความเลขท่ี       
          ศธ. 0533.4.2.6/ว104             

ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2556  
เรื่อง ปัญหาจากการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ 

7.3-4-2 คู่มือการใช้งานระบบ         
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

7.3-4-3 เอกสารแสดงภาพการสืบค้น
ข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพรายสาขาวิชา 

 
 

ข้อ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการเชื่อมโยง
ร ะ บ บฐ า น ข้ อ มู ล ผ่ า น ร ะบ บ เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเชื่อมต่อกับ
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกสารหมายเลข 
7.3-5-1) 

7.3-5-1 บันทึกข้อความเลขท่ี       
          ศธ. 0533.4.2.6/0398             

ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2557 
เรื่อง ขอส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 
2556 
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การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ �  5 5  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   อาจารย์บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง โทรศัพท์  :  0 5388 5704 
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นางรัชฎาพร พันธุท์ว ี โทรศัพท์  :  0 5388 5708 
       นักวิชาการบริหารงานทั่วไป 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4  :  ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จาการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

 มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 6 ข้อ  

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารคณะ 
สาขาวิชา และตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจของคณะ
ร่วมเป็นคณะกรรมการ (เอกสารหมายเลข 7.4-1-1) 
เพ่ือทําหน้าท่ีวิเคราะห์และวางระบบบริหารความเสี่ยง
ด้านต่าง ๆ ประเมินโอกาสและผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึน พร้อมท้ังกําหนดมาตรการเพ่ือดําเนินการ
ลดหรือป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
 
 
 

7.4-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง                  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์                          
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
  



185 

 

                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการวิเคราะห์

และระบุความเสี่ยงและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง 
3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
3. ด้านการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 ระเบียบ
วาระท่ี 5.3 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2557 (เอกสาร
หมายเลข 7.4-2-1) 
 
 
 
 

7.4-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งท่ี 1/2557 

          ระเบียบวาระท่ี 5.3 
 
 

ข้อ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 7.4-3-1) โดยแต่ละ
ด้านมีความเสี่ยงสูงสุดในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ความเสี่ยงสูงสุด: 
ความเชื่อมโยงของระบบและกลไก             
การดําเนินงานของหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย 

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
ความเสี่ยงสูงสุด: 
การเปิด-ปิดการศึกษาตามปฏิทิน
ประชาคมอาเซียน 

3. ด้านการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
ความเสี่ยงสูงสุด: 
การปฏิบัติตามระเบียบวินัยและ
จรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร 

 
 
 
 
 

7.4-3-1 แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2557                        
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดทํา

แผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง 
(เอกสารหมายเลข 7.4-4-1)  และดําเนินการตาม
แผน ดังนี้ 

1. ด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
วัตถุประสงค์: 
เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร และวางกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
การดําเนินการ: 
- คณะได้ดําเนินการพัฒนาระบบและกลไก

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของ
คณะให้มีความเชื่อมโยงกับหลักสูตร
และมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 
7.4-4-2)   

- คณะได้ดําเนินการจัดการความรู้ เ พ่ือ
ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 
2557 ณ ห้องประชุมสะบันงา (เอกสาร
หมายเลข 7.4-4-3) 

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
วัตถุประสงค์: 
เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
การดําเนินการ: 
- คณะมีการกําหนดให้นักศึกษาใหม่ เข้า

ร่วมกิจกรรมระหว่างรอเปิดการศึกษา 
ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 7.4-4-4) 

3. ด้านการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์: 
เพ่ือให้บุคลากรมีความประพฤติท่ีดีงาม 
รักษาไว้ซ่ึงศักด์ิศรี ชื่อเสียง เกียรติฐานะ
ของบุคลากร 
 
 

7.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2557                        
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

7.4-4-2 ระบบและกลไกการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร             
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

7.4-4-3 แบบบันทึกการจัดการความรู้ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

7.4-4-4 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์                            
ปีการศึกษา 2557 

7.4-4-5 รายงานการประชุมอาจารย์
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2556 
ระเบียบวาระท่ี 1.30 

7.4-4-6 รายงานการประชุมอาจารย์
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 
ระเบียบวาระท่ี 1.15 

7.4-4-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งท่ี 5/2557  

          ระเบียบวาระท่ี 4.8 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
การดําเนินการ: 
-  คณะมีการให้ความรู้และกําชับการปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณอย่ า ง ต่อ เนื่ อ ง 
(เอกสารหมายเลข 7.4-4-5 ถึง 7.4-4-7) 

 
ข้อ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (เอกสารหมายเลข 7.4-5-1) 
และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาในการประชุม ครั้งท่ี 7/2556 ระเบียบ
วาระท่ี 5.5 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2556 
(เอกสารหมายเลข7.4-5-1) 
 

7.4-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี 7/2556  

          ระเบียบวาระท่ี 5.5 
 

ข้อ 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นําผลการ
พิจารณาและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ ไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

1. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับ
การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ได้รับ
การรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (เอกสารหมายเลข7.4-6-1) 

2. มีการพิจารณาถึงผลกระทบจากการเปิด-
ปิดการศึกษาตามปฏิทินประชาคมอาเซียน 
(เอกสารหมายเลข7.4-6-2) 

3. มีแผนการบริหารความเสี่ยงเ ก่ียวกับ        
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือการรักษา
ชื่อเสียงของคณะ (เอกสารหมายเลข        
7.4-6-3) 

4. มีการกํากับ ติดตามการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนและรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 
ซ่ึงเป็นความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 อย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข
7.4-6-4) 

 

7.4-6-1 แผนบริหารความเสี่ยง           
ด้านการปรับปรุงและ           
พัฒนาหลักสูตร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557                        

7.4-6-2 แผนบริหารความเสี่ยง           
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557                        

7.4-6-3 แผนบริหารความเสี่ยง           
ด้านการพัฒนาองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557          

7.4-6-4 ปฏิทินวิชาการ            
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์                        
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ �  5 6  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   อาจารย์บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง โทรศัพท์  :  0 5388 5704 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นางสาวณัฐนันท์ โสภา โทรศัพท์  :  0 5388 5764 

       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗.๑๓    :  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ (สมศ.๑๓) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการดําเนินงานและข้อมูลพ้ืนฐาน :  

 อยู่ระหว่างการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

3.51 คะแนน รอผลการประเมินจากมหาวิทยาลัย 3.51 คะแนน 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

๗.๑๓-1  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่ง
คณบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง โทรศัพท์  :  0 5388 5701 
คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นางสาวณัฐนันท์ โสภา โทรศัพท์  :  0 5388 5764 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผน 

การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้  
3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

คณะและบุคลากร 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการ

ประจําคณะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความม่ันคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้

เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูล 

จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 7 ข้อ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการด้านการเงินและงบประมาณ เพ่ือทํา
หน้า ท่ีวิ เคราะห์ทรัพยากรท่ีต้องการใช้ในการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของคณะ 
(เอกสารหมายเลข 8.1-1-1) และมีการปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการ
ใช้จ่ายงบประมาณของคณะ (เอกสารหมายเลข 
8.1-1-2) 
 
 

8.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด้านการเงินและงบประมาณ 

8.1-1-2 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน   
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์                       
พ.ศ. 2555 – 2559             
(ฉบับปรับปรุง) 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้แนวทางการ

จั ด คํ าขอ ต้ั ง งบประมาณรายจ่ า ย  ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 8.1-2-1) โดยคณะกรรมการ
ด้านการเ งินและงบประมาณระดับคณะและ
สาขาวิชาดําเนินการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 8.1-2-2) เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการเ งินรายได้ และ          
สภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ (เอกสารหมายเลข 
8.1-2-3) 
 

8.1-2-1 แนวทางการจัดทําคําขอต้ัง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

8.1-2-2 ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

8.1-2-3 ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

ข้อ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการวิเคราะห์
ความเพียงพอของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
จากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทบทวนและปรับปรุง
งบประมาณประจําปี ท่ีได้รับให้ เหมาะสมตาม   
พันธ กิจและยุทธศาสตร์ ของคณะ ( เอกสาร
หมาย เลข 8.1-3-1)   และนํ า ไปสู่ ก ารจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 (เอกสารหมายเลข 8.1-3-2)  
 

8.1-3-1 เอกสารงบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

8.1-3-2 แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ข้อ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดทํา
รายงานทางการเงินราย และเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะ ดังนี้ 

1. รายงานการเบิก-จ่ายงบประมาณ  พ.ศ. 
2 5 5 6  ไ ต ร ม า ส  1  ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 1/56 
ระเบียบวาระท่ี 1.3 (เอกสารหมายเลข 
8.1-4-1) 

2. รายงานการเบิก-จ่ายงบประมาณ  พ.ศ. 
2 5 5 6  ไ ต ร ม า ส  3  ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 2/56 
ระเบียบวาระท่ี 4.3 (เอกสารหมายเลข 
8.1-4-2) 

8.1-4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี 1/2556  

          ระเบียบวาระท่ี 1.3 
8.1-4-2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี 2/2556  

          ระเบียบวาระท่ี 4.3 
8.1-4-3 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี 3/2556  

          ระเบียบวาระท่ี 4.3 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
3. รายงานการเบิก-จ่ายงบประมาณ  พ.ศ. 

2 5 5 6  ไ ต ร ม า ส  4  ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 3/56 
ระเบียบวาระท่ี 4.3 (เอกสารหมายเลข 
8.1-4-1) 

 
ข้อ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการนําข้อมูล

ทางการเงินไปใช้ เ พ่ือวิ เคราะห์ค่าใช้จ่ายและ
สถานะทางการเงินของคณะ โดยมีการรายงานการ
ใช้เงินทุกไตรมาส (เอกสารหมายเลข 8.1-5-1) 
และมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
โดยจัดทําตารางแสดงงบประมาณท่ีได้รับและ
งบประมาณท่ีใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เพ่ือวางแผนในการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
โครงการหรือกิจกรรมของคณะ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 (เอกสารหมายเลข 8.1-5-2) 
  

8.1-5-1 รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายไตรมาส 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

8.1-5-2 ตารางการวิเคราะห์
งบประมาณเพ่ือประมาณ 
การใช้จ่าย คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 – 
2557  

ข้อ 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการติดตาม
และตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้  
- มีการตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการ

ประจําคณะ ทําหน้าท่ีติดตามและเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ (เอกสารหมายเลข 
8.1-6-1 ถึง 8.1-6-3) 

- มีการตรวจสอบภายนอกโดยหน่วยตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ ติดตาม 
ตรวจสอบการใช้เงินของคณะให้เป็นไป
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเ งิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2544 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมถึง
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารงบประมาณ  (เอกสารหมายเลข 
8.1-6-4) 

 
 
 

8.1-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี 1/2556  

          ระเบียบวาระท่ี 1.3 
8.1-6-2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี 2/2556  

          ระเบียบวาระท่ี 4.3 
8.1-6-3 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี 3/2556  

          ระเบียบวาระท่ี 4.3 
8.1-6-4 รายงานผลการตรวจสอบ

ภายใน พ.ศ. 2556 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 7 ผู้บริหารคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน โดยใช้ข้อมูลจาก
รายงานทางการเงิน (เอกสารหมายเลข 8.1-7-1)
และระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี
กองทุน โดยเกณฑ์พังรับ-จ่าย ลักษณะ 3 มิติ 
(เอกสารหมายเลข 8.1-7-2) สําหรับเป็นแนว
ทางการบริหารจัดการงบประมาณและการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร เช่น การอนุมัติงบประมาณโครงการ/
กิจกรรมท่ีไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติการประจําปี  
 

8.1-7-1 รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายไตรมาส 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

8.1-7-2 เอกสารแสดงภาพหน้า 
โปรแกรมระบบงบประมาณ 
พัสดุ การเงิน และบัญชี
กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึง
จ่าย ลักษณะ 3 มิติ 

 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ �  5 7  ข้อ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   อาจารย์บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง โทรศัพท์  :  0 5388 5704 
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   1. นางสาวพักตร์พิมล สมบัติใหม่ โทรศัพท์  :  0 5388 5710 
           หัวหน้างานฝ่ายบริหาร 
 2. นางสาวณัฐติการณ์ วงวิริยะ โทรศัพท์  :  0 5388 5766 
     นักวิชาการพัสด ุ  
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องค์ประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ   
พันธกิจและพัฒนาการของคณะ ต้ังแต่ระดับสาขาวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินงานตาม
ระบบท่ีกําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย       

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ใน CHE  QA  Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของคณะ 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนาปรับปรุงการทํางาน และส่งผล
ให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9     
องค์ประกอบคุณภาพ  

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา    
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาข้ึน และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

 มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8  ข้อ 

 มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ : 9 ข้อ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
พันธกิจของคณะ ดังนี้ 

1. มีการจัดทําระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 
9.1-1-1) 

2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (เอกสาร
หมายเลข 9.1-1-2) 

3. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรับผิดชอบ
การดําเนินงานในระดับคณะและสาขาวิชา 
(เอกสารหมายเลข 9.1-1-3) 

 
 

9.1-1-1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา               
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

9.1-1-2 แผนปฏิบัติการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา           
ปีการศึกษา 2556 

