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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1.  ประวัติและควำมเป็นมำ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2518  ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 
2518  ใช้ชื่อว่า “คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดยรวม 

เอาหมวดวิชาสังคมศึกษา, หมวดวิชาภาษาไทย, หมวดวิชาดนตรีและนาฏศิลป์, หมวดวิชาภาษาอังกฤษ และหมวด
วิชาบรรณารักษ์ จากเดิมที่เป็นวิทยาลัยครูสอนสาขาวิชาการศึกษาอย่างเดียว  มารวมกัน จัดแบ่งหน่วยงานในคณะ
วิชาฯ เป็นภาควิชาทั้งหมด 11 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษาไทย  ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์  ภาควิชาศิลปะ  ภาควิชาดนตรี  ภาควิชานาฏศิลป์  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาสังคม
วิทยา  ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ภาควิชาภูมิศาสตร์  และภาควิชาประวัติศาสตร์ 

 พ.ศ. 2528  มีการแก้ไขไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ให้วิทยาลัยครูเป็น “สถาบันราช
ภัฏ”  ซึ่งท าหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาและวิจัย  ท าการสอนถึงระดับปริญญาทั้งสาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาวิชา
อ่ืน ๆ ตามความต้องการ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์เชี่ยวชาญทางสายมนุษยศาสตร์  ได้แก่  ภาษา  ศิลปะ  
ดนตรี  นาฏศิลป์  บรรณารักษศาสตร์ รวมทั้งปรัชญาและศาสนา   สายสังคมศาสตร์ ได้แก่  รัฐศาสตร์  นิติศาสตร์  
สังคมวิทยา  พัฒนาสังคม  ภูมิศาสตร์  และประวัติศาสตร์  และสายศึกษาศาสตร์-การสอน  ฉะนั้น คณะจึงมีภารกิจ
ในการผลิตบัณฑิตทั้งสาขาวิชาการศึกษา ได้แก่ โปรแกรมวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ดนตรีศึกษา และสังคม
ศึกษา  สาขาวิชาศิลปศาสตร์   ได้แก่   ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ภาษาฝรั่ งเศส  ศิลปกรรม  
บรรณารักษศาสตร์  พัฒนาชุมชน  รัฐประศาสนศาสตร์  และนิติศาสตร์ (น.บ.)  และปัจจุบันคณะได้เปิดสอนใน
ระดับปริญญาโทรวม 3 สาขาวิชา  คือ  สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนา  ภาษาศาสตร์และการวิจัยและพัฒนา  รวมทั้ง
ประกาศนียบัตรด้านพัฒาชุมชน  นอกจากนี้ยังพร้อมที่จะพัฒนาหลักสูตรอ่ืนๆเพ่ือสนองความต้องการของท้องถิ่นใน
โอกาสต่อไป 

 พ.ศ. 2542  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทดลองบริหารวิชาการภายในคณะจากระบบภาควิชา
เป็นโปรแกรมวิชา  และใช้มาจนถึงปัจจุบัน มีโปรแกรมวิชาทั้งหมดรวม 21 โปรแกรมวิชา  ต่อมาได้แบ่งการบริหาร
ออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ  คณะมนุษยศาสตร์ และส านักวิชาสังคมศาสตร์  ซึ่งเป็นการแบ่งส่วนราชการให้เป็นไป
ตามวิวัฒนาการของความก้าวหน้าทางวิชาการและความก้าวหน้าของสังคมโลก  เพ่ือความคล่องตัวต่อการบริหาร
จัดการในสาขาอาชีพเฉพาะส่วน  รองรับการปรับเปลี่ยนปฏิรูปโครงสร้างของระบบราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่นให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง 

 ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็น 5 โปรแกรมวิชา มีหลักสูตรใน
ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 9 หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชา
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ภาษาอังกฤษศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย  สาขาวิชาภาษาจีน  สาขาวิชาภาษาจีน
เพ่ือการค้าระหว่างประเทศ  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  และสาขาวิชาภาษาเกาหลี  มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย  3 หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 3สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
2.  ปรัชญำ  ปณิธำน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย 
 

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาภาษา พาท้องถิ่นสู่สากล” 
 
พันธกิจ 

๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากลพร้อมท างานในระดับชาติและนานาชาติ 
๒. เสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศและสมรรถนะสากลให้แก่ท้องถิ่น 
๓.  ผลิ ต งานวิ จั ยที่ สอดคล้ องกั บทิ ศทา งการ พัฒนางานวิ จั ยของมหาวิ ทยาลั ย และตอบสนอง 

ความต้องการของท้องถิ่น และประเทศ 
๔. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     ๖ .  พัฒนาระบบการให้บริ การของคณะมนุษยศาสตร์ ให้มีประสิทธิภ าพและบริหารงานภายใต้ 
หลักธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากลพร้อมท างานในระดับชาติและนานาชาติ 
๒. เพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศและสมรรถนะสากลให้แก่ท้องถิ่น 
๓. เพ่ือผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยและตอบสนองความต้องการของ

ท้องถิ่น และประเทศ 
๔. เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
๕. เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     ๖. เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการของคณะมนุษยศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล 
 
อัตลักษณ์บัณฑิต: เชี่ยวชาญภาษา  มีทักษะชีวิตและทักษะสังคม 
 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 
  ๑. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์มีทักษะภาษาเฉพาะศาสตร์และทักษะอาชีพตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 ๒. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์มีทักษะภาษาอังกฤษและมีทักษะภาษาไทยตามมาตรฐาน พร้อมท างานใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
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๓. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์มีทักษะชีวิต  ทักษะสังคม และสมรรถนะสากล 
๔. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 

 
เอกลักษณ์หน่วยงาน: องค์กรแห่งการเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมและความเป็นนานาชาติ 

เป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๑. บัณฑิตมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากลพร้อมท างานในระดับชาติและนานาชาติ 
๒. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและสมรรถนะสากล 
๓ .  มี ง า น วิ จั ย ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ทิ ศ ท า ง ก า ร พั ฒ นา ง าน วิ จั ย ข อ ง ม หา วิ ท ย าลั ย แ ล ะต อบ สนอง 

ความต้องการของท้องถิ่น และประเทศ 
๔. บุคลากรมีศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
๕. ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 

     ๖. มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

3.  ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน 
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4.  รำยช่ือผู้บริหำร และคณะกรรมกำร 
อาจารย์ ดร.สหัทยา  สิทธิวิเศษ คณบดี ประธานกรรมการ 
ผศ. ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล รองคณบดี กรรมการ 
อาจารย์มณี  จ าปาแพง รองคณบดี กรรมการ 
อาจารย์น่านฟ้า  จันทะพรม รองคณบดี กรรมการ 
อาจารย์ ดร.สิริกันยา  ดาวิไล ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
อาจารย์ ดร.วรรณวิรัตน์  ตุงคเวทย์ ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
อาจารย์อาภิสรา  พลนรัตน์ ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
ศาสตราจารย์ ดร.Han Woo Lee ประธานโปรแกรมวิชาภาษาเกาหลี กรรมการ 
อาจารย์ปรียาภา  วังมณี ประธานโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก กรรมการ 
อาจารย์ ดร.สุกัญญา  ขลิบเงิน 
อาจารย์ปริศนา  อุทธชาติ 

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน 

กรรมการ 
กรรมการ 

อาจารย์รัตน์ติกุล  บัวจันทร์ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น กรรมการ 
นางบี  แจ้ป้อม หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการและ 

เลขานุการ 
นางธัญทิพ  บ้านสระ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขนุการ 
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5.  โครงสร้ำงองค์กร/โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
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6.  หลักสูตรที่เปิดสอน 
 

ชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ สำขำวิชำท่ีจบ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเกาหลี (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2558) 

1. อ. Kim Ji Hye 

 

M.A. (Korean Language), Hansung 
University 

2. อ. Choi Ki Young 

 

M.A. (Teaching Korean as a 
Foreign Language),  Hankuk 
University of Foreign Studies, 
Korea 

3. อ. ธีรารัตน์ จับใจนาย ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

4. อ. ภัททิรา จิตต์เกษม 

 

M.A. (Korean Studies), 
Chulalongkorn University 

5. อ. Choi Namkuk 

 

M.PA. (Public  Administration), 
University of Suwon, Korea 

6. อ.ดร. Han Sun Kyoung 

 

Ph.D. (Korean Language 
Education) 
Busan University of Foreign 
Studies 

2. หลักสูตร ศิลปะศาตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ.2559 

1. อ.จิตตากรวี อัมพุธ ศศ.บ. ภาษาจีน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 2547 
ศศ.ม.วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ, 
2554 

2. อ.สุริยา เกษตรสุขถาวร ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย, 2556 
M.A.Teaching Chinese To 
Speakers of Other Languages , 
Guangxi University ,PCR. 2558 

3. Mrs. Xu  Shaoxian B.A. Chinese Culture, 
Yunnan Normal University 
,PRC.2548 
ศศ.ม. การสอนภาษาจีน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2554 

4.  อ. ปริศนา  อุทธชาติ ค.บ. ภาษาจีน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่, 2541 
M.A. Modern Chinese Literature    
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ชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ สำขำวิชำท่ีจบ 

Qingdao University, PRC. 2547 
5. Mrs. Zhang  Shuhua B.A. Chinese Languages and 

Culture, Yunnan Normal 
University, PRC. 2547 
ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2552 

3. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อ
การค้าระหว่างประเทศ 

1. อ.นิรัตน์  ทองขาว M.A. International Trade 
อ.บ. (ภาษาจีน) 

2. อ.พิชญ์ธัชกิต  ธนวัฒน์โอภาส M.A. (International Trade) 
ศศ.บ. ภาษาจีน 

3.อ.จงรกัษ์  มณีวรรณ ์ M.A. Teaching Chinese to 
speakers of other language 
ศศ.บ. ภาษาจีนธุรกจิ 

4. Mr. Yao Chunliang M.B.A. (Global Business)  
B.A. (English) 

5. Mr. Sun Fuyuan ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน) 
B.E. (Physical Education) 

4. หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. อ.รัตน์ติกุล  บัวจันทร ์ -M.A. Japanese Language and 
Japanese Literature 
-ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 

2. อ.วริทธ์ิ  สร้อยจาตุรนต ์ M.A. Japanese Language and 
Japanese Literature 
ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 

3.อ.ศุภธิดา นันต๊ะภูม ิ -ศศ.ม.ญี่ปุ่นศึกษา 
-ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 

4. อ.อัลณิกา  ต๊ะบญุเรือง -ศศ.ม.ญี่ปุ่นศึกษา 
-ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 

5. อ.สุนิศา  ฮาชิโมโต -M.A. Educational Research and 
Development 
-ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยพ.ศ. 2559 

1. ผศ.สุทัศน์ คลา้ยสุวรรณ ์ - ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) การ
สอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 2. อ.ไกรสิทธ์ิ จามรจันทรส์าขา - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) 
ภาษาไทย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 3. อ.เบญจมาภรณ์ สุรยิาวงศ์ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)การ
สอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 1. อ.อรทัย ขันโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม) การสอน

ภาษาไทย  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 2558 
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ชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ สำขำวิชำท่ีจบ 

 2. อ.กรชนก นันทกนก - ศิลปศาตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม) 
ภาษาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยมหดิล  2555 

 3. อ.บุษราคัม ยอดชะลดู - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม) การ
สอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงราย 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1. ผศ.จ าเริญ ฐานันดร ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

 2. อ.มณี จ าปาแพง ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
 3. อ.วราภรณ์ ศรีนาราช ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
 4. อ.อภิญญา จิตมโนวรรณ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
 5. อ.กรรณิการ์ คันทมาศ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
7. หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 

อ.อาภิสรา  พลนรัตน ์ ศษ.ม. ภาษาศาสตร ์
ศศ.บ. การสอนภาษาไทย 

 2. ดร.สุกญัญา ขลิบเงิน ศษ.ม. การสอนภาษาไทย 
ค.บ. ภาษาไทย 

 3. อ.จารุณี  อินทรก าแหง ศศ.ม. ภาษาไทย 
ศศ.บ. ภาษาไทย 

 4. อ.รุ่งโรจน์  ต้นประดิษฐ ศศ.ม. การสอนภาษาไทย 
ศศ.บ. ภาษาไทย 

 5. อาจารย์สมประสงค์ แสงอินทร ์ นศ.ม. วารสารสนเทศ 
ศศ.บ. ภาษาไทย 

8. หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
ส าข า วิ ช าภ าษาอั ง กฤษศึ กษา 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

1. นางสาวปรียาภา วังมณ ี - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
- ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

 2. นางสาวปทุมวดี พันธ์สืบ - ศศ.บ. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
- ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

 3. นายพรหมมินทร์ ซ่งสิริศักดิ ์ - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษศึกษา 
- M.A. in Applied Linguistics 
(Teaching English for Specific 
Purpose) 

 4. นางสาวสมลักษณ์ จนัทรมาศ - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
- ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 

 5. นายวรพล ธูปมงคล - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
- ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

9. หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 
การสอนภาษาจีน 

1. อาจารย์ ดร.สหัทยา  สิทธิวิเศษ - Ph.D. Linguistics and Applied 
Linguistics   
- M.A.Linguistics  and Applied 
Linguistics    
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ชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ สำขำวิชำท่ีจบ 

- ค.บ. ภาษาจีน (เกียรตินิยม) 
 2. ศาสตราจารย์ Wang Jun M.A.Western Literature and 

Philosophy 
B.A. English 

 3. อาจารย์ ดร. สมยศ จันทร์บุญ - Ph.D.  Literature Chinese 
Philology 
- M.A. Education Curriculum and 
Teaching Methodology 
- B.A.Chinese Language Teaching 

10.  หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง - Ph.D.  Linguistics 
- Cert.   Material and Curriculum 
Design 
- ค.ม.    การสอนภาษาอังกฤษ 
- กศ.บ.  ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม) 

 2. อาจารย์ ดร.ซิมมี่ อุปรา - Ph.D.  Linguistics 
- Cert.   Research in Education 
- ศษ.ม.  การสอนภาษาอังกฤษ 
- ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ 

 3. อาจารย์ ดร. สุดารัตน์ พญาพรหม - Ed.D.   TESOL 
- ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
- ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม) 

 4. อาจารย์ ดร.สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร - Ph.D.   English 
- ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 
- ศษ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ 

 5. อาจารย์ ดร.ณัฎฐพล สันธ ิ - Ph.D.    English for 
International Language  
- M.A. English for International 
Language 
- ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ 

11 .  หลักสู ตรศิ ลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

1. รองศาสตราจารยย์ุพิน  จันทร์เรือง* - ค.ม.  การสอนภาษาไทย 
- กศ.บ.  ภาษาไทย 

 2. อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  สุขวัฒน์* - ปร.ด. ไทศึกษา 
- กศ.ม. ภาษาไทย 
- ค.บ. ภาษาไทย 

 3. อาจารย์ ดร.วันชนะ  จิตอารีย์* - ศศ.ด. ภาษาไทย 
- ศศ.ม. ภาษาไทย 
- ค.บ. ภาษาไทย 

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ 

 อุทยานุกูล 

- ศศ.ด. ภาษาไทย 
- ศษ.ม. การสอนภาษาไทย 
- ค.บ. ภาษาไทย 
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ชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ สำขำวิชำท่ีจบ 

 5. อาจารย์ ดร.บญุทิวา  สิริชยานกุูล - ศศ.ด. ภาษาไทย 
- ศษ.ม. การสอนภาษาไทย 
- ศศ.บ. ภาษาไทย 

 
8.  จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนนักศึกษำ 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวมทั้งหมด 

1.  ปริญญาตรี 2,364 102 2,466 
2.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - 
3.  ปริญญาโท 49 - 49 
4.  ปริญญาเอก - - - 

รวม 2,413 102 2,515 

 
9.  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวมทั้งหมด 

1.  ปรญิญาตรี 430 - 430 
2.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - 
3.  ปริญญาโท 5 - 5 
4.  ปริญญาเอก - - - 

รวม 430 - 435 

 
10.  จ ำนวนบุคลำกร 
 10.1 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรจ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ รวม 
ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก  

1.  อาจารย์ 6 57 18  
 
 
 

81 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 4 3 
3.  รองศาสตราจารย์ - 1 - 
4.  ศาสตราจารย์ - 1 1 

รวม    
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  10.2  จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนจ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ 
 

สถำนะ/ประเภท คุณวุฒิ รวม 
ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตร ี
ปริญญำ

ตรี 
ปริญญำ

โท 
ปริญญำ 

เอก 
1. ข้าราชการพลเรือน - - 1 - 1 
2. พนักงานราชการ 1 - - - 1 
3. ลูกจ้าประจ า - - - - - 
4. พนักงานมหาวิทยาลัย - 6 1 - 7 

รวม 1 6 2 - 9 

 
 10.3  รำยละเอียดของบุคลำกรที่ลำศึกษำต่อ 
 

รำยชื่อ ระดับกำรศึกษำ 
ที่ศึกษำต่อ 

สำขำ สถำบัน ปีที่ลำศึกษำ 

อาจารย์จุฑารัตน์  จิตร์ปราณ ี ปริญญาเอก English Language 
and Literature 

Xiamen 
University 

10/09/2558 

อาจารย์ดนุพงศ์  ชีวินวิไลพร ปริญญาเอก World history 
taught in Chinese 

มหาวิทยาลยัเจิ้งโจว 01/09/2559 

อาจารย์หยิชิง  แซ่จ้าว ปริญญาเอก ภาษาจีนโบราณ มหาวิทยาลยัเจิ้งโจว 01/09/2559 
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11.  ด้ำนกิจกรรมนักศึกษำ  
1.  กิจกรรมด้ำนคุณธรรม และจริยธรรม 
 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัน เดือน ปี  จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วม 

 
1. อบรมเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา ปี

การศึกษา 2560 

           

16 สิงหาคม 2560    นักศึกษาปี 1 และนักศึกษาสโมสร
คณะฯ  700 คน      

2. 
 