9.1-1-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา                  
ปีการศึกษา 2556 

 

ข้อ 2 ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้
ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
มีการดําเนินการ ดังนี้ 

1. มีการกําหนดนโยบายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 9.1-2-1) 

2. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือดําเนินการ
และผลัก ดันให้ มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง  (เอกสาร
หมายเลข 9.1-2-2) 

3. มีการจัด ทํา คู่ มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (เอกสาร
หมายเลข 9.1-2-3) 

 
 

9.1-2-1 นโยบายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา              
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

9.1-2-2 คําสั่งแต่งต้ัง เรื่อง 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

9.1-2-3 คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์               
(ฉบับปรับปรุง                        
พ.ศ. 2555 – 2558) 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 3 คณะมนุ ษยศาสต ร์ แล ะสั ง คมศาสตร์ มี ก า ร

กําหนดอัตลักษณ์ของคณะ คือ “คนดี มีอาชีพ” 
และได้กําหนดตัวบ่งชี้ คือ ผลการพัฒนาบัณฑิตให้
เป็นไปตามอัตลักษณ์ “คนดี มีอาชีพ” ต้ังแต่       
ปีการศึกษา 2553 (เอกสารหมายเลข 9.1-3-1) 
ซ่ึงผ่านการทบทวนและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี 
7/2556 ระเบียบวาระท่ี 5.6 วันท่ี 19 พฤศจิกายน 
2556 (เอกสารหมายเลข 9.1-3-2) และมีการ
ดํ า เนิ น งานตาม ตัว บ่ งชี้ ท่ี กํ าหนด  ( เอกสาร
หมายเลข 9.1-3-3) 
 

9.1-3-1 เอกสารตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม
ตามอัตลักษณ์ “ผลการ
พัฒนาบัณฑิตให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ คนดี มีอาชีพ” 

9.1-3-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี 7/2556 

          ระเบียบวาระท่ี 5.6 
9.1-3-2 รายงานผลการดําเนินการ

ตามตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัต
ลักษณ์ 

 
ข้อ 4 คณะมนุ ษยศาสต ร์ แล ะสั ง คมศาสตร์ มี ก า ร

ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีครบถ้วน ดังนี้  

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ( เอกสาร
หมายเลข 9.1-4-1) และแผนปฏิบัติการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2556 (เอกสารหมายเลข 9.1-4-2) และมี
การควบคุมและ ติดตามการดําเนินงาน 
ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
(เอกสารหมายเลข 9.1-4-3)   

2. มีการประเมินคุณภาพและจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 
2556 ซ่ึงมีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน 
CHE QA Online และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารคณะ ในการ
ประชุม ครั้งท่ี 6/2557 ระเบียบวาระท่ี 
5.1 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2557 (เอกสาร
หมายเลข 9.1-4-4)   

3. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2555 ไปจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจําปี

9.1-4-1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา               
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

9.1-4-2 แผนปฏิบัติการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา           
ปีการศึกษา 2556 

9.1-4-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 

9.1-4-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งท่ี 6/2557  

          ระเบียบวาระท่ี 5.1 
9.1-4-5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2556 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
การศึกษา 2556 (เอกสารหมายเลข         
9.1-4-5)   

 

ข้อ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบปีท่ีผ่านมาไป
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2556 (เอกสารหมายเลข 9.1-5-1)  
และนํ า ไป ใช้ เ ป็ น ข้ อ มูลประกอบการจั ด ทํ า
ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาคณะ ( เอกสาร
หมายเลข 9.1-5-2)  โดยส่งผลให้การดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 มีการพัฒนาข้ึนจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้ 
(เอกสารหมายเลข 9.1-5-3) 
 

9.1-5-1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2556 

9.1-5-2 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2557 – 
2560 

9.1-5-3 ตารางเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 

 

ข้อ 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) เพ่ือรายงาน
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานท้ัง  9 
องค์ประกอบต่อมหาวิทยาลัยและสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามลําดับและมีการ
ใช้งานระบบสารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดทํา
ข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
ไ ด้ แ ก่  ร ะบบร าย ง านส ถิ ติ จํ า นว น
นักศึกษา ระบบประเมินพฤติกรรมการ
สอนอาจารย์  สนับสนุนการดําเนินงาน
องค์ประกอบท่ี 1 2 และ 3 (เอกสาร
หมายเลข 9.1-6-1)  

2. ด้านการวิจัย  
ได้แก่ ระบบสารสนเทศผลงานวิจัย 
สนับสนุนการดําเนินงานองค์ประกอบท่ี 
1 2 และ 4  (เอกสารหมายเลข 9.1-6-2) 

9.1-6-1 เอกสารแสดงภาพหน้า
เว็บไซต์ระบบรายงานสถิติ
จํานวนนักศึกษา 
(http://www.academic. 
cmru.ac.th/statstd/) 

9.1-6-2 เอกสารแสดงภาพหน้า
เว็บไซต์ระบบประเมิน
พฤติกรรมการสอนอาจารย์ 
(http://www.academic. 
cmru.ac.th/evaluate_ 
adviser/_site/adviser.php) 

9.1-6-3 เอกสารแสดงภาพหน้า     
เว็บไซต์ระบบบริหารจัดการ
บุคคล (e-Personal CMRU) 
(http://www.e-personal. 
cmru.ac.th) 

9.1-6-4 เอกสารแสดงภาพหน้า     
เว็บไซต์ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์                   
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
3. ด้านการบริหารจัดการ  

ได้แก่ ระบบบริหารจัดการบุคลากร    
(e-Personal CMRU) (เอกสารหมายเลข 
9.1-6-3) และระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document CMRU) 
(เอกสารหมายเลข 9.1-6-4) สนับสนุน
การดําเนินงานองค์ประกอบท่ี 1 2 3 4 
5 6 7 8 และ 9 

4. ด้านการเงิน  
ได้แก่ ระบบงบประมาณ พัสดุการเงิน
และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึง
จ่ายลักษณะ 3 มิติ สนับสนุนการ
ดําเนินงานองค์ประกอบท่ี 1 และ 9 
(เอกสารหมายเลข 9.1-6-5) 

 

(e-Document CMRU) 
(http://www.edocument.
cmru.ac.th) 

9.1-6-5 เอกสารแสดงภาพหน้า 
โปรแกรมระบบงบประมาณ 
พัสดุ การเงิน และบัญชี
กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-   
พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ 

 

ข้อ 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการส่งเสริมให้
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 

1. การร่วมเป็นกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 
9.1-7-1) 

2. การให้ความรู้ และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาในโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิ บั ติการเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เม่ือวันท่ี 19 
สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์จีนศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เอกสาร
หมายเลข 9.1-7-2) 

3. การให้ข้อมูลป้อนกลับ โดยเข้าร่วมการ
สัมภาษณ์จากคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ระหว่างวันท่ี 1 – 2 สิงหาคม 
2556 (เอกสารหมายเลข 9.1-7-3) และ
ระดับสาขาวิชา ระหว่างวันท่ี 20 – 21 
พฤษภาคม 2557 (เอกสารหมายเลข 
9.1-7-4)  

9.1-7-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา                  
ปีการศึกษา 2556 

9.1-7-2 รายงานผลการดําเนิน
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

9.1-7-3 รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสาขาวิชา               
ประจําปีการศึกษา 2556 

9.1-7-4 รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์                    
ประจําปีการศึกษา 2555  
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
ข้อ 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีเครือข่ายการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
ดังนี้ 

1. มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระหว่าง 6 คณะ ใน 5 มหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 

- คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
- คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  

- คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

- คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-
เชียงใหม่  

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์จีน
ศึ ก ษ า  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั งคมศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ
เชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 9.1-8-1)  

2. มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนา
ผู้นํ านั ก ศึกษาเครื อ ข่ายความร่ วม มือ   
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 5 
มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ เ ขตภาค เหนื อ 
ประกอบด้วย 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ระหว่างวันท่ี 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัด

9.1-8-1 รายงานผลการดําเนิน
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

9.1-8-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ท่ี 344/2557          
เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไป
ราชการ 

9.1-8-3 สําเนาลายมือชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
สถาบันอุดมศึกษา 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
อุตรดิตถ์ และน่านวัลเลย์ รีสอร์ท อําเภอ
เมือง จังหวัดน่าน  (เอกสารหมายเลข 
9.1-8-2) 

3. มีการส่งนักศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรมแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ ร ะหว่ า ง
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับสถาบันอุดมศึกษา ระหว่าง 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยพายัพ 
- มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา 
เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม
เอ้ืองสามปอยหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 9.1-8-3)  

 
ข้อ 9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นําแนว

ปฏิบัติ ท่ี ดีในการดําเนินการเพ่ือเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีเป็นผลจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2556 ณ 
ห้องประชุมสะบันงา มาใช้เป็นแนวปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 
9.1-9-1)  โดยมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
คณะ (เอกสารหมายเลข 9.1-9-2) และแจ้งเวียน
แนวปฏิบั ติ ท่ี ดี เ พ่ือให้สาขาวิชาปรับใช้ กับการ
ป ฏิ บั ติ ง า น  ( เ อ ก ส า ร ห ม า ย เ ล ข  9.1-9-3) 
นอกจากนี้ มีการเผยแพร่แนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นําไปใช้ประโยชน์ (เอกสารหมายเลข 9.1-9-4 
และ 9.1-9-5) 
 
 
 

9.1-9-1 แนวปฏิบัติท่ีดีในการ
ดําเนินการเพ่ือเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

9.1-9-2 เอกสารแสดงภาพหน้า
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

9.1-9-3 บันทึกข้อความเลขท่ี       
          ศธ. 0533.4.2.6/1031            

ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2556  
เรื่อง แนวปฏิบัติท่ีดีด้านการ
เตรียมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

9.1-9-4 บันทึกข้อความเลขท่ี       
          ศธ. 0572.04/077            

ลงวันท่ี 28 เมษายน 2557  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ศึกษาดูงาน 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/ 

หลักฐานอ้างอิง 
9.1-9-5 บันทึกข้อความเลขท่ี       
          ศธ. 0572.04/102            

ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557  
เรื่อง ขอขอบคุณ 

 
 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

9 ข้อ 9 ข้อ �  5 9  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   อาจารย์บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง โทรศัพท์  :  0 5388 5704 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นางสาวณัฐนันท์ โสภา โทรศัพท์  :  0 5388 5764 

       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๙.๑๕   :  ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.๑๕) 
 
วิธีการคํานวณ : 

ผลคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด  
จํานวนปี 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  
 
ผลการดําเนินงาน  : 
  

ลําดับ รายการ คะแนน 
1 คะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 4.41 
2 คะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 3.93 
3 คะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 4.34 

 ผลเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 3 ปี ย้อนหลัง 4.23 
 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน        เป้าหมายปีถัดไป 

4.00 คะแนน 4.23 � 4.23 4.25 คะแนน 

 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

๙.๑๕-1  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                            
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 

๙.๑๕-2  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                            
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

๙.๑๕-3  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                            
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 

 
 
ผู้กํากับดูแลตัวบง่ชี้ :   อาจารย์บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง โทรศัพท์  :  0 5388 5704 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   นางสาวณัฐนันท์ โสภา โทรศัพท์  :  0 5388 5764 

       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

องค์ประกอบที่ 10   อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  (สมศ ๑๖.๑) 

เกณฑ์การพิจารณา :   
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์          

พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีกําหนด

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
 3. ผลประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4.  ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 5. ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ ในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ์ 
 

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 

 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ :  

 คณะใช้ผลการประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๑๖.๒  :   ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ.๑๖.๒) 

วิธีการคํานวณ : 
 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ :  

 คณะใช้ผลการประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๑๗   :   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น  
          เอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. ๑๗) 

เกณฑ์การพิจารณา :   
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะของสถาบันโดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ท่ีกําหนด

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 3.51 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและ
เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

5. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีกําหนด และได้รับ
การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

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 

 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ :  

 คณะใช้ผลการประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๑๘.๑ :  ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน       
                             (สมศ.๑๘.๑) 
 
ประเด็นการพิจารณา : 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  
3. มีผลประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
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 

 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ :  

 คณะใช้ผลการประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ี ๑๐.๑๘.๒ :  ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน              
                             (สมศ.๑๘.๒) 
 
เกณฑ์การพิจารณา : 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  
3. มีผลประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
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 

               
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ :  

 คณะใช้ผลการประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

สรุปผลการประเมินตนเอง รายองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี  1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินงาน  
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการประจําปีท่ี

สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
- มีระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
- ควรมีการกํากับติดตามการนําผลประเมิน/ข้อเสนอแนะจากการดําเนินงาน

ในปีท่ีผ่านมาไปปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

 
องค์ประกอบท่ี   2 
การผลิตบัณฑิต  
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ท้ังคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
- นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
- ควรมีระบบกํากับติดตามการสําเร็จการศึกษาของคณาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 

และการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ 
- ควรมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการปรับปรุง

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
- ควรส่งเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

 
องค์ประกอบท่ี  3   
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและแนะแนวการใช้

ชีวิตแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
- มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้

ในการจัดกิจกรรม 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
- ควรส่งเสริมการดําเนินงานเก่ียวกับศิษย์เก่าให้เป็นรูปธรรมและเกิดความ