 

อบรมปฐมนิเทศและเตรยีมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะ
มนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

2 สิงหาคม 2560    นักศึกษาปี 1 คณะมนุษยศาสตร์     
600 คน 

3. รณรงค์การแต่งกายชุดพ้ืนเมืองล้านนา และชาติพันธ์ุในทุก
วันศุกร์และวันส าคญัต่างๆ  พ.ศ. 2560 

  31 ตุลาคม  2560 คณาจารย์ นักศึกษา สโมสรและผูท้ี่
สนใจ จ านวน 1000 คน 
 

4. ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจ าปี 2560 3 พฤศจิกายน 2560   คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี สโมสร 
นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 
จ านวน  700  คน 
 

5. ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) 
พ.ศ. 2561 
 

10 เมษายน 2561 อาจาร์ผูเ้กษียรอายุ ผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา  
และสโมสรนักศึกษา  
จ านวน 100 คน 
 

6. 
 

ประชุมตดิตามการด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ สืบ
สานภูมิปญัญาท้องถิ่นการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่สากล พ.ศ. 2561 
 
 

20  กรกฎาคม 2561   คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  และ
นักศึกษาสโมสรคณะมนุษยศาสตร์  
จ านวน  35  คน        

7. เสรมิสร้างค่านิยมที่ดแีละประชาธปิไตย ผ่านการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2561 

 5 มิถุนายน 2561 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ทุกช้ันปี  
1000 คน 
 

8. ยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ด้านศลิปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่นเนื่องในวันมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2561 

18 มกราคม 2561   1. นักเรียนจากโรงเรียนทีเ่ข้า
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งดาวรุ่ง
ราชภัฏ ครั้งท่ี 11 
2. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจา้หน้าท่ี 
นักศึกษา สโมสรนักศึกษา ศิษยเ์กา่
คณะมนุษยศาสตร์ และประชาชน
ทั่วไป จ านวน 1000 คน 
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9. ประชุมวางแผน ระบบและกลไกในการด าเนินกิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์ สืบสาน ภมูิปัญญา การท านุบ ารุงศิลป
และวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล ประจ าปีการศึกษา 2560 

30 ตุลาคม 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี สโมสร
นักศึกษาคณะฯ จ านวน 30 คน 
 

 
2.  กิจกรรมด้ำนควำมรู ้
 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัน เดือน ปี  จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วม 

 
1. 
 

จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 

24 ตุลาคม 2560 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ปี
ที่ 1 จ านวน 700 คน 
 

2. จัดให้บริการข่าวสารกิจการนักศึกษา งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 

1 กุมภาพันธ์ 2561   อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา 
ศิษย์เก่า และประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 1000 คน 
 

3. การให้บริการข้อมูลข่าวสารฐานข้อมูลศิษย์เก่า ข้อมลู
นักศึกษา ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลหน่วยงานให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษ และแหล่งงาน เพื่อประสานงานกิจกรรม
ร่วมกับคณะฯ ระหว่างคณะฯ/ ส านักวิชาและการ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมของคณะฯ สู่สาธารณชน พ.ศ. 
2560 
 

23 พฤศจิกายน 2560   คณะมนุษยศาสตร์ นักศึกษา 
ศิษย์เก่า และบคุคลทั่วไป  
จ านวน 2000 คน      

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นาฏศลิป์ไทยส าหรับสโมสร
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้น านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์จาก
ปราชญ์พื้นบ้าน ผูรู้้ด้านศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

1 พฤศจิกายน 2560   นักศึกษาสโมสร นักศึกษา 
และศิษยเ์ก่า 
คณะมนุษยศาสตร์  
จ านวน  30 คน 
     

5. อบรมปัจฉิมนเิทศและพัฒนาบคุลกิภาพนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

 7 มิถุนายน 2561 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร ์
ปี 2 - 4 จ านวน  300 คน 
 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าฐานข้อมูล องค์ความรู้ดา้น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ พ.ศ. 2561 

6 มิถุนายน 2561 คณาจารย์ ศิษย์เก่า เจ้าหน้าท่ี 
สโมสรนักศึกษาและนักศึกษา
คณะฯ 40 คน 
 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ มนุษยศาสตรแ์ต่งกายดี มีวินัย ใส่ใจ
สุขภาพตนเอง สุขภาวะของนักศึกษาบุคลากรและชุมชน
ของมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 
2560 
 

6 สิงหาคม 2560 อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ 100 คน 
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8. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และชาวต่างชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

2 พฤศจิกายน 2560   สโมสรนักศึกษาชาวจีน และ
นักศึกษาคณะฯ  จ านวน 200 
คน   
 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรค์นกล้าไม่
พึ่งพายาเสพติด พ.ศ. 2561 

29 มิถุนายน 2561 นักศึกษาและสโมสรนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 
150 คน    
 

 
3.  กิจกรรมด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัน เดือน ปี  จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วม 

 
1. จัดการแข่งขันทักษะในแต่ละหลักสูตรผ่านแนวคิดที่บรูณา

การร่วมกับการแสดงนิทรรศการและผลงานวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศของนักศึกษา พ.ศ. 2561       
 

5 มิถุนายน 2561 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ทุก
ช้ันปี จ านวน 200 คน    

2. เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม 
ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2560 (WLP; International Film 
Festival for Education and Culture’25th , 2017) 

17 พ.ย. – 8 ธ.ค. พ.ศ. 
2560 

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา 
และผูส้นใจทั่วไป  
จ านวน  1000 คน 
 

3. การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ตา้นยาเสพติด อบายมุข
และภยัสังคม ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  
ในหัวข้อ “ประเทศไทยร่วมแรงร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด 
อบายมุขและลดภัยรา้ยสังคม”  พ.ศ. 2561       
 

 27 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ปี 
1 – 4 และสโมสรนักศึกษา 
จ านวน 100 คน 

4. เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเพื่อการศึกษาและวัฒนธรณม 
ครั้งท่ี 26 ประจ าปี 2561 (WLP; International Film 
Festival for Education and Culture’26th , 2018) 

25 เม.ย. – 8 มิ.ย. 
2561 

นักศึกษาคณะฯ ช้ันปีท่ี 1 – 4 
และประชาชนท่ีสนใจ  
จ านวน  500  คน     
    

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เราชาวมนุษยศาสตร์แต่งกายดี มีวินัย 
ใส่ใจสุขภาพตนเองสุขภาวะของนักศึกษาบุคลากรและ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2561       
 

15 มิถุนายน 2561      อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา 
และสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์ จ านวน 200 คน       

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ มนุษยศาสตรแ์ต่งกายดี มีวินัย ใส่ใจ
สุขภาพตนเอง สุขภาวะของนักศึกษาบุคลากรและชุมชน
ของมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

6 สิงหาคม 2560 อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ 100 คน 
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4.  กิจกรรมด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัน เดือน ปี  จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วม 

 
1. อบรมผู้น าสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์รุ่นใหม่ (Staff 

Training) และอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการใช้เกมส์ 
กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม สั ม พั น ธ์  ( Team Building)  กิ จ ก ร ร ม
นันทนาการ สันทนาการ และจิตวิทยาองค์กรในงานกิจการ
นักศึกษา พ.ศ. 2561 
 

 21 – 23 มิถุนายน 
2561 

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา
ผู้น าและสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์ จ านวน 50 คน 
 

2. กีฬาเช่ือมสัมพันธ์น้องพี่และกีฬานอ้งใหม่คณะมนุษยศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 
 

 26 สิงหาคม 2560   นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 
และสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์  
จ านวน 700  คน 

3. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาในการด าเนินงานดา้น
กิจการนักศึกษายุคศตวรรษที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 31 สิงหาคม – 1 
กันยายน 2560  

 

นักศึกษาสโมสร 
คณะมนุษยศาสตร์ 60 คน 

4. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ดาวรุ่งราชภฏั ครั้งท่ี 11 
พ.ศ. 2561 
 

18 มกราคม 2561 1. โรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา (เข้าร่วม
ประกวดร้องเพลง) 
2. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
จ านวน 1000 คน 
 

5. อบรมสร้างเครือข่ายผู้น านักศึกษายุคใหม่ใส่ใจงานจิตอาสา
บูรณาการร่วมกบังานกิจการนักศกึษาเพื่อสังคมท่ีอบอุ่น
ส าหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2560 

14 สิงหาคม 2560 อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา
สโมสรคณะมนุษยศาสตร์  
จ านวน 70 คน 

6. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบ าเพ็ญประโยชน์รอบมหาวิทยาลยั 
และอาคารเรยีนคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2560 

14 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักศึกษา และสโมสร 
คณะมนุษยศาสตร์  
จ านวน 100 คน 
 

7. อบรมให้ความรู้ด้านประกันคณุภาพแก่นักศึกษาและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ สร้างเครือข่ายประกันคณุภาพ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

19 – 21 มกราคม 
2561 

 อาจารย์ เจ้าหนา้ที่และ
นักศึกษาสโมสรคณะ
มนุษยศาสตร์จ านวน 11 คน 
    

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มนุษยศาสตร์ร่วมใจออกก าลัง
กายพิชิตภัยร้ายยาเสพตดิ พ.ศ. 2560 

24 พฤศจิกายน 2560   อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่า 
สโมสรนักศึกษา และ
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นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  
จ านวน 100 คน 
 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการ การบรูณาการงานกิจการนักศึกษากับ
งานประกันคุณภาพสูค่วามร่วมมือและสร้างเครือข่าย
ระหว่างผู้น านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และระหว่างคณะ/
ส านักวิชา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

14 มีนาคม 2561 ประธานสโมสร ผู้น านักศึกษา
และสโมสรคณะมนุษยศาสตร์ 
และระหว่างคณะ/ส านักวิชา 
จ านวน  100 คน 

 
5.  กิจกรรมด้ำนกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัน เดือน ปี  จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วม 

 
1. อบรมเสริมทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารภาษาและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 
 

10 สิงหาคม 
2560 

นักศึกษาปี 1 และนักศึกษาสโมสร
คณะฯ 700 คน      

2. อบรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษานานาชาติสู่การเรยีนรู้ เข้าใจ 
พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อยกระดับศักยภาพนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรส์ู่สังคมในยคุศตวรรษท่ี 21 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

22 – 23 
มีนาคม 2561 

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  นักศึกษาและ
ตัวแทนสโมสรนักศึกษา จ านวน 100 
คน 
 

3. กิจกรรมอบรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษานานาชาติสู่การเรียนรู้ 
เข้าใจ พัฒนาทักษะการสื่อสาร เพือ่ยกระดับศักยภาพนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรส์ู่สังคมในยคุศตวรรษท่ี 21 ประจ าปีการศึกษา 2560 

21 – 22 
ธันวาคม 2560 

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  นักศึกษาและ
ตัวแทนสโมสรนักศึกษา จ านวน 100 
คน 
 

4. อบรมเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาปีท่ี 1 
คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเพิม่ศักยภาพในการสื่อสารยุคศตวรรษที่ 21 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ประจ าปีการศึกษา 2560 

7 – 10 
สิงหาคม 2560 

นักศึกษาช้ันปีท่ี  1 คณะ
มนุษยศาสตร์  
จ านวน 762 คน 
 

5. ประกวดการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประเพณีและวัฒนธรรมนานาชาติ
ผ่านการแสดงความสามารถพิเศษของนักศึกษา (Talent Shows) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

21 ธันวาคม 
2560   

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษาและ
ตัวแทนสโมสรนักศึกษา จ านวน 100 
คน 
 

6. ประกวดการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประเพณีและวัฒนธรรมนานาชาติ
ผ่านการแสดงความสามารถพิเศษของนักศึกษา (Talent Shows) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

22 มีนาคม 
2561 

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษาและ
ตัวแทนสโมสรนักศึกษา จ านวน 100 
คน 
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12.  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ล ำดับ ชื่อกิจกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำร/

วิชำชีพ 
วันเดือน 
ปีที่จัด 

สถำนทีจ่ัด ผู้รับบริกำร 

1 โครงการอบรมค่ายภาษาจีน ครั้งที่ 13   15 – 17 ธันวาคม 
2560 

ณัฏฐิพลรีสอร์ท 
อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย 

1.โรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม   
2.โรงเรียนรังษีวิทยา  
3.โรงเรียนเทศบาล5 เด่น
ห้า 

 
2 โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับ

นักเรียน 
15-16 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านสันติสุข 

ต าบลป่าตึง อ าเภอ
แม่จัน จังหวัด
เชียงราย 

เชียงราย คณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนบา้นสันติสุข 
ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย 
 

3 โครงการอบรมความรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมแก่บุคคลภายนอก (โปรแกรม
วิชาภาษาเกาหลี)  

16- 17 มิถุนายน 
2561 

อาคารศูนย์เกาหลี
ศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเชียงราย 
 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
และ บุคคลทั่วไป จ านวน 50 
คน 

4 โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นให้แก่
หน่วยงานภายนอก   

27 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเม็งราย
มหาราชวิทยาคม 
จังหวัดเชียงราย 

นักเรียนโรงเรียนเม็งราย
มหาราชวิทยาคม จังหวดั
เชียงราย จ านวน 30 คน 
 

5 โครงการอบรมค่ายพัฒนาทักษะภาษา
และวัฒนธรรมไทย  

1-2 กุมภาพันธ2์561 คณะ มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย และ
โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย จังหวัด
เชียงราย 

นักศึกษาปทีี1่และปีท่ี2 คณะ
มนุษยศาสตร์ โปรแกรมวิชา
ภาษาวัฒนธรรมไทย จ านวน 
100 คน และนักเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย จังหวัดเชียงราย 
จ านวนทั้งหมด 110 คน 
 

6  โครงการอบรมภาษาตา่งประเทศด้าน
การท่องเที่ยว  

15 พฤษภาคม – 15 
มิถุนายน 2561 

สถานปฏิบัติธรรม
พระธาตุดอยโอ่ง 
บ้านป่าซางวิวัฒน์ 
ต าบลนางแล อ าเภอ
เมือง จังหวัด
เชียงราย 
 

เยาวชน โรงเรยีนเม็งราย
มหาราชวิทยาคม ต าบลนาง
แล อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 
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13.  ด้ำนกำรวิจัย  
ที ่ ช่ือผลงานวิจัยเรื่อง ช่ือเจ้าของผลงาน/นักวิจัย แหล่งทุน จ านวนเงิน 
1 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา EN2619 

ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 
อ.พิมพ์พรรณ เลิศเกษม งบประมาณคณะ

มนุษยศาสตร์  
ทุน 10,000 บาท 

10,000 บาท 

2 เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 

อาจารย์ ดร. บุตรี เวทพิเชฐ
โกศล 

โครงการสนับสนุนการจัดท า
เอกสารวิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ทุน 40,000 บาท 

40,000 บาท 

3 เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ 

อาจารย์ ดร. บุตรี เวทพิเชฐ
โกศล 

โครงการสนับสนุนการจัดท า
เอกสารวิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ทุน 40,000 บาท  

40,000 บาท 

4 เอกสารประกอบการสอน วิชาท่องโลกด้วย
ภาษาอังกฤษ 

อาจารย์ ดร. บุตรี เวทพิเชฐ
โกศล 

โครงการสนับสนุนการจัดท า
เอกสารวิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ทุน 40,000 บาท  