ต่อเนื่อง 
- ควรมีการกํากับติดตามการดําเนินการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน

และระหว่างมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
- ควรส่งเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี   4 
การวิจัย 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีกระบวนการสนับสนุนการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ และบทความทาง

วิชาการ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
- ควรมีการประเมินผลสําเร็จของการให้ทุนวิจัย 
- ควรมีการดําเนินการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยให้เป็นรูปธรรม 

 
องค์ประกอบท่ี   5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับชุมชนและหน่วยงาน

ภายนอก 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
- ควรมีการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมในลักษณะของ 

การบูรณาการหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน 
- ควรสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม

กับการเรียนการสอน และการวิจัย 
- ควรส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคมแบบแสวงหารายได้ 
 

องค์ประกอบท่ี  6 
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- บุคลากรให้ความร่วมมือในการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
- ควรมีการบริการทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
- ควรมีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ

ระหว่างมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

องค์ประกอบท่ี  7 
การบริหารและ 
การจัดการ 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี  
- มีการจัดการความรู้ท่ีสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
- ควรมีการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ให้เป็น

รูปธรรม 
- ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี  8  
การเงินและ
งบประมาณ 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีการบริหารงบประมาณท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
- ควรมีการกํากับติดตามการนําผลประเมิน/ข้อเสนอแนะจากการดําเนินงาน

ในปีท่ีผ่านมาไปปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

 
องค์ประกอบท่ี   9 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีการขับเคลื่อนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
- ควรสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
บทท่ี 3 

สรุปผลการประเมินตนเอง           





 

 

 

 
บทท่ี 3  

สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 
 

ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(����= บรรลุ , 
×××× = ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  8 ข้อ 8 ข้อ � 5.00 

คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบท่ี 1 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  5 ข้อ 5 ข้อ � 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ร้อยละ 20 
ปี 2555 ปี 2556 

ร้อยละ 12.75 � 2.64 
9.58 12.75 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ร้อยละ 35 
22 

ร้อยละ 14.77 � 1.23 
149 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  7 ข้อ 7  ข้อ � 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  7 ข้อ 7  ข้อ � 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6  8  ข้อ 8  ข้อ � 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7  5 ข้อ 5  ข้อ � 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8  5  ข้อ 5  ข้อ � 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  
(สมศ.๑) 

ร้อยละ 70  
565 

ร้อยละ 61.82 � 3.09 
914 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ 
(สมศ.๒) 

3.52 
คะแนน 

16,227 
4.09 คะแนน � 4.09 

3,963 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ 
(สมศ.๓) 

ร้อยละ 30 
7.25 

40.28 � 5.00 
18 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(����= บรรลุ , 
×××× = ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ 
(สมศ.๔) 

คณะไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงไม่รับการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑๔ 
(สมศ.๑๔) 

3 คะแนน 
359 

2.41 � 2.01 
149 

คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบท่ี 2 4.01 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  7 ข้อ 7 ข้อ � 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  6 ข้อ 6 ข้อ � 5.00 

คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบท่ี 3 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  8 ข้อ 8 ข้อ � 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  5  ข้อ 5  ข้อ � 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  30,000 บาท 
6,765,000 

52,851.56บาท � 5.00 
128 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๕ 
(สมศ.๕) 

ร้อยละ 10 
4.625 

ร้อยละ 3.10 � 1.55 
149 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๖ 
(สมศ.๖) 

ร้อยละ 10 
9 

ร้อยละ 6.04 � 1.51 
149 

ตัวบ่งชี้ท่ี๔.๗ 
 (สมศ.๗) 

ร้อยละ 5 
7.75 

ร้อยละ 5.20 � 2.60 
149 

คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบท่ี 4 3.44 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  5  ข้อ 5  ข้อ � 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  5  ข้อ 5  ข้อ � 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๘ 
(สมศ.๘) 

ร้อยละ 15 
2 

ร้อยละ 33.33 � 5.00 
6 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(����= บรรลุ , 
×××× = ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๙ 
(สมศ.๙) 

5  ข้อ 5  ข้อ � 5.00 

คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบท่ี 5 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  6  ข้อ 6 ข้อ � 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑๐ 
(สมศ.๑๐) 

6  ข้อ 6 ข้อ � 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑๑ 
(สมศ.๑๑) 

5  ข้อ 5 ข้อ � 5.00 

คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบท่ี 6 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1  7 ข้อ 7 ข้อ � 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2  5 ข้อ 5 ข้อ � 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3  5  ข้อ 5 ข้อ � 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4  6 ข้อ 6 ข้อ � 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑๓ 
(สมศ.๑๓) 

รอผลการประเมินจากมหาวิทยาลัย 

คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบท่ี 7 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1  7 ข้อ 7 ข้อ  � 5.00 

คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบท่ี 8 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 9 ข้อ 9 ข้อ � 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑๕ 
(สมศ.๑๕) 

4.00 คะแนน 4.23 คะแนน � 4.23 

คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบท่ี 9 4.62 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๑๖.๑   
(สมศ.๑๖.๑) คณะใช้ผลการประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๑๖.๒  

(สมศ.๑๖.๒) คณะใช้ผลการประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 
(����= บรรลุ , 
×××× = ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๑๗        
(สมศ.๑๗) คณะใช้ผลการประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๑๘.๑   
(สมศ.๑๘.๑) คณะใช้ผลการประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐.๑๘.๒  
(สมศ.๑๘.๒) คณะใช้ผลการประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย 

คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบท่ี 10 - 

คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบ 1-9  (23 ตัวบ่งช้ี สกอ.) 4.73 

  คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบ 1-10 (12 ตัวบ่งช้ี สมศ.) 3.67 

คะแนนเฉล่ียทุกตัวบ่งช้ี สกอ. + สมศ. 4.37 
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ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี  
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

I P O รวม 

องค์ประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2 2.96 5.00 3.84 4.01 ดี 

องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 5.00 5.00 1.89 3.44 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 7 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 9 - 5.00 4.23 4.62 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี
ของทุกองค์ประกอบ 

(35 ตัวบ่งช้ี) 
3.47 5.00 3.78 4.37 ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี   

 

 
 
 



218 

 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ตารางที่ ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน   
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี  
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

I P O รวม 

มาตรฐานท่ี 1 - - 4.30 4.30 ดี 

มาตรฐานท่ี 2 ก - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 ข 3.47 5.00 - 4.64 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 1.71 3.02 พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ       
(35 ตัวบ่งชี้) 

3.47 5.00 3.78 4.37 ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี   

 
ตารางที่ ส.4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน    
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี  
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

I P O รวม 

1. ด้านนักศึกษาและ 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 5.00 4.53 4.74 ดีมาก 

2. ด้านกระบวนการ 
    ภายใน 

5.00 5.00 4.74 4.94 ดีมาก 

3. ด้านการเงิน 
 

5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. ด้านบุคลากร การเรียน  
   รู้ และนวัตกรรม 

1.94 5.00 1.92 2.69 พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ       
(35 ตัวบ่งชี้) 

3.47 5.00 3.78 4.37 ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี   
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ตารางที่ ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดําเนนิงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 - 2.50 การดําเนนิงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้  
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี  
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 

(1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ดีมาก 

(2) ด้านวิชาการ 1.94 5.00 2.01 3.48 ดี 

(3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

(4) ด้านบริหารจัดการ - 5.00 4.23 4.89 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
มาตรฐานท่ี 1 

2.96 5.00 3.12 4.34 ดี 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.30 4.60 ดีมาก 

(2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 1.89 3.44 พอใช้ 

(3) ด้านการให้บริการทาง   
     วชิาการแก่สังคม 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

(4) ด้านการทํานุบํารุง  
     ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
มาตรฐานท่ี 2 

5.00 5.00 3.89 4.39 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
ทุกมาตรฐาน 

3.47 5.00 3.78 4.37 ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี   
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รายการข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ปีการศึกษา 2556  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ 
 

ข้อมูล
อ้างอิง 
สําหรับ 

KPI 

หน่วย
นับ 

รอบปีของ  
การเก็บ
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2556 จํานวน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.1  

ข้อ 3-8 
หลักสตูร ปีการศึกษา 

จํานวนหลักสตูรท่ีเปิดสอนท้ังหมด 19 
- -ระดับปรญิญาตร ี 18 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - 
- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก) 1 
- -ระดับปรญิญาโท (แผน ข) - 
- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข)  (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียน
เรียนในแผน ก) 

- 

- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข)  (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียน
เรียนในแผน ข) 

- 

- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- -ระดับปรญิญาเอก - 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.1  

ข้อ 3-8 
หลักสตูร ปีการศึกษา 

จํานวนหลักสตูร(ท่ีไม่ใช่วิชาชีพ)ท่ีเปิดสอนท้ังหมด - 
- -ระดับปรญิญาตร ี - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - 
- -ระดับปรญิญาโท(แผน ก) - 
- -ระดับปรญิญาโท(แผน ข) - 
- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข)  (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียน
เรียนในแผน ก) 

- 

- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข)  (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียน
เรียนในแผน ข) 

- 

- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- -ระดับปรญิญาเอก - 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.1  

ข้อ 3-6 
หลักสตูร ปีการศึกษา 

จํานวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนท้ังหมด - 
- -ระดับปรญิญาตร ี - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - 
- -ระดับปรญิญาโท(แผน ก) - 
- -ระดับปรญิญาโท(แผน ข) - 
- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข)  (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียน
เรียนในแผน ก) 

- 

- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข)  (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียน
เรียนในแผน ข) 

- 

- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- -ระดับปรญิญาเอก - 
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ข้อมูล
อ้างอิง 
สําหรับ 

KPI 

หน่วย
นับ 

รอบปีของ  
การเก็บ
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2556 จํานวน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.1 

หลักสตูร ปีการศึกษา 

จํานวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตร
จากองค์กรวิชาชีพท้ังหมด 

- 

- -ระดับปรญิญาตร ี - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - 
- -ระดับปรญิญาโท(แผน ก) - 
- -ระดับปรญิญาโท(แผน ข) - 
- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข) (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียนเรียน
ในแผน ก) 

- 

- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข) (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียนเรียน
ในแผน ข) 

- 

- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- -ระดับปรญิญาเอก - 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.1 

หลักสตูร ปีการศึกษา 

จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด - 
จํานวนหลักสตูรท่ีเปิดสอนโดยศูนย์การจัดการศึกษานอกสถาน
ท่ีตั้งท้ังหมด 

- 

- -ระดับปรญิญาตร ี - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - 
- -ระดับปรญิญาโท(แผน ก) - 
- -ระดับปรญิญาโท(แผน ข) - 
- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข)  (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียน
เรียนในแผน ก) 

- 

- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข)  (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียน
เรียนในแผน ข) 

- 

- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- -ระดับปรญิญาเอก - 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.1 

หลักสตูร ปีการศึกษา 

จํานวนหลักสตูรท่ีเปิดสอนโดยศูนย์การจัดการศึกษานอกสถาน
ท่ีตั้งและผ่านการรบัทราบจาก สกอ. 

- 

- -ระดับปรญิญาตร ี - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - 
- -ระดับปรญิญาโท(แผน ก) - 
- -ระดับปรญิญาโท(แผน ข) - 
- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข)  (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียน
เรียนในแผน ก) 

- 

- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข)  (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียน
เรียนในแผน ข) 

- 

- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- -ระดับปรญิญาเอก - 
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ข้อมูล
อ้างอิง 
สําหรับ 

KPI 

หน่วย
นับ 

รอบปีของ  
การเก็บ
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2556 จํานวน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.1 

หลักสตูร ปีการศึกษา 

จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดร้ับอนุมัติตามกรอบ TQF 18 
- -ระดับปรญิญาตร ี 18 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - 
- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก) - 
- -ระดับปรญิญาโท (แผน ข) - 
- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข)  (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียน
เรียนในแผน ก) 

- 

- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข)  (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียน
เรียนในแผน ข) 

- 

- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- -ระดับปรญิญาเอก - 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.1 

หลักสตูร ปีการศึกษา 

จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดร้ับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการ
ประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานฯ ครบถ้วน 

18 

- -ระดับปรญิญาตร ี 18 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - 
- -ระดับปรญิญาโท(แผน ก) - 
- -ระดับปรญิญาโท(แผน ข) - 
- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข)  (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียน
เรียนในแผน ก) 

- 

- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข)  (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียน
เรียนในแผน ข) 

- 

- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- -ระดับปรญิญาเอก - 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.1 

หลักสตูร ปีการศึกษา 

จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดร้ับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการ
ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์ประเมินอยา่ง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีท่ีกําหนด) 

18 

- -ระดับปรญิญาตร ี 18 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - 
- -ระดับปรญิญาโท(แผน ก) - 
- -ระดับปรญิญาโท(แผน ข) - 
- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข)  (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียน
เรียนในแผน ก) 

- 

- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข)  (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียน
เรียนในแผน ข) 

- 

- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- -ระดับปรญิญาเอก - 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ข้อมูล
อ้างอิง 
สําหรับ 

KPI 

หน่วย
นับ 

รอบปีของ  
การเก็บ
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2556 จํานวน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.1 