40,000 บาท 

5 เอกสารประกอบการสอน วิชาการอ่านใน
ชีวิตประจ าวัน 

อาจารย์ ดร. บุตรี เวทพิเชฐ
โกศล 

โครงการสนับสนุนการจัดท า
เอกสารวิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ทุน 40,000 บาท  

40,000 บาท 

6 เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

อาจารย์ ดร. บุตรี เวทพิเชฐ
โกศล 

โครงการสนับสนุนการจัดท า
เอกสารวิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ทุน 40,000 บาท  

40,000 บาท 

7 เอกสารประกอบการสอน วิชาการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

อาจารย์ ดร. บุตรี เวทพิเชฐ
โกศล 

โครงการสนับสนุนการจัดท า
เอกสารวิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ทุน 40,000 บาท  

40,000 บาท 

8 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา EIL2405 
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการส านักงาน 

อ.ปรียาภา วังมณ ี โครงการสนับสนุนการจัดท า
เอกสารวิชาการประจ าปี
การศึกษา 2561 (รุ่นท่ี 1) 
ทุนสนับสนุน 10,000 บาท 

10,000 บาท 

9 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 

อ.เมษธิดา วันใจ โครงการสนับสนุนการจัดท า
เอกสารวิชาการประจ าปี
การศึกษา 2561 (รุ่นท่ี 2) 
ทุนสนับสนุน 10,000 บาท 

10,000 บาท 

10 การเรยีนความคดิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกิจกรรมการอ่านและการแสดงละครจากนิทาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าเรญิ 
ฐานันดร  

สัญญาเลขท่ี B36003059 
15 สิงหาคม 2560  

40,000 บาท 
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พื้นบ้านแบบทวิภาษา ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเชียงราย 

 ทุนวิจัย  40,000 บาท  
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

11 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต าบลป่าตึง อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงรายโดยใช้องคค์วามรู้ทางภาษา 
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน
โครงการวิจัยย่อยที่ 1  
“การพัฒนาคู่มือมัคคเุทศก์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีชุมชนต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงรายโดยใช้องค์ความรูท้างภาษา 
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน” 
 

หัวหน้าโครงการ  
ผศ.จ าเริญ ฐานันดร  
ผู้ร่วมโครงการได้แก่  
1.อ.รุ่งโรจน ์
2.อ.ปิยมาศ 
3.อ.จิรปรียา 
4.อ.ปรียาภา 
5.อ.ชิดชนก 

สัญญาเลขท่ี TO034 
20 กรกฎาคม 2561 
ทุนวิจัย 80,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

 

80,000 บาท 

12 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ต าบลป่าตึง อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงรายโดยใช้องคค์วามรู้ทางภาษา 
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน  

 

หัวหน้าโครงการผศ. ดร.ปฏิ
พันธ์  อุทยานุกูล ผู้ร่วม
โครงการได้แก่  
1.อ.มณี  
2.อ.สุกัญญา  

สัญญาเลขท่ี TO033 
2 กรกฎาคม 2561 
ทุนวิจัย 40,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 
 

40,000 บาท 

13 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันน าท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี
ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายโดยใช้องค์
ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น
เป็นฐาน  

 

หัวหน้าโครงการ  
ดร.สหัทยา 
ผู้ร่วมโครงการได้แก่  
อ.สมประสงค ์
อ.จงรักษ ์
อ.วราภรณ์  

สัญญาเลขท่ี TO035 
2 กรกฎาคม 2561 
ทุนวิจัย 70,000 บาท   
สถานะ ก าลังด าเนินการ  

 

70,000 บาท   

14 An Analysis of Nonverbal Miscommunication 
among Senior Chinese Undergraduate 
Student Using English as a Main Language 
with Their Internship in the Workplace การ
วิเคราะหค์วามผิดพลาดในการสื่อสารแบบอวัจน
ภาษาของนักศึกษาชาวจีนท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลักในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ระหว่าง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

อ.กรรณิการ์ คันทมาศ สัญญาเลขท่ี B36103050 
15 ธันวาคม 2560  
ทุนวิจัย 40,000 บาท  

สถานะ ก าลังด าเนินการ 

40,000 บาท 

15 .Simulation and Role-Play Technique in 
Teaching English for Specific Purposes 
Context of Undergraduates in English 
Studies at CRRU ผลการใช้สถานการณ์จ าลองและ
บทบาทสมมตุิในการพัฒนาความสามารถการฟังการ
พูดภาษาอังกฤษในบริบทการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ ของนักศึกษาหลักสตูร
ภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 

อ.ปรียาภา วังมณ ี สัญญาเลขท่ี B16103008  
15 ธันวาคม 2560 
ทุนวิจัย 8,000 บาท  
สถานะ ก าลังด าเนินการ  
 

8,000 บาท 
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16 แนวทางการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศของโปรแกรม
ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย The Guidelines of Overcoming TEFL 
Interferences in Western Languages 
Program, Faculty of Humanities, Chiang Rai 
Rajabhat University  

อ.ปทุมวดี พันธ์สืบ สัญญาเลขท่ีB16003006 
ลงวันท่ี 6ธันวาคม2559 
ทุนวิจัย 10,000 บาท  

สถานะ วิจัยเล่มสมบรูณ์ 
มีนาคม 2561 

10,000 บาท 

17 Learner Style and Teacher Instruction in the 
EFL Thai Classroom A Learner Comparati8ve 
Study  
 

Mr. Lonny Levi  สัญญาเลขท่ี B16003018  
15 สิงหาคม 2560  
ทุนวิจัย 10,000 บาท  
สถานะ วิจัยเล่มสมบรูณ์ 
สิงหาคม 2561 

10,000 บาท 

18 Characteristic Evaluation and Improvement 
of Writing  Difficulty in University Student  

 

Dr. Ali Akbar Zeinali สัญญาเลขท่ี B36103014 
16 ตุลาคม 2560  
ทุนวิจัย 40,000 บาท  
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

40,000 บาท 

19 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต าบลป่าตึง อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงรายโดยใช้องคค์วามรู้ทางภาษา 
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานโครงวิจัย
ย่อยที่ 2 
“การพัฒนาแอพริเคชั่นเพ่ือส่งเสรมิการท่องเที่ยว
ด้วยตนเองตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนต าบลนางแล 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” 

หัวหน้าโครงการ ดร.สหัทยา 
สิทธิวิเศษ 
ผู้ร่วมโครงการได้แก่  
1.อ.ดร.วรรณวิรตัน ์
2.อ.ชิดชนก 
3.อ.ศุภนิดา 

สัญญาเลขท่ี ABC019 
1 มิถุนายน 2561 
ทุนวิจัย 70,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 
 

70,000 บาท 

20 โครงการ   “การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารภาษาจีน
ของผู้ประกอบการอสิระ  ในเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษ  อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับ
ไทยแลนด์4.0” 
หัวหน้าโครงการคือ ดร.สมยศ  จันทร์บุญ 
 

หัวหน้าโครงการคือ ดร.สม
ยศ  จันทร์บุญ 
ผู้ร่วมโครงการได้แก่  
1.อ.นิรัตน์   
2.อ.พิชญ์กิต  
3.อ.สุริยา  

สัญญาเลขท่ี B36103051 
15 ธันวาคม2560 
ทุนวิจัย 81,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ  
 

81,000 บาท 

21 โครงการสนับสนุนการจัดท าเอกสารวิชาการ
ประจ าปีการศึกษา 2561(รุ่นท่ี2) มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงรายเรื่องญี่ปุ่นศึกษา1 

อ.ศุภธิดา นันต๊ะภูม ิ สัญญาเลขท่ี 364/2561 
21 พฤษภาคม 2561 
ทุนวิจัย 10,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

10,000 บาท 

22 โครงการสนับสนุนการจัดท าเอกสารวิชาการ
ประจ าปีการศึกษา 2561(รุ่นท่ี2) มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงรายเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

อ.รัตน์ติกลุ  บัวจันทร ์ สัญญาเลขท่ี 077/2561 
21 พฤษภาคม 2561 
ทุนวิจัย 10,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

10,000 บาท 
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23 โครงการสนับสนุนการจัดท าเอกสารวิชาการ
ประจ าปีการศึกษา 2561(รุ่นท่ี2) มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงรายเรื่องโครงสรา้งภาษาญี่ปุ่น 1 

อ.อัลณิกา  ต๊ะบญุเรือง สัญญาเลขท่ี 065/2561 
21 พฤษภาคม 2561 
ทุนวิจัย 10,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

10,000 บาท 

24 พลังปัญญาในวรรณกรรมของมาลา ค าจันทร์:
การศึกษาเพื่อหาแนวทางสร้างสรรค์สังคมไทยให้มี
ความสุขอย่างยั่งยืน 

ผศ. ดร.ปฏิพันธ์  อุทยานุกูล สัญญาเลขท่ี B36103049 
15 ธันวาคม 2561 
ทุนวิจัย 40,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

40,000 บาท 

25 โครงการสนับสนุนการจัดท าเอกสารวิชาการ
ประจ าปีการศึกษา 2561(รุ่นท่ี2) มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงรายเรื่องลลีาภาษาในวรรณกรรมไทย 

อาจารย์ ดร.สุกญัญา  ขลิบ
เงิน 

สัญญาเลขท่ี052/2561 
21 พฤษภาคม 2561 
ทุนวิจัย 10,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

10,000 บาท 

26 แบบฝึกเสริมทักษะการแจกลูกสะกดค าภาษาไทย
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษาระดบั
ประถมศึกษาช่วงช้ันท่ี 1 

อาจารย์ ดร.สุกญัญา  ขลิบ
เงิน 

สัญญาเลขท่ี 6/2560 
1 ธันวาคม 2561 
ทุนวิจัย 100,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

100,000 บาท 

27 ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน
จากมหาวิทยาลัยครยูวี่ซีนอร์มอลที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

อ.กรสิทธ์ จามรจันทร์สาขา 
และ อ.รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ 

สัญญาเลขท่ี B36103079 
1 มิถุนายน 2561 
ทุนวิจัย 13,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

13,000 บาท 

28 เรื่อง “การพัฒนาทักษะการสร้างค าในภาษาไทยโดย
ใช้ชุดฝึกกิจกรรมสร้างสรรค์ ภาษา เรื่องการสร้างค า
ส าหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย” 

อ. ปิยมาศ มาวงศ ์ สัญญาเลขท่ี L594022 
15 กุมภาพันธ์ 2559 
ทุนวิจัย 9,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

9,000 บาท 

29 เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจในการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย” 

อ.อรทัย ขันโท สัญญาเลขท่ีB36103013 
16 ตุลาคม 2560 
ทุนวิจัย 34,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

34,000 บาท 

30 เรื่อง “โวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในบทเพลงของต่า
ยอรอทัย” 

อ. บุษาราคัม ยอดชะลูด สัญญาเลขท่ีB36103012 
16 ตุลาคม 2560 
ทุนวิจัย 30,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

30,000 บาท 

31 “格局+碎片化”的汉语作为第二

语言教学语法研究 การสอนไวยากรณ์

ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองด้วยรูปแบบ”Pattern 
+Frangmetation” 

Dr.Sahattaya Sittivised 
ศ.ดร.Liu Zhenping และ
Dr.Sahattaya Sittivised 

งบประมาณสนับสนุนจาก: 

国家社会科学基

金（The National 
Social Science Fund of 
China) มหาวิทยาลัยครู

500,000 บาท 
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14.  งบประมำณปี 2560  

แหล่งงบประมำณ จ ำนวนเงิน 
งบแผ่นดิน 36,215,200 
งบรายได้ 6,529,900 

รวม 42,807,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กว่างซี 
20 กรกฎาคม 2017 
ระยะเวลาวิจยั: 2ปี 6 เดือน 
ตั้งแต่ 25 มิถุนายน 2561-
31ธันวาคม 2563 
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บทที่ 2  
ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
2.1  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
คณะมนุษยศาสตร์ได้มีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งมา
จากผู้บริหารคณะและคณะอนุกรรมการซึ่งมาจากคณาจารย์จากโปรแกรมต่างๆภายในคณะ มีการจัดงบประมาณ
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา การเชิญวิทยากรจากหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายเพ่ือมาบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ของคณะ มีการจัดการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและหาแนวทางใน
พัฒนาการท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง 
2.2  รำยช่ือคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

1. กรรมการองค์ประกอบที่  ๑  การผลิตบัณฑิต 

1.1 อาจารย์มณี   จ าปาแพง    ประธานกรรมการ 
1.2 อาจารย์ ดร.สมลักษณ์  เลี้ยงประยูร  รองประธานกรรมการ 
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์  ศรีนาราช  กรรมการ 
1.4 อาจารย์รัตน์ติกุล  บัวจันทร์   กรรมการ 
1.5 อาจารย์วริทธิ์  สร้อยจาตุรนต์   กรรมการ 
1.6 อาจารย์อภิญญา  จิตมโนวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 
1.7 นางธัญทิพ  บ้านสระ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. กรรมการองค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล ประธานกรรมการ 
2.2 อาจารย์ ดร.สุกัญญา  ขลิบเงิน   รองประธานกรรมการ 
2.3 อาจารย์ปรียาภา  วังมณี   กรรมการ 
2.4 อาจารย์ปทุมวดี  พันธ์สืบ   กรรมการ 
2.5 อาจารย์จิตตากรวี   อัมพุธ   กรรมการ 
2.6 อาจารย์สุริยา เกษตรสุขถาวร   กรรมการ 
2.7 อาจารย์อัลณิกา  ต๊ะบุญเรือง   กรรมการ 
2.8 อาจารย์ศุภธิดา  นันต๊ะภูมิ   กรรมการ 
2.9 อาจารย์บุษราคัม  ยอดชะลูด   กรรมการ 
2.10 อาจารย์อรทัย  ขันโท    กรรมการและเลขานุการ 
2.11 นายเฉลิมพล  ใจชุ่มเต็ม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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3. กรรมการองค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

3.1 อาจารย์ ดร.วรรณวิรัตน์  ตุงคะเวทย์ ประธานกรรมการ 
3.2 อาจารย์จงรักษ ์ มณีวรรณ์ รองประธานกรรมการ 
3.3 อาจารย์ ดร.บุตรี เวทพิเชฐโกศล กรรมการ 
3.4 อาจารย์พิชญ์ธัชกิต ธนวัฒน์โอภาส กรรมการ 
3.5 อาจารย์จิรปรียา เสนทรัพย์ กรรมการ 
3.6 อาจารย์ศุภธิดา  นันต๊ะภูมิ กรรมการ 
3.7 อาจารย์อัลณิกา  ต๊ะบุญเรือง กรรมการ 
3.8 อาจารย์สมลักษณ์ จันทรมาศ กรรมการ 
3.9 อาจารย์รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ กรรมการ 
3.10 อาจารย์กรชนก  นันทกนก กรรมการ 
3.11 อาจารย์ธีรารัตน์ จับใจนาย กรรมการ 
3.12 อาจารย์ชิดชนก  ยมจินดา กรรมการและเลขานุการ 
3.13 นางสาวปัชชญา  สายวงค์ปัญญา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
4. กรรมการองค์ประกอบท่ี  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 อาจารย์น่านฟ้า   จันทะพรม   ประธานกรรมการ 
4.2 อาจารย์พรเทพ  สุวรรณศักดิ์   รองประธานกรรมการ 
4.3 อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์  สุริยาวงศ์  กรรมการ 
4.4 อาจารย์วรรณทิวา  เชียงตุง   กรรมการ 
4.5 อาจารย์พรหมมินทร์  ซ่งศิริศักดิ์  กรรมการ 
4.6 อาจารย์ปุณยวัจน์ พรหมหล้า   กรรมการ 
4.7 อาจารย์ ดร.สมยศ  จันทร์บุญ   กรรมการ 
4.8 อาจารย์นิรัตน์ ทองขาว   กรรมการ 
4.9 อาจารย์ปิยมาศ   มาวงศ์   กรรมการ 
4.10 อาจารย์ไกรสิทธิ์  จามรจันทร์สาขา  กรรมการ 
4.11 อาจารย์สุนิศา  ฮาชิโมโต   กรรมการ 
4.12 นายเอกสิทธิ์ สอิ้งแก้ว    กรรมการ 
4.13 อาจารย์อาภิสรา   พลนรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
4.14 ว่าที่ร้อยตรีดวงค า   อโน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