หลักสตูร ปีการศึกษา 

จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ียังไมไ่ดร้ับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
ครบถ้วน 

- 

- -ระดับปรญิญาตร ี - 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - 
- -ระดับปรญิญาโท(แผน ก) - 
- -ระดับปรญิญาโท(แผน ข) - 
- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข)  (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียน
เรียนในแผน ก) 

- 

- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข)  (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียน
เรียนในแผน ข) 

- 

- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- -ระดับปรญิญาเอก - 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.1    

ข้อ 6 
หลักสตูร ปีการศึกษา 

จํานวนหลักสตูรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนาและ
บริหารหลักสตูรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ
ของหลักสูตร 

19 

- -ระดับปรญิญาตร ี 18 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - 
- -ระดับปรญิญาโท(แผน ก) 1 
- -ระดับปรญิญาโท(แผน ข) - 
- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข) (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียนเรียน
ในแผน ก) 

- 

- -ระดับปรญิญาโท (แผน ก และแผน ข) (ท่ีมีนศ.ลงทะเบียนเรียน
ในแผน ข) 

- 

- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- -ระดับปรญิญาเอก - 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.1    

ข้อ 8 
คน ปีการศึกษา 

จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 6,807 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับอนุปรญิญา - 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญาตร ี 6,677 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญาโท - 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญาโท  (แผน ก) 130 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญาโท(แผน ข) - 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญาเอก  - 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.2 และ 
สมศ.ท่ี 

14 

คน ปีการศึกษา 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 

149 

- -จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัตงิานจริง 128 
- -จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ  21 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.3 และ  
สมศ. ท่ี

14 

คน ปีการศึกษา 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหน่งอาจารย ์ 127 
- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มตีาํแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตร ี

7 

- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มตีาํแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท 

107 

- -จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มตีาํแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

13 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 21 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตร ี

15 

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท 

6 

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

- 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ 1 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตร ี

- 

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท 

1 

- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

- 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหน่งศาสตราจารย ์ - 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ี - 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาโท - 
- -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.1 ข้อ 
8 และ 
2.5    

ข้อ 1 

FTES ปีการศึกษา 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 9894.5 
- -ระดับอนุปริญญา - 
- -ระดับปรญิญาตร ี 9894.37 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - 
- -ระดับปรญิญาโท 46.13 
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- -ระดับปรญิญาเอก - 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.5    

ข้อ 1 
เครื่อง ปีการศึกษา 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดบรกิารให้นักศึกษา 138 
จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ี
มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

2,349 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.5    

ข้อ 6 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้
งานแก่นักศึกษา 

4.00 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สาย 

3.92 

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
จําเป็นอ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

3.93 

   ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา 
ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

3.82 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.6 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉลี่ยทุก
หลักสูตร 

4.59 

- -ระดับอนุปริญญา - 
- -ระดับปรญิญาตร ี 4.59 
- -ระดับ ป.บัณฑิต - 
- -ระดับปรญิญาโท - 
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- -ระดับปรญิญาเอก  - 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.2, 2.3, 

4.3,  
ตัวบ่งช้ี 
สมศ.ท่ี 

5,6,7,14 

คน ปีการศึกษา 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
แยกตามคุณวุฒิ 

149 

- -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
วุฒิปริญญาตร ี

131 

- -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
วุฒิปริญญาโท 

146 

- -จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
วุฒิปริญญาเอก 

- 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ.ท่ี 1 
และ 2 

คน ปีการศึกษา 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท้ังหมด 1,039 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่อง
การมีงานทํา 

914 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จ
การศึกษา 

482 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 83 
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้า
ศึกษา 

106 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา 

15 

เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

17,281.77 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ.ท่ี 1 
และ 2 

คน ปีการศึกษา 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด - 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 
- 

ตัวบ่งช้ี 
สมศ.ท่ี 2 

คน / 
คะแนน 

ปีการศึกษา 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

3,963 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรตีามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

4.09 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา
ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 

- 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ีได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

ตัวบ่งช้ี 
สมศ. ท่ี 

3 
ช้ินงาน ปีปฏิทิน 

จํานวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ (สารนิพนธ์) ท่ีตีพิมพ์ (ปริญญาโท) 

18 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) ท่ีได้รับการยอมรับใน
สาขา  

18 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือจํานวนการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีไดร้ับการยอมรับในสาขา 
 

- 



232 

 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ข้อมูล
อ้างอิง 
สําหรับ 

KPI 

หน่วย
นับ 

รอบปีของ  
การเก็บ
ข้อมูล 
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- -จํานวนบทความวิจัยฯท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมี
ช่ือปรากฏในประกาศของ สมศ. 

- 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏในประกาศของ สมศ. 

- 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 

- 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏ
ในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
 :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์
ท่ี 4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์  หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลู
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus  

- 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏ
ในฐาน 
ข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  
:www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ท่ี 3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์  หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลู
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus  

- 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏ
ในฐาน ข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
 :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ท่ี 2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์  หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลู
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

- 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏ
ในฐาน ข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank  
:www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ท่ี 1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลู
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus  

- 

ตัวบ่งช้ี 
สมศ. ท่ี 

3 

ช้ินงาน ปีปฏิทิน จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ 
(ปริญญาโท) 

- 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 
 

- 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ข้อมูล
อ้างอิง 
สําหรับ 

KPI 

หน่วย
นับ 

รอบปีของ  
การเก็บ
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2556 จํานวน 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

- 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ 

- 

ตัวบ่งช้ี 
สมศ. ท่ี 

4 
ช้ินงาน ปีปฏิทิน 

จํานวนรวมของบทความวิจยัของวิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ (ปรญิญาเอก) - 
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

- 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือจํานวนการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

- 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมี
ช่ือปรากฏในประกาศของ สมศ. 