5. กรรมการองค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

5.1 อาจารย์ ดร.สหัทยา   สิทธิวิเศษ  ประธานกรรมการ 
5.2 อาจารย์มณี   จ าปาแพง   กรรมการ 
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5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล กรรมการ 
5.4 อาจารย์น่านฟ้า   จันทะพรม   กรรมการ 
5.5 อาจารย์ ดร.วรรณวิรัตน์  ตุงคะเวทย์  กรรมการ 
5.6 อาจารย์ ดร.สิริกันยา  ดาวิไล   กรรมการ 
5.7 นางบี  แจ้ป้อม    กรรมการและเลขานุการ 
5.8 นางนงลักษณ์ วรรณสอน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.9 นายนฤเทพ  ผาค า    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2.3  แผนด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรของคณะ 
 2. ก าหนดแผนงานในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 3. สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารส าคัญเพ่ือใช้ในการอ้างอิงที่มีประสิทธิภาพเพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 4. มีการประเมินผลการประกันคุณภาพ 
 5. ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 
2.4  ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินในปีท่ีผ่ำนมำ  
 

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมิน ผลกำรปรับปรุงพัฒนำตำมข้อเสนอแนะ 
1. ทบทวนหลักสูตรทีมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตร แต่เป็นหลักสูตรที่มีผู้สนใจเรียน/ เป็นที่
ต้องการของสถานประกอบการ/ ตอบสนองการผลิต
ก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรอัตราก าลังสายวิชาการ
ให้กับหลักสูตร หรือ 
บริหารอัตราก าลังสายวิชาการที่มีอยู่ในคณะต่างๆ เพื่อให้
หลักสูตรด าเนินการต่อไปได้ 
 2. การพัฒนาอจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นเรื่องที่
ต้องใช้เวลา ซึ่งคณะเห็นความส าคัญและได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
อย่างไรก็ตามการให้อาจารย์ไปศึกษาต่อ ต้องไม่กระทบต่อ
หลักสูตร และควรกระตุ้นให้อาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อให้
ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
3.การพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นเรื่องที่
ต้องใช้เวลา ซึ่งคณะและมหาวิทยาลัยได้ให้การส่งเสริม
สนับสนุน และมีมาตรการจูงใจที่เหมาะสมแล้ว ดังนั้นคณะ

1. ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับการอนุมัติอาจารย์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยจ านวน 2 อัตรา 
2. ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์ ได้มีการเชิญอาจารย์ที่
จะศึกษาต่อประชุมช้ีแจงการศึกษาและมอบนโยบายเกี่ยวกับการ
ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3. ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์ มีการจัดโครงการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยอาจารย์ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์เป็นพี่
เลี้ยงแก่ อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ควรสร้างแรงบันดาลใจ และหาอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการมาเป็นพี่เลี้ยง (mentor) ให้ค าแนะน าการท า
ผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ๆให้เริ่มท า
ผลงานเตรียมเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการเมื่อถึงเวลาที่
ก าหนด 
  
1. ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินยังไม่ชัดเจนและการน าผลการค านวณ
ต้นทุนต่อหัวในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรยังมีการ
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงบริหารจัดการหลักสูตรค่อนข้าง
น้อย 
 2. กระบวนการการจัดการความรู้ที่ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดี
ยังขาดความชัดเจน 
  
 

1.ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะ
มนุษยศาสตร์ได้พิจารณาถึงความสอดคล้องของแผน 
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการน ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-
2559) และ ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560–2561) เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ 
2.คณะมนุษยศาสตร์ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงที่มาจากปัจจัย
ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ มาเป็นความเสี่ยงที่คณะต้องด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงให้มีผลกระทบต่อองค์กรน้อยลง 
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บทที่ 3 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 
 ปีการศึกษา 2560 คณะได้ด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 
5 องค์ประกอบ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ทั้งหมดมีดังต่อไปนี้  
 

องค์ประกอบที่  1  กำรผลิตบัณฑิต 

 
ตัวบ่งช้ีที่  1.1  กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน 
  ค่าเฉลี่ยของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  

หลักสูตร ผลกำรประเมิน 
ตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 1.1) 

คะแนนประเมนิ
หลักสูตร 

ระดับปริญญำตรี   
1. หลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ผ่านเกณฑ์ 3.07 
2. หลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ปรับปรุง พ.ศ. 
2558 

ผ่านเกณฑ์ 3.08 

3. หลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ผ่านเกณฑ์ 3.11 
4. หลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ผ่านเกณฑ์ 3.08 
5. หลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ผ่านเกณฑ์ 3.24 
6. หลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง พ.ศ. 
2560 

ผ่านเกณฑ์ 3.08 

7. หลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเกาหลี   พ.ศ. 2558 (หลักสูตรใหม่) ผ่านเกณฑ์ 2.61 
8. หลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ   พ.ศ. 2557 
(หลักสูตรใหม่) 

ผ่านเกณฑ์ 2.33 

ระดับปริญญำโท   
1. หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ไมผ่่านเกณฑ์ 0.00 
2. หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  ปรับปรุง พ.ศ. 
2559 

ผ่านเกณฑ์ 3.29 

3. หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ปรับปรุง พ.ศ. 
2559 

ผ่านเกณฑ์ 3.01 

รวม  29.90 
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กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ ์

(ใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินหลักสูตร) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตัวต้ัง 
ตัวหำร  

ผลลัพธ ์

2 
29.90 

2.72 2.72 
 

บรรล ุ11 
 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 

1.1-1 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน  ปรับปรุง พ.ศ. 2558 

1.1-2 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ปรับปรุง พ.ศ. 2558 

1.1-3 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย  ปรับปรุง พ.ศ. 2558 

1.1-4 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น ปรับปรุง พ.ศ. 2558 

1.1-5 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1.1-6 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
ภาษาอังกฤษศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1.1-7 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาภาษาเกาหลี   พ.ศ. 2558 (หลักสูตรใหม่) 

1.1-8 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ   พ.ศ. 2557 (หลักสูตรใหม่) 

1.1-9 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ปรับปรุง พ.ศ. 2555  

1.1-10 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจนี  ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1.1-11 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1.1-12 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะและประธานหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.2  อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 

สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 

  
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

ผลกำรด ำเนินงำน    
ข้อมูลอำจำรย์ จ ำนวนอำจำรย ์

1. อาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับท้ังปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 81 
2. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 18 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ ์
(ใช้บัญญัติไตรยำงค์

เทียบร้อยละ 40 = 5) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตัวต้ัง 
ตัวหำร 

 

X 100 ผลลัพธ ์

2 
18 
81 

 

X 100 22.23 2.78 บรรล ุ

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 

1.2-1 เอกสารรายชื่อคณาจารยค์ณะมนษุยศาสตร์ แสดงคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีมีคุณวุฒิปริญญาเอก X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.3  อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน :    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 
     ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
  

 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ข้อมูลอำจำรย์ จ ำนวนอำจำรย ์

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 81 
2.  จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารต าแหน่งทางวิชาการ  
     2.1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 8 
     2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็น รองศาสตราจารย ์ 1 
     2.3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็น  ศาสตราจารย ์ 2 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 11 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ ์
(ใช้บัญญัติไตรยำงค์

เทียบร้อยละ 60 = 5) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตัวต้ัง 
ตัวหำร 

 

X 100 ผลลัพธ ์

2 
11 
81 

 

X 100 13.58 1.13 ไม่บรรล ุ

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 

1.3-1 เอกสารรายชื่อคณาจารยค์ณะมนษุยศาสตร์ แสดงคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.4  จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :    
  ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็นคะแนน 5  
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ ค านวณหาค่าความแตกต่าง
ระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่างมาพิจารณาดังนี้  
 ค่ าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็ม เวลาต่ออา จารย์ประจ าที่ สู งกว่ า เกณฑ์มาตรฐานตั้ งแต่ 
ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0  
 ค่ าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็ม เวลาต่ออาจารย์ประจ าที่ สู งกว่ า เกณฑ์มาตรฐานตั้ งแต่  
ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 
สูตรกำรค ำนวณ : 

1. ค านวณหาคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเปน็ค่าร้อยละ   
 
สัดส่วนจ านวน นศ.เตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สดัส่วนจ านวน นศ.เต็มเวลาต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน X  100 
สัดส่วนจ านวน นศ.เตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1  มาค านวณคะแนนดงันี้ 

 2.1 ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  0    คิดเป็น  5  คะแนน 
 2.2 ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  20 คิดเป็น  0  คะแนน 
 2.3 ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ  0  แต่น้อยกว่าร้อยละ  20  ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนที่ได้  = 
5  –  (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 

 4 
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สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำแยกตำมกลุ่มสำขำ 

กลุ่มสำขำ 
สัดส่วนจ ำนวนนกัศึกษำเต็มเวลำ 

ต่ออำจำรย์ประจ ำ 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

   - แพทยศาสตร์ 
   - พยาบาลศาสตร์ 

8:1 
4:1 
6:1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25:1 
7. นิติศาสตร์ 50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กลุ่มสำขำวิชำ เกณฑ์
มำตรฐำน 

จ ำนวน FTES จ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำทั้งหมด 

FTES 
ต่ออำจำรย์ 

สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ 25:1 1,438.92 81 17.77 
 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ 
 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
FTESต่ออำจำรย-์เกณฑ ์

เกณฑ ์
 

X 100 ผลลัพธ ์

2 
17.77-25 

25 
 

X 100 -28.92 5 บรรล ุ

 
 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 

1.4-1 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี จ าแนกตามหลักสูตรทีเ่ปิดสอน  
ปีการศึกษา 2560 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.5  กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน    
มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

 1. จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำใน
คณะ 
         คณะมนุษยศาสตร์ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาตามค าสั่งแต่งตั้ง
จากมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะฯ (1.5-1-1) เพื่อให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะฯ ดังนี ้
          ด้านการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ แก่นักศึกษาในคณะใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
                1. แผนการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 
                2. การให้ค าอธิบายรายวิชา 
                3. การเพิม่ถอนกระบวนรายวิชา 
                4. รูปแบบการเรียนการสอน 
                5. แนะน าสถานศึกษาต่อ 
             ด้านการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะในประเด็นต่อไปนี้ 
               1. การหารายได้พิเศษระหว่างเรียน 
               2. ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
               3. แหล่งทุนการศึกษา  
               4. ปัญหาชีวิตครอบครัว 
               ทั้ งนี้คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม จัดบริการให้
ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
ในวันท่ี 24 ตุลาคม 2560 (1.5-1-2) ในพื้นที่ต่างๆ บริเวณคณะและลาน
กิจกรรม (1.5-1-3) และเปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ ผ่านกล่องรับค าปรึกษาและความคิดเห็น (1.5-1-4) ที่ติดไว้บริเวณ
อาคารเรียน 

 
 
1.5-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษาจาก
มหาวิทยาลยัร่วมกับคณะฯ 

 
1.5-1-2 กิจกรรม จัดบริการให้ค าปรึกษาและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 

 
1.5-1-3 ภาพนักศึกษาเข้ารับค าปรึกษาจาก
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ณ ลานกิจกรรมหนา้
คณะมนุษยศาสตร ์
 
1.5-1-4 กล่องรับค าปรึกษาและความคิดเห็น 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

 2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอกเวลำแก่นักศึกษำ 
         คณะมนุษยศาสตร์ได้มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

       1. คณะมนุษยศาสตร์ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แจ้งข้อมูลของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
อาทิ กองพัฒนานักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านัก
วิทยบริการ เป็นต้น  โดยแจ้งข้อมูลเหล่านี้ ในรูปแบบของแผ่น
ประชาสัมพันธ์ เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง และคู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2560 
(1.5-2-1)  
           2. คณะมนุษยศาสตร์ มีการให้ข้อมูลของกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตรแก่นักศึกษาในคณะ กิจกรรมแนะแนวอาชีพ การท างานกับ
หน่วยงานเอกชน ทั้งในขณะที่เรียนและจบการศึกษา อาทิ กิจกรรม
“Singha Biz Course ’10, Extraordinary.” วันที่ 26 มกราคม 2561 
(1.5-2-2) และกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย โดยผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลในระบบ Social Network  และบน Website 
คณะฯ (1.5-2-3) 

      3. คณะมนุษยศาสตร์ มีการให้ข้อมูลแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษาแก่นักศึกษาในคณะ โดยให้ข้อมูลและเข้าร่วม
กิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน “กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน และการ
ประชาสัมพันธ์การไปท างานที่มาเก๊าให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  
(เข้าร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) ในวันที่ 21 
มีนาคม 2561 (1.5-2-4)  

 

1.5-2-1 แผ่นประชาสัมพันธ์ เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
และคู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2560 
 
1.5-2-2 กิจกรรม “Singha Biz Course ’10, 
Extraordinary.” 
 
1.5-2-3 ระบบ Social Network แจ้งข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยและเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และบน Website 
คณะฯ 
 
1.5-2-4 กิจกรรม เตรียมความพรอ้มก่อนสมัคร
งาน และการประชาสมัพันธ์การไปท างานท่ีมา
เก๊าให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ (เข้า
ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย) 
 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ
แก่นักศึกษำ 
    คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ 
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
ให้กับนักศึกษาปีที่ 2 - 4 หรือนักศึกษาที่ใกล้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละ
โปรแกรมวิชา โดยมอบหมายให้นักศึกษาทุกช้ันปีเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการที่มีความสอดคล้อง เหมาะสม เช่น กิจกรรม อบรมปัจฉิมนิเทศ
และพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษา พ.ศ. 2561 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 
(1.5-3-1) เพื่อเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากร และอาจารย์ แนะ
แนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การท างานในอนาคต ในระดับ
โปรแกรมวิชา กิจกรรม อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาจีน วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 
2561 (1.5-3-2) และกิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ 
โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น วันท่ี 12 – 13 พฤษภาคม 2561 (1.5-3-3)  

1.5-3-1 กิจกรรม อบรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนา
บุคลิกภาพแก่นักศึกษา พ.ศ. 2561 
 
1.5-3-2 กิจกรรม อบรมเตรยีมความพร้อมก่อน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โปรแกรม
วิชาภาษาจีน 
 
1.5-3-3 กิจกรรม เตรียมความพรอ้มก่อนฝึก
ประสบการณ์ โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 
1.5-3-4 กิจกรรม เตรียมสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีนทางธุรกิจ (BCT)  
 
1.5-3-5 เอกสารการประชุมร่วมโปรแกรมวิชา
ต่างๆ 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
    นอกจากนี้แล้ว คณะยังได้ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรม เตรียมสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาจีนทางธุรกิจ (BCT)  วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2561 (1.5-
3-4) และคณะได้ด าเนินการติดตามการด าเนินกิจกรรม ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของโปรแกรมวิชาผ่านการประชุมร่วมโปรแกรมวิชาต่างๆ (1.5-3-
5) เพื่อติดตามและร่วมรับฟังแนวคิด ข้อคิดเห็น และแนวทางในการ
ด าเนินงานพัฒนากระบวนการในการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การในปีต่อไป 
 

 

 4. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1-3 
ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
    คณะมนุษยศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลรายงานโครงการและผลประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรม และการจัดให้บริการในข้อ 1 – 3 (1.5-4-1) 
ซึ่งผลการประเมินคุณภาพฯ คือ  
    1. ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดให้บริการค าปรึกษา มี
ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมากที่สุด คือ 4.18 
    2. ผลสรุปการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ าปี
การศึกษา 2560 มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมากที่สุด คือ 
4.14 
    3. ผลการประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ประจ าปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ที่สุด คือ 4.11 
    จากการประเมินดังกล่าวคณะฯ น าผลการประเมินกลับมาใช้ เป็น
ข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา อันประกอบไปด้วย รายงานการ
ด าเนินกิจกรรม จัดบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 (1.5-4-2) รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม อบรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษา (1.5-4-3) 
รายงานผลการด าเนินกิจกรรม อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาจีน  (1.5-4-4) 
รายงานผลการด าเนินกิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ 
โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น (1.5-4-5) รายงานการด าเนินกิจกรรม เตรียม
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทางธุรกิจ (BCT) (1.5-4-6) และเอกสาร
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน และการประชาสัมพันธ์การไป
ท างานที่มาเก๊าให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ (เข้าร่วมกับกองวิเทศ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) (1.5-4-7) 
 

1.5-4-1 สรุปผลประเมินคณุภาพของการจัด
กิจกรรมและการให้บริการ ในข้อ 1 – 3 ฯ 
 
1.5-4-2 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
จัดบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
1.5-4-3 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม อบรม
ปัจฉิมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษา 
 
1.5-4-4 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม อบรม
เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
 
1.5-4-5 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม เตรียม
ความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ โปรแกรมวิชา
ภาษาญี่ปุ่น 
 
1.5-4-6 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม เตรียม
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทางธุรกิจ (BCT) 
 
1.5-4-7 เอกสารกิจกรรม เตรียมความพร้อม
ก่อนสมัครงาน และการประชาสัมพันธ์การไป
ท างานท่ีมาเก๊าให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 
(เข้าร่วมกับกองวิเทศสัมพันธม์หาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย) 

 5. น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและ
กำรให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลกำรประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำม
คำดหวังของนักศึกษำ 

1.5-5-1 รายงานการประชุมฝ่ายกจิการนักศึกษา 
ร่วมกับโปรแกรมวิชา โดยน าข้อเสนอแนะ ข้อ
ควรปรับปรุง จากปีการศึกษาที่ผา่นมาปรับใช้ 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
จากผลการประเมินโครงการในการจัดบริการให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการ การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ในข้อที่ 1 – 3 คณะมนุษยศาสตร์ ได้น าผล
การประเมินคุณภาพของการให้บริการ ข้อเสนอแนะทั้ง 3 ข้อ มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 
ผ่านการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับโปรแกรมวิชาในวันที่ 11 
มิถุนายน 2561  (1.5-5-1) โดยน าข้อเสนอแนะ ข้อควรปรับปรุง จากปี
การศึกษา 2559 มาปรับใช้ เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการในปี
การศึกษา 2560          

1. ด้ำนกำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร กำรใช้ชีวิตแก่
นักศึกษำในคณะ ดังต่อไปนี้ 
     1.1 จัดกิจกรรม/ประชุมเพื่อพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ในการขอรับ
ค าปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 
และมีรูปแบบในการติดต่ออาจารย์ที่มากขึ้น เช่น  ช่องทางสื่อออน์ไลน์ 
Facebook กล่องขอรับค าปรึกษา และแบบฟอร์มขอรับค าปรึกษา และ 
เป็นต้น (1.5-5-2) 
     2. กำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอกเวลำแก่นกัศึกษำ ดังต่อไปนี ้
     2.1. เพิ่มเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดประชุม/กิจกรรมพบปะ
หน่วยงานให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลา 
หน่วยงานท่ีให้บริการด้านการอบรมภาษาต่างประเทศ กิจกรรมฝึกทักษะ
ที่จ าเป็นต่อการท างานนอกเหนือจากหลักสูตรบรรจุไว้ และข้อมูลของ
บริษัทห้างร้านสถานประกอบการที่ต้องการนักศึกษาท างานนอกเวลา 
พร้อมการติดต่อข่าวสาร เบอร์โทรศัพท์ และช่องทางออน์ไลน์ต่างๆ  
(1.5-5-3) 
     2.2  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาผ่านเวบ
ไซต์ (Website) ของคณะ (1.5-5-4) 
     3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จ
กำรศึกษำแก่นักศึกษำ ดังต่อไปนี้ 
    3.1 จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาและบุคลิกภาพแก่นักศึกษา
ก่อนส าเร็จการศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบ 
และบุคลิก ลักษณะที่เหมาะสมกับการท างาน เช่น กิจกรรม อบรมปัจฉิม

1.5-5.2 ช่องทางสื่อออน์ไลน์ Facebook กล่อง
ขอรับค าปรึกษา และแบบฟอร์มขอรับค าปรึกษา 
 
1.5-5.3 เอกสารที่ใช้ประกอบการจัดประชุม/
กิจกรรมพบปะหน่วยงานให้มีข้อมลูที่ครบถ้วนฯ 
 
1.5-5.4 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาผ่านเวป
ไซต์ (Website) ของคณะ (1.5-5-4) 
 
1.5-5-5  กิจกรรม อบรมปัจฉมินิเทศและพัฒนา
บุคลิกภาพแก่นักศึกษา พ.ศ. 2561 
 
1.5-5-6  กิจกรรม เตรียมความพร้อมสอบวัด
ระดับความรูภ้าษาจีนทางธุรกิจ (BCT)  
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
นิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษา (1.5-5-5)   และกิจกรรม เตรียม
ความพร้อมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทางธุรกิจ (BCT) (1.5-5-6)  
โดยได้น าข้อมูลทั้งหมดมาเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการในครั้ง
ต่อไป 

 6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์
เก่ำ 
     กระบวนการวางแผนการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร และความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ได้
ค านึงถึงช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความชัดเจน 
และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด 
      ในการท างานที่ผ่ านมา คณะมนุษยศาสตร์  ได้จัดท ามีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
แก่ศิษย์เก่า สื่อ ในและนอกสถานศึกษา ด้านการศึกษา ข้อมูลความรู้ใน
การประกอบอาชีพ อาชีพด้านการใช้ทักษะด้านภาษา เทคนิคการท าใน
ยุคโลกาภิวัตน์ และกิจกรรมนักศึกษาให้แก่ศิษย์เก่า โดยมีการเผยแพร่
ข้อมูลที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ในระบบ Social Network ชมรมศิษย์
เก่า ชมรมศิษย์เก่าต่างชาติ และบน Website ของคณะฯ ในแต่ละด้าน
ของกิจกรรม (1.5-6-1) เพื่อให้ศิษย์เก่าสามารถเข้ามาชมผา่นทางเว็บไซต์
ได้ เช่น ข้อมูลด้านการศึกษา การท างาน หรือให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วน
ร่วมกิจกรรมของคณะ การส่งเสริมทุนการศึกษา และประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Social Network อาทิเช่น การแจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมคณะ
มนุษยศาสตร์ให้กับศิษย์เก่า ศิษย์เก่าต่างชาติผ่าน Facebook และบน 
Website ของคณะฯ (1.5-6-2) ของคณาจารย์และศิษย์เก่า ซึ่งเป็นไป
อย่างรวดเร็ว 
     นอกจากนี้แล้ว คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม จัดให้บริการ
ข่าวสารกิจการนักศึกษา งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (มีแผ่นพับกิจกรรม)  (1.5-6-3) และ
กิจกรรม นาฏศิลป์ไทยส าหรับสโมสรนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้น า
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์จากปราชญ์พื้นบ้าน ผู้รู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (1.5-6-4) ในการร่วมศิษย์เก่า และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าอบรม ฝึกซ้อมท่าร าต่างๆ เทคนิควิธีการในการ
แสดงจากปราชญ์พื้นบ้าน ผู้รู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ใน
ประเพณีลอยกระทง เทศกาลแห่เทียนพรรษา ประจ าปีต่างๆ และให้
ความรู้ในลักษณะเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมเร่งด่วน กิจกรรม
ประจ าปี เกร็ดความรู้ในการท างาน แหล่งงาน และข่าวสารใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า โดยที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็น
นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน              
 

1.5-6-1 การเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ ข้อมูลที่
ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ ในระบบ Social 
Network ชมรมศิษยเ์ก่า ชมรมศษิย์เก่าต่างชาติ 
และบน Website ของคณะฯ ในแต่ละด้านของ
กิจกรรม  
 
1.5-6-2 การแจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม
คณะมนุษยศาสตร์ให้กับศิษย์เก่า ศิษย์เก่า
ต่างชาติผ่าน Facebook และ Website ของ
คณะฯ 
 
1.5-6-3 กิจกรรม จัดใหบ้ริการข่าวสารกิจการ
นักศึกษา งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร (มีแผ่น
พับกิจกรรม) 
 
1.5-6-4 กิจกรรม นาฏศิลป์ไทยส าหรับสโมสร
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้น านักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์จากปราชญ์พื้นบ้าน ผู้รู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งช้ีที่  1.6  กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
  

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน    
มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

 1. จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของสถำบัน
โดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนและกำรจัดกิจกรรม 
   คณะมนุษยศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (1.6-1-1) เพื่อจัดประชุมท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและ
การจัดกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560  
(1.6-1-2)  และได้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 (1.6-1-3)  เพื่อน าแผนดังกล่าวไปจัดกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  

 
1.6-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษาคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
1.6-1-2 รายงานการประชุมเพื่อจัดท าแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560  
 
1.6-1-3  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้ด ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ควำมรู้ 
(3) ทักษะทำงปัญญำ 
(4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
(5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิ งตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
        ในการด าเนินงาน คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดท าแผน แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560   โดยในแผนพัฒนาฯ 
มีตัวอย่างกิจกรรม ดังน้ี 
      (1) คุณธรรม จริยธรรม 
            1.1 กิจกรรม อบรมเสรมิสร้างคณุธรรมและจริยธรรมแก่
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560    

1.6-2-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
            1.2 กิจกรรม อบรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560    
       (2)  ควำมรู้ 
            2.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
คนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติด พ.ศ. 2561 
 
            2.2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าฐานข้อมูล องค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่นทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ พ.ศ. 2561 
       (3)  ทักษะทำงปัญญำ 
            3.1 กิจกรรม จัดการแข่งขันทักษะในแต่ละหลักสูตรผ่าน
แนวคิดที่บูรณาการร่วมกับการแสดงนิทรรศการและผลงานวิชาการสู่
ความเป็นเลิศของนักศึกษา พ.ศ. 2561 
            3.2  กิจกรรม การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ต้านยาเสพติด 
อบายมุขและภัยสังคม ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2561 
       (4)  ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

            4.1  กิจกรรม กิจกรรม อบรมผู้น าสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรร์ุ่นใหม่ (Staff Training) และอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะ
การใช้เกมส์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Team Building) กิจกรรม
นันทนาการ สันทนาการ และจติวิทยาองค์กรในงานกิจการนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560    
            4.2  กิจกรรม อบรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษานานาชาติสู่
การเรยีนรู้ เข้าใจ พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อยกระดับศักยภาพนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรส์ู่สังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2560    
            4.3  กิจกรรม กีฬาเช่ือมสัมพันธ์น้องพีแ่ละกีฬาน้องใหม่คณะ
มนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
        (5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
            5.1  กิจกรรม อบรมเสรมิทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการ
สื่อสารภาษาและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศให้กับนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2560    
            5.2  กิจกรรม ประกวดการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประเพณแีละ
วัฒนธรรมนานาชาตผิ่านการแสดงความสามารถพิเศษของนักศึกษา 
(Talent Shows) ประจ าปีการศึกษา 2560    
   

 3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ 
    คณะมนุษยศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลโครงการและบรรจุโครงการที่มี
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

1.6-3-1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การบูร
ณาการงานกิจการนักศึกษากับงานประกัน
คุณภาพสู่ความร่วมมือและสร้างเครือข่าย
ระหว่างผู้น านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และ
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ในปีการศึกษา 2560 และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงาน
ประกันคุณภาพ  
    กิจกรรมที่บรรจุไว้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้งานด้านการประกัน
คุณภาพนักศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เครือข่ายงานกิจการนักศึกษา กับงานประกันคุณภาพของนักศึกษา 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน ร่วมด าเนินโครงการ มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบประเมินโครงการ และการปรับปรุงโครงการใน
ครั้งต่อไป อาทิเช่น กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการงาน
กิจการนักศึกษากับงานประกันคุณภาพสู่ความร่วมมือและสร้างเครือข่าย
ระหว่างผู้น านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และระหว่างคณะ/ส านักวิชา
พ.ศ. 2561 (MOU สโมสรนักศึกษาใน มร.ชร.) (1.6-3-1)        
      นอกจากนี้แล้ว คณะมีกิจกรรมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย ในด้านงานประกันคุณภาพ เช่น 
กิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษาและแลกเปลีย่น
เรียนรู้ สร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ วันท่ี 19 – 21 มกราคม 2561 
(1.6-3-2) บันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่าง
ผู้แทนนักศึกษา (MOU 5 มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏภาคเหนือตอนบน) 
(1.6-3-3) บันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและงาน
ประกันคุณภาพกับส านักสังคมศาสตร์ (MOU) (1.6-3-4) และ บันทึก
ความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและงานประกันคุณภาพกับ
คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (MOU) (1.6-3-5) คณะมนุษยศาสตรไ์ด้
ทบทวนการด าเนินกิจกรรม ในการประชุมประจ าภาคเรียน ในทุกๆ 
โครงการที่ด าเนินงาน 
 

ระหว่างคณะ/ส านักวิชา(MOU สโมสรนักศึกษา
ใน มร.ชร.) พ.ศ. 2561 
 
1.6-3-2 กิจกรรม อบรมให้ความรูด้้านประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษาและแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
สร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 
 
1.6-3-3 บันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระหว่างผู้แทนนกัศึกษา 
(MOU 5 มหาวิทยาลยักลุม่ราชภฏัภาคเหนือ
ตอนบน) 
 
1.6-3-4 บันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนา 
คุณภาพนักศึกษาและงานประกันคุณภาพกับ 
ส านักสังคมศาสตร์ (MOU) 
 
1.6-3-5 บันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนา 
คุณภาพนักศึกษาและงานประกันคุณภาพกับ 
คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (MOU)  
 

 4. ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนครั้งต่อไป 

คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆดังนี้  การจัดท าแบบทดสอบก่อนท ากิจกรรม
และแบบทดสอบหลังท ากิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมแต่ละกิจกรรมเป็นผู้ประเมิน  
หรือประเมินผลงานจากช้ินงานท่ีท ากิจกรรมส าเร็จ เป็นต้น 

  จากนั้นคณะกรรมการด า เนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมฝ่าย
ประเมินผล น าผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
มาสรุปและอภิปรายในการประชุมคณะกรรมฝ่ายกิจการคณะฯ (1.6-4-1) 
เพื่อจัดท าแบบสรุปการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม        
(1.6-4-2) เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานการจัด
กิจกรรมนักศึกษา ในปีการศึกษา 2561  

 

1.6-4-1 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกจิการ
นักศึกษาคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
1.6-4-2 สรุปการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 
 

 5. ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำนักศึกษำ 

1.6.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษาคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 
2560 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
        คณะมนุษยศาสตร์ มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ตั้งแต่ข้อที่ 2 – ข้อที่ 4 
โดยจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะฯ ประจ าปี
การศึกษา 2560 เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561  (1.6.5-1) เพื่อน าผลสรปุ
การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
(1.6-5-2) มาจัดท าสรุปแบบประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (1.6-5-3)  

1.6.5-2 สรุปการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 
1.6-5-3 แบบประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนำนักศึกษำ 
    คณะมนุษยศาสตร์ ได้น าผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โดยน าข้อเสนอแนะ แนวทาง
ปรับปรุง จากปีการศึกษา 2560 ผ่านมติที่ประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 (1.6-6-1) มาปรับใช้ เป็นแผนการด าเนิน
กิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ประจ าปี
การศึกษา 2561 (หรือในครั้งต่อไป) โดยประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา
ทราบต่อไป เช่น  

1. ในการจัดท าแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนิน 
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ปี 2561 ให้มีการติดตามการ
ท างานเป็นระยะ มีการทบทวนและศึกษางานประกันคุณภาพการศึกษา 
การเตรียมหลักฐานกิจกรรม หลักฐานการรายงานผล การจัดท ารายงาน
กิจกรรมและน าข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมไปพัฒนาต่อไป 
 

1.6-6-1 เอกสารรายงานการประชุมประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา พิจารณาข้อเสนอแนะ 
แนวทางปรับปรุงจากปีการศึกษา 2560 มาปรับ
ใช้ เป็นแผนการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาของ
ฝ่ ายกิ จการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2561 (หรือในครั้งต่อไป) 

 

กำรประเมินตนเอง 
 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
6 ข้อ  6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
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องค์ประกอบที่  2  กำรวจัิย 

 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน    
มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
√ 1. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้

ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
       คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัยอีกทั้งเพื่อเป็นการให้ความรู้และแนวทางในการด าเนินการ
งานวิจัยแก่บุคลากรภายในและภายนอก ระบบสารสนเทศดังกล่าวมีการ
แสดงผลทางด้านคู่มือและระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์(2.1-1-1)โดยคู่มือและระบบกลไกลงานวิจัยดังกล่าวประกอบ
ไปด้วยปฏิทินการด าเนินงานวิจัยประจ าปี ขั้นตอนการขอรับการ
สนับสนุนทุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และน าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ  ขั้นตอนการรวบรวมคัดสรร วิ เคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ รวมทั้งระบบการ
คุ้ ม ค รอ งสิ ท ธิ์ ง า นวิ จั ยและคู่ มื อ จร รย าบรรณนั ก วิ จั ย เป็ นต้ น  
      อีกทั้งระบบสารสนเทศดังกล่าวมีการแสดงข้อมูลงานวิจัยของ
อาจารย์ภายในคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ ช่ วย เหลื อ ชุมชนหรื อบุ คคลภายนอกที่ มี ค วามสนใจ 
ในการหาของข้อมูลด้านงานวิจัย โดยเว็บไซต์ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลและ
เผยแพร่งานด้านการวิจัยคือ 
http://human.crru.ac.th/human2015/research/(2.1-1-2) 