- 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

- 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 

- 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  
:www.scimagojr.com) โดยวารสาร น้ันถู กจั ดอยู่ ในควอไทล์
ท่ี  4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตี พิมพ์  หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

- 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  
:www.scimagojr.com) โดยวารสาร น้ันถู กจั ดอยู่ ในควอไทล์
ท่ี  3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตี พิมพ์  หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

- 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  
:www.scimagojr.com) โดยวารสาร น้ันถู กจั ดอยู่ ในควอไทล์
ท่ี  2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตี พิมพ์  หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 
 

- 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ข้อมูล
อ้างอิง 
สําหรับ 

KPI 

หน่วย
นับ 

รอบปีของ  
การเก็บ
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2556 จํานวน 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  
:www.scimagojr.com) โดยวารสาร น้ันถู กจั ดอยู่ ในควอไทล์
ท่ี  1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตี พิมพ์  หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

- 

ช้ินงาน ปีปฏิทิน 

จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ 
(ปริญญาเอก) 

- 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

- 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

- 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

- 

- -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ
 

- 

ตัวบ่งช้ี 
สมศ.ท่ี 4 

คะแนน
5 

ปีการศึกษา 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.09 

คน 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ี
จัดเก็บข้อมลู) 

1,039 

คน 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ี
จัดเก็บข้อมลู) 

26 

คน 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ี
จัดเก็บข้อมลู) 

- 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
4.1 และ 
สมศ.ท่ี 5 

คน ปีการศึกษา 
จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 

- 

- -จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง - 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
4.1     

ข้อ 3 
คน ปีการศึกษา 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจําท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

128 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจําท่ีได้รับความรูด้้าน
จรรยาบรรณการวิจัย 

128 

ตัวบ่งช้ีท่ี
4.1 ข้อ 
4 และ 

 

บาท ปีงบประมาณ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 152,300 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 152,300 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ข้อมูล
อ้างอิง 
สําหรับ 

KPI 

หน่วย
นับ 

รอบปีของ  
การเก็บ
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2556 จํานวน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
4.3 

 ปีงบประมาณ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์จากภายนอกสถาบัน 6,612,700 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 6,612,700 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
4.3 

คน ปีการศึกษา 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (ไมนั่บผู้ลาศึกษาต่อ) 128 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 128 
จํานวนนักวิจัยประจําท้ังหมด (ไมนั่บผู้ลาศึกษาต่อ) - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
4.2 ข้อ 

6 
ช่ือเรื่อง ปีปฏิทิน 

จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการย่ืนการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

- 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ - 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
2.2, 2.3, 

4.3,  
ตัวบ่งช้ี 
สมศ.ท่ี 

5,6,7,14 

คน ปีการศึกษา 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 
 

21 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
 

- 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
 

- 

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

21 

ตัวบ่งช้ีท่ี  
4.3,  

ตัวบ่งช้ี  
สมศ.ท่ี 
5,6,7 

คน ปีการศึกษา 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ่ 
 

- 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
 

- 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
 

- 

- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

- 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ.ท่ี 5 

ช้ินงาน ปีปฏิทิน 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

17 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 17 
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือจํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

- 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 



236 

 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ข้อมูล
อ้างอิง 
สําหรับ 

KPI 

หน่วย
นับ 

รอบปีของ  
การเก็บ
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2556 จํานวน 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือ
ปรากฏในประกาศของ สมศ. 

- 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

- 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
(สมศ.)จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 

- 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
:www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 4 
(Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
และฐานข้อมูล Scopus 

- 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
:www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 
(Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
และฐานข้อมูล Scopus 

- 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

   จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
:www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 2 
(Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
และฐานข้อมูล Scopus 

- 
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                                                                                                                                     รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
                                                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ข้อมูล
อ้างอิง 
สําหรับ 

KPI 

หน่วย
นับ 

รอบปีของ  
การเก็บ
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2556 จํานวน 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
:www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 
(Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
และฐานข้อมูล Scopus 

- 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ.ท่ี 5 

ช้ินงาน ปีปฏิทิน 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

1 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 1 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- 

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รบัการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ - 
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ท่ี 6 

ช้ินงาน ปีปฏิทิน 
จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 8 
จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 1 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ข้อมูล
อ้างอิง 
สําหรับ 

KPI 

หน่วย
นับ 

รอบปีของ  
การเก็บ
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2556 จํานวน 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ท่ี 

7 
ช้ินงาน ปีปฏิทิน 

จํานวนรวมของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 17 
- -บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ 10 
- -บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ 2 
- -ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 
- -ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตํารา
หรือหนังสือท่ีมีคณุภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

4 

ตัวบ่งช้ีท่ี
5.1  

ข้อ 2-4 
โครงการ ปีการศึกษา 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด 6 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีบูรณาการเฉพาะ
กับการเรยีนการสอน 

3 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีบูรณาการเฉพาะ
กับการวิจัย 

- 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีบูรณาการกับท้ัง
การเรยีนการสอนและการวิจัย 

3 

ตัวบ่งช้ีท่ี 
6.1 

กิจกรรม
หรือ

โครงการ 
ปีการศึกษา 

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

7 

ตัวบ่งช้ี 
สมศ.ท่ี 
12,13 

 

คะแนน ปีการศึกษา 

คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน 
(คะแนนเต็ม 5) 

- 

คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบัน
แต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 

- 

ตัวบ่งช้ี 
สมศ. ท่ี 
16.2 

คน / 
คะแนน 

ปีการศึกษา 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการ
ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์

- 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 

- 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์

- 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปรญิญาโทท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 

- 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ีได้รับการประเมิน
คุณลักษณะตามอัตลักษณ ์

- 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปรญิญาเอกท่ีมี
คุณลักษณะตาม   อัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

- 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

- 

 



 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน                
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



242 

 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 
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คณะผู้จัดทํา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ  ปะวัง  คณบดี 
2. อาจารย์บรมศักด์ิ   กลั่นเรืองแสง รองคณบดีฝ่ายแผนงาน 

และประกันคุณภาพการศึกษา 
3. อาจารย์ภาสกร   โทณะวณิก รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
5. อาจารย์นิล   พันธุ์คงชื่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ 

และพัฒนานักศึกษา 
6. อาจารย์ ดร.ดุษฏี   รังษีชัชวาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
7. อาจารย์สุรชาติ   พุทธิมา  หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
8. นางสาวณัฐชา    วงค์ษารภี หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 
9. นางสาวพักตร์พิมล   สมบัติใหม่  หัวหน้างานฝ่ายบริหาร 
10. นางสาวณัฐนันท์    โสภา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นางสาวชลกาญจน์   กันธะวงค์  นักวิชาการศึกษา 
12. นางสาวนิติกาญจ์   เซงคะแส่  นักวิชาการศึกษา 
13. นางสาวจิรารักษ์    คนขยัน   นักวิชาการศึกษา 
14. นางสาวพชรวรรณ   เฟ่ืองปรางค์  นักวิชาการศึกษา 
15. นายนรเศรษฐ์    รัตตประดิษฐ์  นักวิชาการศึกษา 
16. นายพิชิตไพร    สําราญ   นักวิชาการศึกษา 
17. นางรัชฎาพร    พันธุ์ทวี   นักวิชาการบริหารงานท่ัวไป 
18. นายภาสกร    แห่งศักด์ิศรี  นักวิชาการบริหารงานท่ัวไป 
19. นางสาวณัฐติการณ์   วงวิริยะ   นักวิชาการพัสดุ 
20. นายอดิศักด์ิ    ดวงตาสิทธิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 