   นอกจากนี้ ในปี  พ.ศ.2556 ทางคณะมนุษยศาสตร์ร่ วมกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดท า
วารสารวิชาการ “วารสารฟ้าเหนือ”ซึ่งเป็นวารสารที่รองรับการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นการรองรับและสนับสนุน
การท าวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยของ

(2.1-1-1) คู่มือและระบบกลไก การบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
(2.1-1-2)  เว็บไซต์เผยแพร่งานวิจัยของคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
(2.1-1-3)  เว็บไซต์เผยแพร่งานวิจัยวารสารฟ้า
เหนือ ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
 
 

http://human.crru.ac.th/human2015/research/
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
อาจารย์ในคณะและจากบุคคลภายนอกอีกด้วย การตีพิมพ์เผยแพร่ของ
วารสารฟ้าเหนือนั้น จะเป็นท้ังแบบรูปเล่มและในรูปแบบระบบออนไลน์ 
ซึ่ ง จ ะ อ ยู่ ใ น ลิ้ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์  ( 2 . 1 - 1 - 3) 
http: / / human. crru. ac. th/ human2013/ Hm-
Research/redata.html ซึ่งทางคณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
กองบรรณาธิการวารสารฟ้าเหนือ และจัดสรรงบประมาณด้านการ
สนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารฟ้าเหนือ เพื่อด าเนินการดูแลด้านการ
สนับสนุนการท าผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานให้แก่
คณาจารย์และนักศึกษา  

จากการด าเนินงานจัดท าสื่อเว็บไซต์ด้านการวจิัยและวารสารฟ้าเหนอื
ของคณะมนุษยศาสตร์อย่างเป็นระบบนี้ ท าให้คณาจารย์และนักศึกษา 
รวมไปถึงบุคคลภายนอกไดร้ับความสะดวกและความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมูลด้านงานวิจัย โดยสามารถน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชนซ์ึ่ง
เป็นกลไกส่งเสริมสนับสนุนงานวิจยั เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน
กลยุทธ์ของคณะฯ  

√ 2. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้  
- ห้องปฏิบัติกำรหรือห้องปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือ
ศูนย์เคร่ืองมือหรือศูนย์ให้ค ำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค ์

คณะมนุษยศาสตร์มีการสนับสนุนพันธ์กิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดังต่อไปนี้ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อดูแล
รับผิดชอบงานด้านวิจัย ก าหนดนโยบายด้านการวิจัยของคณะ จัดท า
แผนการด าเนินงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย รวมไปถึงการ
เผยแพร่งานวิจัย ติดตามแประเมินผลการด าเนินงานด้านการวิจัยของ
คณะ(2.1-2-1) 

2.คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสืบค้นงานด้านการ
วิจัย ได้แก่ ฐานข้อมูลสารสนเทศเทศด้านงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ 
(2.1-2-2) และฐานข้อมูลสารสนเทศการเผยแพร่งานวิจ้ยของวารสารฟ้า
เหนือ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (2.1-2-3) 

3.ด าเนินการจัดห้องปฏิบัติการด้านงานวิจัย เพื่อให้การสนับสนุนการท า
วิจัยและค าปรึกษาข้อมูลด้านงานวิจัย (2.1-2-4) 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค ์

        คณะมนุษยศาสตร์มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดของคณะ
มนุษยศาสตร์ ซึ่งมีหนังสือที่สามารถสนองความต้องการแก่ผู้ใช้บริการ

(2.1-2-1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ด้านการ
บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
(2.1-2-2)   เว็บไซต์เผยแพร่งานวิจัยของคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
(2.1-2-3)   เว็บไซต์เผยแพร่งานวิจัยวารสารฟ้า
เหนือ ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 
(2.1-2-4) รูปภาพประกอบห้องปฏิบัติการและ
ให้ค าปรึกษาด้านงานวิจัย 
(2.1-2-5) รูปภาพประกอบห้องสมุดและ 
  เว็บไซต์งานวิจัย 
(2.1-2-6) รูปภาพประกอบจากกลอ้งวงจรปิด 
(2.1-2-7) การจัดการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 
ใ น หั ว ข้ อ  “Embodying World’s New 
Conditions and Values ใ น วั น ที่  2 5 - 2 6 
กรกฎาคม 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ประมาณ 9,000 เล่ม ซึ่งได้จ าแนกเป็นหมวดหมู่การจัดระบบห้องสมุด
ด้วยการใช้ระบบ Dewey (DDC)  เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการ
สืบค้นข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการในห้องสมุดของคณะมนุษยศาสตร์ อีกทั้งยัง
มีคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการ
สืบค้นข้อมูลการท าวิจัยภายในห้องสมุดอีกด้วย ทั้งนี้ยังมีข้อมูลในรูปแบบ
ของ hard copy และ ฐานข้อมูลออนไลน์ ให้ผู้ที่สนใจสามารถค้นคว้าได้
อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  (2.1-2-5) 

- สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยหรือ
กำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำ
ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร 

       คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้มีระบบ กล้อง
วงจรปิด เพื่อป้องกันเอกสารข้อมูลข่าวสารงานวิจัย เกิดการสูญหาย และ
มีระบบสารสนเทศที่จัดเก็บข้อมูลงานวิจัยไว้บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่
สามารถเช็คและตรวจสอบข้อมูลได้ ส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ผ่านหน้า  เว็บไซต์ คณะมนุษยศาสตร์ (2.1-2-6) 

- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น กำรจัด
ประชุมวิชำกำร กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์
อำคันตุกะ หรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting professor) 

       คณะมนุษยศาสตร์ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์เข้า
ร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้  

1.การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือ
วิชาการ-วิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ 
“Embodying World’s New Conditions and Values ในวันที่ 25-26 
กรกฎาคม 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2.1-2-7) 

2.จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์เพื่อท าผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์และก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 13-15 
มีนาคม 2561 โรงแรมภูแพรวาจังหวัดเชียงราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล ซึ่งทางคณะจัดสรรงบประมาณให้จ านวน 49,950 
บาท (2.1-2-8) 

3. คณะฯ โดยคณะกรรมการจั ดท าวารสารวิ ชากา ร  ได้ จั ดท า
วารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ ช่ือวารสารฟ้าเหนือ Fa Nuea 
Journal (http://research.crru.ac.th/fanuea/index.php#)  
วารสารฟ้าเหนือมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยและ
บทความทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ได้แก่ ประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี ปรัชญาและศาสนา ภาษาและภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและ
ประเพณี และวรรณคดีและวรรณกรรม และในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
ได้แก่ สังคมศาสตร์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การพัฒนาสังคม และ
ชาติพันธ์ศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและ

(2.1-2-8) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนา
อาจารย์เพื่อท าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
และก้าวสูต่ าแหน่งทางวิชาการ 
 (2.1-2-9) วารสารฟ้าเหนือ 
(http://research.crru.ac.th/fanuea/index.
php#) 
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นักวิชาการ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ได้มีช่องทางการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอันทรงคุณค่าให้กับ
สาธารณชนได้ศึกษาค้นคว้า ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย ซึ่งทางวารสารฟ้าเหนือได้มีการเผยแพร่และ
ตีพิมพ์ผลงานบทความวิจัยและบทความทางวิชาการในรูปแบบเล่ม
วารสารมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ทางวารสารฟ้า
เหนือยังได้มีการด าเนินการจัดพิมพ์วารสารในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-
Journal ขึ้นเป็นปีที่  1 ในปี  พ.ศ. 2558 เพื่อให้ทันต่อยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ มีความทันสมัย และสะดวกรวดเร็วในการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและผลงานต่างๆ ของนักมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปัจจบุนั
วารสารได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ในปีท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2559 ทั้งนี้วารสารฟ้าเหนือ
ที่จัดพิมพ์โดยคณะมนุษยศาสตร์  ได้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 2 ปักษ์ต่อ 1 
ปีการศึกษา  และในแต่ละปักษ์มีจ านวนผลงานวิจัยจ านวน 6 ผลงาน ซึ่ง
แต่ละผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล้วนแต่ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เช่ียวชาญในการตรวจทานแก้ไขผลงาน จึงท าให้งานวิจัยที่ตีพิมพ์โดย
วารสารฟ้าเหนือมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถน าไปเผยแพร่สู่
สาธารณชนและน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ โดยในปี 2560 ยังคงมีการ
ด าเนินการวิจัยและจัดท าวารสารฟ้าเหนืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2561 ได้
ด าเนินการเสนอวารสารฟ้าเหนือเข้าสู่ฐานวิจัย TCI ฐาน 2 ซึ่งจะส่งผลท า
ให้ผลงานวิจัยมีความเป็นสากลและมีมาตรฐานทางด้านการวิจัยมาก
ยิ่งข้ึน เป็นกิจกรรมตามแผน 50,000 บาท  ในปี 2562 หลังจากท่ีได้เสนอ
วารสารฟ้าเหนือเพื่อเข้าสู่ฐานวิจัย TCI ฐาน 2 แล้วนั้นแต่ก็ยังไม่สามารถ
เข้าสู่ฐาน TCI ฐาน 2 ได้ เนื่องจาก TCI ให้ด าเนินการปรับแก้วารสารและ
น าส่งเพื่อพิจารณาใหม่ในรอบปี 2563  (2.1-2-9)    
      โดยทุกโครงการนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์และนักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์น างานวิจัยของตนเองไปจัด
แสดง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยแก่คณาจารย์และนักศึกษา 
รวมไปถึงเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้วิจัย และเผยแพร่องค์
ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่บุคคลภายนอกที่มาเข้าร่วมโครงการในการ
ต่อยอดการท าวิจัยต่อไป   

√ 3. จัดสรรงบประมำณของสถำบันเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
       คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ได้มีการจัด
ประชุมเพื่อจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบระยะเวลา 10 
เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31กรกฎาคม 2561) (2.1-3-1) โดยได้จัดสรร
งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
โดยจัดสรรงบประมาณ 100,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการไดน้ าระบบกลไก
งานวิจัยมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกการจัดสรรงบประมาณทุนวิจัย ผล
การพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย

(2.1-3-1) แผนการด าเนินงาน และแผน
งบประมาณประจ าปี 2561 
(2.1-3-2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานคณะมนุษยศาสตร์ครั้งท่ี1/2560 

(2.1-3-3) ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย เรื่อง ผลการ
พิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจยั  
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จ านวน 1 เรื่อง และจัดท าประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย
ดังต่อไปนี้ (2.1-3-2, 2.1-3-3) 
1. งานวิจัยเรื่อง การสร้างแบบฝึกเสรมิทักษะการสะกดค าภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับประถมศึกษาช่วงช้ันท่ี 1 โดย อาจารย์ 
ดร.สุกญัญา ขลิบเงินและคณะ ทุนวิจัย 100,000 บาท 

√ 4. จัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติและมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำร
ประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 
     คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ได้จัดท าแผน
ด าเนินงาน และแผนงบประมาณด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบระยะเวลา 10 
เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31กรกฎาคม 2561) (2.1.4-1) โดยได้จัดสรร  
งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ 22,000 บาท ในการเป็นเจ้าภาพร่วม
และเพื่อสนับสนุนอาจารย์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
ซึ่งทางคณะกรรมการได้น าระบบกลไกงานวิจัยมาใช้ในการพิจารณา
คัดเลือกผู้เข้าร่วมน าเสนองานวิจัยเพื่อเข้าร่วมน าเสนอในงาน การประชุม
วิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ -วิจัย ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่  11 ในหัวข้อ “Embodying 
World’s New Conditions and Values ในวันที่  25-26 กรกฎาคม 
2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        
ผลการด าเนินการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยแก่อาจารย์มี
ทั้งหมด จ านวน 1 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อต่อไปนี้ (2.1.4-2) (2.1.4-3) 

1. อาจารย์กรรณิการ์  คันทมาศ หัวข้องานวิจัยเรื่ อง An 
Analysis of Nonverbal Miscommunication among 
Senior Chinese Undergraduate Student Using English 
as a Main Language with Their Internship in the 
Workplace. น าเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม
เครื อข่ า ยวิ ช าการ  ครั้ งที่  11 The 11th International 
Conference of Humanities and Social Network 
(HUSOC) ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ระหว่างวันท่ี 25-26 กรกฎาคม 2561   

2. อาจารย์อาภสิรา พลนรัตน์ หัวข้องานวิจัยเรื่อง Historical 
Studies of the Words/tham/and/tham hai/ น าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในการประชุมเครือข่ายวิชาการ ครั้งท่ี 11 

(2.1-4-1) แผนการด าเนินงาน และแผน
งบประมาณประจ าปี 2561 
(2.1-4-2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานคณะมนุษยศาสตร์ครั้งท่ี2/2560 

(2.1-4-3) บทความการเข้าร่วมน าเสนอผลงาน
ระดับนานาชาต ิ
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The 11th International Conference of Humanities 
and Social Network (HUSOC) ณ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 25-26 กรกฎาคม 2561   

        จากการวางแผนด าเนินงานและแผนงบประมาณประจ าปี  
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ได้สนุนให้อาจารย์
น าเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ โดยมีแหล่งทุนของมหาวิทยาลัย คือ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในการสนับสนุนทุนเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่
ผลงาน ดังต่อไปนี้ (2.1.4-3) 

1. อาจารย์กรรณิการ์ คันทมาศ หัวข้องานวิจัยเรื่อง The 
Supportive Activities Simulation for Chinese 
Student in Chiang Rai Rajabhat University น าเสนอ
บทความทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ 
ระหว่างวันท่ี 11-15 มีนาคม 2560 

2. Dr.  Ali Akbar Zeinali หัวข้องานวิจัยเรื่ อง Specific 
Naming Guidelines in the English- Persian 
Translation of Medical Term Presented at The 
18th ITRI International Conference, Translation & 
Interpreting in the Digital Era, Hankuk University 
of Foreign Studies, International Bd. (BUFS) Seoul, 
Korea. January 30, 2018 

3. สมประสงค์  แสงอินทร์  หั วข้องานวิจัย เรื่ อง  The 
Discourse ‘Eat Boys, Become Immortal’ :  The 
Reflection of a Thai Woman’s Love Conflict 
Between her Modern Life and Thai Social Values
น าเสนอวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 ณ University of 
Malaya. 

โดยการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการเดินทางไป 
เผยแพร่งานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์น างานวิจัย
ของตนเองไปจัดแสดง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยแก่คณาจารย์
และนักศึกษา รวมไปถึงเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้วิจัย และ
เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่บุคคลภายนอกที่มาเข้าร่วม
โครงการในการต่อยอดการท าวิจัยต่อไป 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
√ 5. มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและ

ก ำลังใจตลอดจนยกย่องอำจำรย์และนักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ดีเด่น 
       คณะมนุษยศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ (2.1-5-1)  เพื่อให้อาจารย์ผู้ดูแลรับผดิชอบ
งานด้านวิจัย ได้มีหลักฐานด้านการด าเนินการช่วยเหลือดูแลในระดับ
คณะ เพื่อใช้ในการประเมินตนเองต่อไป และเพื่อให้อาจารย์แต่ละท่านได้
ทราบถึงภาระหน้าที่ในการด าเนินการด้านการวิจัย เช่น จัดท าคู่มือและ
ระบบกลไกการด าเนินงาน ก าหนดนโยบายด้านการวิจัยของคณะ จัดท า
แผนการด าเนินงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย รวมไปถึงการ
เผยแพร่งานวิจัย และติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านการวิจัยของ
คณะ(2.1-5-2)เป็นต้น ทางคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้ า งสรรค์ ได้มี การน าระบบกลไกงานวิ จัยด า เนินการติดต าม
ความก้าวหน้างานวิจัยของนักวิจัยที่ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะ
มนุษยศาสตร์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย จาการติดตามผลการด าเนินการ
นักวิจัยได้มีการส่งรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการได้รับทราบ 
(2.1-5-3) 
        ในด้านการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยนั้น เนื่องจากงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในภารกิจของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่มี
ความส าคัญอย่างมากควบคู่ไปกับการสอนและการด าเนินงานวิจัยด้าน
มนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษานั้น นักวิจัยของคณะ
มนุษยศาสตร์ส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์และมีปัญหาในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ต้องอาศัยทักษะในการบรรยาย อีกทั้งการวิจัยเป็น
การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด นักวิจัยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
พัฒนาทักษะความรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยของตนเองอยู่เสมอ ดังนั้นคณะ
มนุษยศาสตร์จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ วันที่ 13-15 มีนาคม 2561 
โรงแรมภูแพรวา จังหวัดเชียงราย (2.1-5-4)  เพื่อให้คณาจารย์ในคณะได้
จัดท าผลงานวิจัยที่ดีและสามารถน าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดใน
งานวิจัยอื่นๆ ให้เป็นวิทยาทานแก่บุคคลอื่นๆต่อไปในอนาคต อีกทั้ง
น าไปสู่การพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอีกด้วย 
         นอกจากนี้ทางคณะมนุษยศาสตร์ได้มีการจัดโครงการเพื่อ
สนับสนุนด้านการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่คณาจารย์ที่เป็นเสมือนนักวิจัย
ของคณะมนุษยศาสตร์ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงานภายนอกและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์บุคคลากร
คณะมนุษยศาสตร์ ในระหว่างวันท่ี 21-25 พ.ค. 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท (2.1-5-5)  โดยมี

(2.1-5-1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ด้านการ
บริหารงานดา้นการวิจัยและงานสร้างสรรค ์
(2.1-5-2) คู่มือและระบบกลไก การบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
(2.1-5-3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานคณะมนุษยศาสตร์ครั้งท่ี2/2560 

(2.1-5-4) โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อก้าวเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
(2.1-5-5) การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกและศึกษาดูงาน
เพื่อเสรมิสร้างวิสัยทัศน์บุคคลากรคณะ
มนุษยศาสตร ์
(2.1-5-6) ) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานคณะมนุษยศาสตร ์
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ของบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆกับบุคลากรหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งเพื่อสร้าง
ขวัญก าลังใจและเสริมสร้างวิสัยทัศน์การในการปฏิบัติงานของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์    
          ในด้านการยกย่องอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ดีเด่นนั้น ทางคณะมนุษยศาสตร์ได้จัดให้มีการ
พิจารณาและมอบโล่รางวัลแก่อาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยที่มีผลงาน
การวิจัยดีเด่น เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน ขึ้นทุกปีเพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้แก่ผู้ท าวิจัยและเพื่อสนับสนุนให้มีการท าวิจัยใหม่ๆเกิดขึ้น โดย
คณะกรรมการบริหารวิจัยได้จัดประชุมและท าการคัดเลือกอาจารย์ที่มี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้แต่ละโปรแกรมเสนออาจารย์ที่มี
ความสามารถในการท าวิจัย และคณะกรรมการบริการได้ท าการพิจารณา
คัดเลือกมาจ านวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์ ดร.สุกัญญา ขลิบเงิน และ
อาจารย์ปทุมวดี พันธ์สืบ เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยต่อไป 

 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดท าระบบกลไกที่จะสามารถช่วยคุ้มครองสิทธ์ิ
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษาในคณะโดยมี
คู่มือและระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้ านการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (2.1-6-1) คู่มือดังกล่าวมี
การอธิบายระบบกลไกและขั้นตอนในการขอการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยให้แก่อาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์ทุกท่านได้รับทราบ ในการ
ประชุมคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่  1/2560 (2.1-6-2) เพื่อเป็นการ
สนับสนุน/และช่วยเหลือการจัดท าวิจัยของคณาจารย์ให้มีความปลอดภัย 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบท่ีได้ก าหนดไว้ได้
อย่างถูกต้องและสะดวก 

(2.1-6-1) คู่มือและระบบกลไก การบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดา้นการคุ้มครอง
สิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
(2.1-6-2) เอกสารรายงานการประชุมของคณะ
มนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 1/2560 
 

 

  

 
 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

4 5 4 บรรลุเป้ำหมำย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  เงินสนับสนุนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์      
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์กำรประเมิน    

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค 2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
     1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  
60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

     1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  
50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

     1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  
25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 
 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 
 
           2. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนท่ีได้  = 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
 5 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5  
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แบบเก็บข้อมลูพื้นฐำนด้ำนกำรวิจัย (Common Data Set) ช่วงเวลำสิงหำคม 2560- กรกฎำคม 2561 
คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 

ที ่ ช่ือผลงานวิจัยเรื่อง ช่ือเจ้าของผลงาน/นักวิจัย แหล่งทุน จ านวนเงิน 
1 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา EN2619 

ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 
อ.พิมพ์พรรณ เลิศเกษม งบประมาณคณะ

มนุษยศาสตร์  
ทุน 10,000 บาท 

10,000 บาท 

2 เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 

อาจารย์ ดร. บุตรี เวทพิเชฐ
โกศล 

โครงการสนับสนุนการจัดท า
เอกสารวิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ทุน 40,000 บาท 

40,000 บาท 

3 เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ 

อาจารย์ ดร. บุตรี เวทพิเชฐ
โกศล 

โครงการสนับสนุนการจัดท า
เอกสารวิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ทุน 40,000 บาท  

40,000 บาท 

4 เอกสารประกอบการสอน วิชาท่องโลกด้วย
ภาษาองักฤษ 

อาจารย์ ดร. บุตรี เวทพิเชฐ
โกศล 

โครงการสนับสนุนการจัดท า
เอกสารวิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ทุน 40,000 บาท  

40,000 บาท 

5 เอกสารประกอบการสอน วิชาการอ่านใน
ชีวิตประจ าวัน 

อาจารย์ ดร. บุตรี เวทพิเชฐ
โกศล 

โครงการสนับสนุนการจัดท า
เอกสารวิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ทุน 40,000 บาท  

40,000 บาท 

6 เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

อาจารย์ ดร. บุตรี เวทพิเชฐ
โกศล 

โครงการสนับสนุนการจัดท า
เอกสารวิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ทุน 40,000 บาท  

40,000 บาท 

7 เอกสารประกอบการสอน วิชาการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

อาจารย์ ดร. บุตรี เวทพิเชฐ
โกศล 

โครงการสนับสนุนการจัดท า
เอกสารวิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2560 
ทุน 40,000 บาท  

40,000 บาท 

8 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา EIL2405 
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการส านักงาน 

อ.ปรียาภา วังมณ ี โครงการสนับสนุนการจัดท า
เอกสารวิชาการประจ าปี
การศึกษา 2561 (รุ่นท่ี 1) 
ทุนสนับสนุน 10,000 บาท 

10,000 บาท 

9 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม 

อ.เมษธิดา วันใจ โครงการสนับสนุนการจัดท า
เอกสารวิชาการประจ าปี
การศึกษา 2561 (รุ่นท่ี 2) 
ทุนสนับสนุน 10,000 บาท 

10,000 บาท 

10 การเรยีนความคดิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกิจกรรมการอ่านและการแสดงละครจากนิทาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าเรญิ สัญญาเลขท่ี B36003059 40,000 บาท 
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พื้นบ้านแบบทวิภาษา ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเชียงราย 

ฐานันดร  
 

15 สิงหาคม 2560  
ทุนวิจัย  40,000 บาท  
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

11 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต าบลป่าตึง อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงรายโดยใช้องคค์วามรู้ทางภาษา 
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน
โครงการวิจัยย่อยที่ 1  
“การพัฒนาคู่มือมัคคเุทศก์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีชุมชนต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงรายโดยใช้องค์ความรูท้างภาษา 
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน” 
 

หัวหน้าโครงการ  
ผศ.จ าเริญ ฐานันดร  
ผู้ร่วมโครงการได้แก่  
1.อ.รุ่งโรจน ์
2.อ.ปิยมาศ 
3.อ.จิรปรียา 
4.อ.ปรียาภา 
5.อ.ชิดชนก 

สัญญาเลขท่ี TO034 
20 กรกฎาคม 2561 
ทุนวิจัย 80,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

 

80,000 บาท 

12 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ต าบลป่าตึง อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงรายโดยใช้องคค์วามรู้ทางภาษา 
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน  

 

หัวหน้าโครงการผศ. ดร.ปฏิ
พันธ์  อุทยานุกูล ผู้ร่วม
โครงการได้แก่  
1.อ.มณี  
2.อ.สุกัญญา  

สัญญาเลขท่ี TO033 
2 กรกฎาคม 2561 
ทุนวิจัย 40,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 
 

40,000 บาท 

13 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันน าท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี
ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายโดยใช้องค์
ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น
เป็นฐาน  

 

หัวหน้าโครงการ  
ดร.สหัทยา 
ผู้ร่วมโครงการได้แก่  
อ.สมประสงค ์
อ.จงรักษ ์
อ.วราภรณ์  

สัญญาเลขท่ี TO035 
2 กรกฎาคม 2561 
ทุนวิจัย 70,000 บาท   
สถานะ ก าลังด าเนินการ  

 

70,000 บาท   

14 An Analysis of Nonverbal Miscommunication 
among Senior Chinese Undergraduate 
Student Using English as a Main Language 
with Their Internship in the Workplace การ
วิเคราะหค์วามผิดพลาดในการสื่อสารแบบอวัจน
ภาษาของนักศึกษาชาวจีนท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลักในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ระหว่าง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

อ.กรรณิการ์ คันทมาศ สัญญาเลขท่ี B36103050 
15 ธันวาคม 2560  
ทุนวิจยั 40,000 บาท  

สถานะ ก าลังด าเนินการ 

40,000 บาท 

15 .Simulation and Role-Play Technique in 
Teaching English for Specific Purposes 
Context of Undergraduates in English 
Studies at CRRU ผลการใช้สถานการณ์จ าลองและ
บทบาทสมมตุิในการพัฒนาความสามารถการฟังการ
พูดภาษาอังกฤษในบริบทการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ ของนักศึกษาหลักสตูร
ภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 

อ.ปรียาภา วังมณ ี สัญญาเลขท่ี B16103008  
15 ธันวาคม 2560 
ทุนวิจัย 8,000 บาท  
สถานะ ก าลังด าเนินการ  
 

8,000 บาท 
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16 แนวทางการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศของโปรแกรม
ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย The Guidelines of Overcoming TEFL 
Interferences in Western Languages 
Program, Faculty of Humanities, Chiang Rai 
Rajabhat University  

อ.ปทุมวดี พันธ์สืบ สัญญาเลขท่ีB16003006 
ลงวันท่ี 6ธันวาคม2559 
ทุนวิจัย 10,000 บาท  

สถานะ วิจัยเล่มสมบรูณ์ 
มีนาคม 2561 

10,000 บาท 

17 Learner Style and Teacher Instruction in the 
EFL Thai Classroom A Learner Comparati8ve 
Study  
 

Mr. Lonny Levi  สัญญาเลขท่ี B16003018  
15 สิงหาคม 2560  
ทุนวิจัย 10,000 บาท  
สถานะ วิจัยเล่มสมบรูณ์ 
สิงหาคม 2561 

10,000 บาท 

18 Characteristic Evaluation and Improvement 
of Writing  Difficulty in University Student  

 

Dr. Ali Akbar Zeinali สัญญาเลขท่ี B36103014 
16 ตุลาคม 2560  
ทุนวิจัย 40,000 บาท  
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

40,000 บาท 

19 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต าบลป่าตึง อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงรายโดยใช้องคค์วามรู้ทางภาษา 
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานโครงวิจัย
ย่อยที่ 2 
“การพัฒนาแอพริเคชั่นเพ่ือส่งเสรมิการท่องเที่ยว
ด้วยตนเองตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนต าบลนางแล 
อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย” 

หัวหน้าโครงการ ดร.สหัทยา 
สิทธิวิเศษ 
ผู้ร่วมโครงการได้แก่  
1.อ.ดร.วรรณวิรตัน ์
2.อ.ชิดชนก 
3.อ.ศุภนิดา 

สัญญาเลขท่ี ABC019 
1 มิถุนายน 2561 
ทุนวิจัย 70,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 
 

70,000 บาท 

20 โครงการ   “การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารภาษาจีน
ของผู้ประกอบการอสิระ  ในเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษ  อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับ
ไทยแลนด์4.0” 
หัวหน้าโครงการคือ ดร.สมยศ  จันทร์บุญ 
 

หัวหน้าโครงการคือ ดร.สม
ยศ  จันทร์บุญ 
ผู้ร่วมโครงการได้แก่  
1.อ.นิรัตน์   
2.อ.พิชญ์กิต  
3.อ.สุริยา  

สัญญาเลขท่ี B36103051 
15 ธันวาคม2560 
ทุนวิจัย 81,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ  
 

81,000 บาท 

21 โครงการสนับสนุนการจัดท าเอกสารวิชาการ
ประจ าปีการศึกษา 2561(รุ่นท่ี2) มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงรายเรื่องญี่ปุ่นศึกษา1 

อ.ศุภธิดา นันต๊ะภูม ิ สัญญาเลขท่ี 364/2561 
21 พฤษภาคม 2561 
ทุนวิจัย 10,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

10,000 บาท 

22 โครงการสนับสนุนการจัดท าเอกสารวิชาการ
ประจ าปีการศึกษา 2561(รุ่นท่ี2) มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงรายเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

อ.รัตน์ติกลุ  บัวจันทร ์ สัญญาเลขท่ี 077/2561 
21 พฤษภาคม 2561 
ทุนวิจัย 10,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

10,000 บาท 
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23 โครงการสนับสนุนการจัดท าเอกสารวิชาการ
ประจ าปีการศึกษา 2561(รุ่นท่ี2) มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงรายเรื่องโครงสรา้งภาษาญี่ปุ่น 1 

อ.อัลณิกา  ต๊ะบญุเรือง สัญญาเลขท่ี 065/2561 
21 พฤษภาคม 2561 
ทุนวิจัย 10,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

10,000 บาท 

24 พลังปัญญาในวรรณกรรมของมาลา ค าจันทร์:
การศึกษาเพื่อหาแนวทางสร้างสรรค์สังคมไทยให้มี
ความสุขอย่างยั่งยืน 

ผศ. ดร.ปฏิพันธ์  อุทยานุกูล สัญญาเลขท่ี B36103049 
15 ธันวาคม 2561 
ทุนวิจัย 40,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

40,000 บาท 

25 โครงการสนับสนุนการจัดท าเอกสารวิชาการ
ประจ าปีการศึกษา 2561(รุ่นท่ี2) มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงรายเรื่องลลีาภาษาในวรรณกรรมไทย 

อาจารย์ ดร.สุกญัญา  ขลิบ
เงิน 

สัญญาเลขท่ี052/2561 
21 พฤษภาคม 2561 
ทุนวิจัย 10,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

10,000 บาท 

26 แบบฝึกเสริมทักษะการแจกลูกสะกดค าภาษาไทย
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษาระดบั
ประถมศึกษาช่วงช้ันท่ี 1 

อาจารย์ ดร.สุกญัญา  ขลิบ
เงิน 

สัญญาเลขท่ี 6/2560 
1 ธันวาคม 2561 
ทุนวิจัย 100,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

100,000 บาท 

27 ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน
จากมหาวิทยาลัยครยูวี่ซีนอร์มอลที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

อ.กรสิทธ์ จามรจันทร์สาขา 
และ อ.รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ 

สัญญาเลขท่ี B36103079 
1 มิถุนายน 2561 
ทุนวิจัย 13,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

13,000 บาท 

28 เรื่อง “การพฒันาทักษะการสร้างค าในภาษาไทยโดย
ใช้ชุดฝึกกิจกรรมสร้างสรรค์ ภาษา เรื่องการสร้างค า
ส าหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย” 

อ. ปิยมาศ มาวงศ ์ สัญญาเลขท่ี L594022 
15 กุมภาพันธ์ 2559 
ทุนวิจัย 9,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

9,000 บาท 

29 เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจในการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย” 

อ.อรทัย ขันโท สัญญาเลขท่ีB36103013 
16 ตุลาคม 2560 
ทุนวิจัย 34,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

34,000 บาท 

30 เรื่อง “โวหารภาพพจน์ที่ปรากฏในบทเพลงของต่า
ยอรอทัย” 

อ. บุษาราคัม ยอดชะลูด สัญญาเลขท่ีB36103012 
16 ตุลาคม 2560 
ทุนวิจัย 30,000 บาท 
สถานะ ก าลังด าเนินการ 

30,000 บาท 

31 “格局+碎片化”的汉语作为第二

语言教学语法研究 การสอนไวยากรณ์

ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองด้วยรูปแบบ”Pattern 
+Frangmetation” 

Dr.Sahattaya Sittivised 
ศ.ดร.Liu Zhenping และ
Dr.Sahattaya Sittivised 

งบประมาณสนับสนุนจาก: 

国家社会科学基

金（The National 
Social Science Fund of 
China) มหาวิทยาลัยครู

500,000 บาท 



58 
 

 
ผลกำรด ำเนินงำน    

รำยกำรข้อมูล จ ำนวนเงิน 
1. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 1,015,000 บาท 
2. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคร์จากภายนอก 500,000 

รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 1,515,000 บาท 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาตอ่) 78 คน 
4. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก
สถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

19,423.07 บาท 

 
กำรประเมินตนเอง  

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ ์
(ใช้บัญญัติไตรยำงค์เทียบ

ตำมกลุ่มสำขำวิชำ) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตัวต้ัง 
ตัวหำร  

ผลลัพธ ์

3 
1,515,000 บาท 

19,423.07 3.88 บรรลเุป้าหมาย 
78 

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 
2.2-1 สัญญารับทุนอุดหนุนการท าวิจัย ตามตรารางข้อมลูพื้นฐานด้านการวิจัย ตามช่วงเวลาคณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กว่างซี 
20 กรกฎาคม 2017 
ระยะเวลาวิจยั: 2ปี 6 เดือน 
ตั้งแต่ 25 มิถุนายน 2561-
31ธันวาคม 2563 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย      
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 
0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 
  เกณฑ์เฉพำะคณะกลุ่ม ข1 และ ค2 

    1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
        ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 

= ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
      2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

        ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
      3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

       ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 
X  100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
 

คะแนนท่ีได้  = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X  5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ี
ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็  5 
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ผลกำรด ำเนินงำน    

ระดับคุณภำพ 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
จ ำนวน
ผลงำน 

ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

ระดับคุณภำพผลงำนวิจัย    
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการระดับชาติ 

0.20 4 0.8 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา 
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ 
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 1 0.4 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60 10 6.0 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน 
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ ทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 2 1.6 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน 
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

ระดับคุณภำพผลงำนสร้ำงสรรค์    
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
0.20   

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80   
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 1 1 

รวม 18 9.8 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 81 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่ออาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 12.09 
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รำยละเอียดข้อมูลผลงำนที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของอำจำรย์ประจ ำคณะทั้งหมด 
 

ที่            ชื่อผลงำนวิจัยเรื่อง ชื่อเจ้ำของผลงำน/
วิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อกำรประชุม/ชื่อ
วำรสำรเลม่ที่/ชื่อฐำนข้อมูล/รปูแบบ
กำรเผยแพร่) 

   วันเดือนปี   ค่ำ
น้ ำหนัก 

1 พจนานกุรมภาษาจีนฉบบักระเป๋า汉

语小词典 

Miss.Prisana 
Utthachat 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน(ประเทศจีน) 

มกราคม 
2017 

1.00 

2 THE DISCOURSE ‘EAT 
BOYS,BECOME IMMORTAL’:THE 
REFLECTION OF A THAI WOMAN’S 
LOVE CONFLICT BETWEEN HER 
MODERN LIFE AND THAI SOCIAL 
VALUES 

Somprasong Saeng-
in 

The 12th International Free 
Linguistics Conference 2018 
(MALAYSIA) 9-11July2017 

July2017 0.80 

3 ทัศนะเร่ืองธรรมชาติในเร่ืองเล่ากลุ่มชาติ
พันธุ์อาข่าจังหวัดเชียงราย 

เบญจมาภรณ์ สุริยา
วงค์ 

วารสารปณิธาน:วารสารด้านปรัชญาและ
ศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มกราคม-
มิถุนายน 
2561 

0.80 

4 หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวชุมชนต าบล
นางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
( English Training Program for 
Community- Based Tourism in 
Nang Lae Sub- district,Muang 
District Chiang Rai) 
 

วราภรณ์ ศรีนาราช 
มณี จ าปาแพง 
สุดารัตน์ พญาพรหม 
อภิญญา จิตมโนวรรณ 
รัตน์ติกุล  บัวจันทร์ 
ศุภธิดา นันตะ๊ภูม ิ
Xu Shaoxian Wang 
Jun 
Paul Devid Robert 
Tuck 
 

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ 
 (บทความวิจัย) 
 

กรกฎาคม-
ตุลาคม 2017 

0.60 
 

5 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของชาวจีนใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัด
เชียงราย : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน (Cross-Culture 
Communication between Chinese 
and Thai People in the Special 
Economic Border Zone : 
Problems and Sustainable 
Solution Guidelines) 
 

ดร.สหัทยา สิทธวิิเศษ 
ดร.ซิมมี่ อุปรา 
สุริยา เกษตรสุขถาวร 
ดร.สมยศ จันทร์บุญ 
อัลณิกา  ตะ๊บุญเรือง 
Albert Lisec 
Sun Fuyuan 
Zhang Shuhua 
Zhou Pinsheng  

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ส านักวิชา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย 
ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม – ตุลาคม 
2560 (หน้า 133-144) 

กรกฎาคม-
ตุลาคม 2017 

0.60 
 

6 การพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมสมรรถนะ
สากลส าหรับประชาชนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนภาคเหนือตอนบนเพือ่
รองรับประชาคมอาเซียน (The 
Development of Booklet to 
Enhance Global Cornpetency of 
People in Chiang Rai Special 
Border Economic Zone in 
Preparation for ASEAN 
Community) 
 

มณี จ าปาแพง 
พิมพ์พรรณ เลิศเกษม 
ปริศนา อุทธชาต ิ
บุญทิวา สิริชยานกุุล 
บุษราคัม ยอดชะลูด  
จิตตากรว ีอัมพธุ 
สุนิศา  ฮาชิโมโต 

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  
(บทความวจิัย) 
 

กรกฎาคม-
ตุลาคม 2017 

0.60 
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7 การพัฒนาฐานขอ้มูลทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ชุมชนต าบลวาวี อ าเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย 
(The Development of Cultural 
Tourism Database for Community 
Tourism Promotion in Wawee 
Sub-district, Mae Suai District, 
Chiang Rai Province) 
 

ปทุมวดี พันธ์สืบ 
ดร.สมลักษณ์ เล้ียง
ประยูร 
สมลักษณ์ จันทรมาศ 
ชิดชนก ยมจินดา 
พิชญ์ธัชกิต ธนวัฒน์
โอภาส 
วริทธิ์ สร้อยจาตุรนต ์
 

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  
(บทความวจิัย) 
 

กรกฎาคม-
ตุลาคม 2017 

0.60 
 

8 วรรณกรรมท้องถิ่น: การฟื้นฟูเพือ่
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์
หนองหลวง ต าบลเวยีงชัย อ าเภอเวียง
ชัย จังหวัดเชียงราย 
Local Literature: Revival to 
Promote Nong Luang Histrorical 
Tourism in Wiangchai Sub-District, 
Wiangchai District, Chiang Rai 
Province 
 

จ าเริญ ฐานันดร, จง
รักษ์ มณีวรรณ์, 
รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ์, 
สมประสงค์ แสงอินทร์, 
เบญจมาภรณ์ สุริยา
วงค์, กรชนก นันทกนก
, บุนทิวา สิริชยานกุุล, 
ปรียาภา บิชอป 

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ส านักวิชา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย ปีที่ 10 ฉบับที ่2 พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2560 (หน้า P.150-160) 

2 พฤษภาคม 
– สิงหาคม 
2560 

0.60 
 

9 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างอัต
ลักษณ์ของชุมชนต าบลนางแล อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

น่านฟ้า จันทรพรหม*, 
กรรณิการ์ คันทมาศ, นิ
รัตน์ ทองขาว, ธีรารัตน์ 
จัยใจนาย, พรหมมินทร ์
ซ่งสิริศักดิ์, อรทัย ขัน
โท, ไกรสิทธิ จามร
จันทร์สาขา 
 

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ส านักวิชา
สั งคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ปีที่  10 กันยายน-ธันวาคม 
2560 (หน้า 127-140) 

 

10 กันยายน-
ธันวาคม 
2560 

0.60 
 

10 The Result of Vocabulary 
Teaching by Using Multiple 
Vocabulary Enhancement 
Technique (MVTE)  ผลของการใช้
เทคนิคการสอนค าศัพท์แบบผสมผสาน  
 

ซิมมี่ อุปรา* สมลักษณ์ 
เล้ียงประยูร สุดารัตน์ 
พญาพรหม, ณฎัฐพล 
สันธิ, ศรชัย มุ่งไธสง   

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ส านักวิชา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงรายปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม – 
ตุลาคม 2560 (หน้า 231-244) 

กรกฎาคม – 
ตุลาคม 2560 

0.60 
 

11 ผลของการใช้วิธกีาร PAW เพื่อ
แก้ปัญหาการเขยีนและความเข้าใจต่อ
บทเรียนของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ
ที่เรียนรายวิชาภาษาศาสตร์ เบื้องต้น 

ซิมมี่ อุปรา* สมลักษณ์ 
เล้ียงประยูร สุดารัตน์ 
พญาพรหม, ณฎัฐพล 
สันธิ, ศรชัย มุ่งไธสง   

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ส านักวิชา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงรายปีที่ 10 กันยายน-ธันวาคม 
2560 (หน้า 42-59) 
 

กันยายน-
ธันวาคม 
2560 

0.60 
 

12 ระบบการจัดการองค์ความรู้เรื่องความ
เช่ือและพิธกีรรม กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลนางแล Knowledge 
Management System of Beliefs 
and Rituals : Case Study of 
Nanglae Sub District Municipality 
 

อังศนา พงษ์นุ่มกุล , 
จักรี พิชญพิบูล, อัญชล ี
ทิพย์โยธิน, บุตร ีเวท

พิเชฐโกศล   

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ส านักวิชา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย ปีที่ 10 กันยายน-ธันวาคม 
2560 (หน้า 208-216) 

 0.60 
 

13 Non-native English Speaking 
Teachers: Uncovering Thai EFL 
Teachers’ Instructional Practices 
in an International Program of 
Thai University. 

นายพรหมมินทร์ ซ่งสิริ
ศักดิ์ 

Journal of Education, 
Mahasarakham University, 
Thailand. Volume 11 Number 4 
October – December 2017 

October – 
December 
2017 

0.60 
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14 Specific Naming Guidelines in the 
English-Persian Translation of 
Medical Term 

Dr. Ali Akbar Zeinali Presented at The 18th ITRI 
International Conference, 
Translation & Interpreting in the 
Digital Era, Hankuk University of 
Foreign Studies, International Bd. 
(HUFS) Seoul, Korea. January 30, 
2018 
 

January 30, 
2018 

0.40 
 

15 ความสัมพันธ์ระหวา่งการรับรู้ความ
ปลอดภัยในการท างาน พฤตกิรรมด้าน
ความปลอดภยัและการรับรู้การบาดเจ็บ
จากการท างานของแรงงานก่อสร้างใน
จังหวัดเชียงราย. 

อัจฉราภัทร์ เขมอัคร
เจตต,์ เบญจวรรณ 
เบญจกรณ์ และสิริ
กันยา ดาวิไล. (2561). 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิน่
สู่ประเทศไทย 4.0” :259-272. 
มหาวิทยาลัยราชภฎัก าแพงเพชร. ตาก 
 

2018 0.20 
 

16 การสร้างสื่อแผนที่ท่องเที่ยว โดยใช้
เทคโนโลยี  Augmented Reality เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว อ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย  The Creating Media 
Tourist Map by using Augmented 
Reality Technology for Promote 
Tourism, Chiang Khong District, 
Chiang Rai Province 
 

คมกฤษ จิรบุตร, วิชิต 
นางแล, เศรษฐชัย ใจ
ฮึก, ภานพุันธ์ จิตค า, 
กษิรา ภิวงศ์ภูร, ฐาน
ปัทม์ ไฃยชมภู, ธิดา
ลักษณ์ อยู่เย็น, บุตรี 
เวทพิเชฐโกศล   

รายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการ 
(Proceeding) การน าเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ ครั้งที่ 17 
หน้า 2456-2565 

2018 0.20 
 

17 การวิเคราะหก์ารใช้วภิัตติปัจจยัเช่ือม
ระหว่างประโยคในข่าวหมวดสังคมของ
สาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย: เพื่อ
ผู้เรียนวิชาการแปลภาษาเกาหลีชาวไทย 
(태국인 한국어 번역 
학습자를 위한 태국과 
한국 사회 기사의 
연결어미 사용 분석 
연구) 
 

ปุณยวัจน ์พรหมหลา้ หนังสือรวบรวมบทความงาน
ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาต ิการ
จัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีใน
ประเทศไทย ประจ าป ี2561 เนื่องใน
โอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทตู
ไทย-สาธารณรัฐเกาหลี 60 ป ี
 (บทความวิชาการ) 
 

มีนาคม 2018 0.20 
 

18 A Study on Teaching Method of 
Chinese Characters for University 
Students Who Major Korean 
Language in Thailand : Focusing 
on Chiang Rai Rajabhat University 
(태국인 한국어 전공 
대학생들을 위한 한자 
교육 방안 
 

Choi Ki Young หนังสือรวบรวมบทความงาน
ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาต ิการ
จัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีใน
ประเทศไทย ประจ าป ี2561 เนื่องใน
โอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทตู
ไทย-สาธารณรัฐเกาหลี 60 ป ี
 (บทความวิชาการ) 

มีนาคม 2018 0.20 
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กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ ์

(ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ
ตำมกลุ่มสำขำวิชำ) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ตัวต้ัง 
ตัวหำร 

 

X 100 ผลลัพธ ์

3 
9.8 
81 

 

X 100 12.09 3.02 บรรลเุป้าหมาย 

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อหลักฐำนอ้ำงอิง 
2.3.1 แบบเก็บข้อมูลพื้นฐานแหล่งเผยแพร่งานวิจัย (Common Data Set) ปี พ.ศ. 2560-2561 คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
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องค์ประกอบที่  3  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

 
ตัวบ่งช้ีที่  3.1  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน    
มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
 1. จัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของสังคมและก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จในระดับแผนและโครงกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอกรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำ
อนุมัติ 
คณะมนุษยศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผนงานและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อดูแลรับผิดชอบงานด้านการบริการ
วิชาการของคณะ (3.1.1-1) และมีการประชุมเตรียมความพร้อมกับ
กรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 14 กันยายน 2560 วาระใน
การประชุมมีการแจ้งข่าวสารและกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือน 
ตุลาคม–ธันวาคม 2560 (3.1.1-2) โดยรายงานกิจกรรมที่จะด าเนินการ
ในไตรมาส 1 พร้อมด้วยกระบวนการบริหารงานด้านบริการวิชาการแก่
สังคมที่ระบุในแผนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี
การศึกษา 2560  (3.1.1-3)  และคู่มือการบริการวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์ (3.1.1-4)  เพื่อวางระบบและกลไกการด าเนินงานด้าน
บริการวิชาการ และเพื่อวางแผน ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในแต่
ละด้านของคณะมนุษยศาสตร์ รวมถึงด้านบริการวิชาการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทางคณะมนุษยศาสตร์จึงได้มีการจัดประชุมพัฒนาระบบ
กลไกและจัดท าแผนการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ในวันที่ 28 
ตุลาคม 2560 และเพื่อให้การด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนและเป็นทิศทางในการท างานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยทางคณะมนุษยศาสตร์จึงได้มีการลงพื้ นที่ส ารวจความ

 
 
3.1.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

แผนงานและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม 

3.1.1-2 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร ์

3.1.1-3 แผนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่
สังคมตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีการศึกษา 2560    

3.1.1-4 คู่มือการบริหารทางวิชาการ ประจ าปี
การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  

3.1.1-5 โครงการประชุมและ 
          ส ารวจการใช้ทักษะด้าน 
          ภาษาของชุมชนเพื่อ 
          พัฒนาระบบกลไกและ 
          จัดท าแผนการด าเนินงาน 
          บริการวิชาการแก่สังคม 
          ของคณะมนุษยศาสตร์  
3.1.1-6 แผนงบประมาณปี 2560 คณะ

มนุษยศาสตร ์
3.1.1-7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560)  
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ต้องการการใช้ทักษะด้านภาษาของชุมชนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
การจัดโครงการดังกล่าวนี้ท าให้ทางคณะฯ ได้ทราบถึงผลการด าเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมาและได้ทราบถึงปัญหาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (3.1.1-5)  
       การด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมได้เป็นไปตามที่ทาง
คณะฯ จัดสรรงบประมาณไว้ตามแผนงบประมาณประจ าปี 2561 (3.1.1-
6) และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร ์(3.1.1-7) ทั้งนี้
เพื่อเป็นการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคม ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานวิชาการแก่สังคม  และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคณะ อีกทั้ง
ยังเพื่อเป็นการติดตามงาน และวางแผนการด าเนินงานในครั้งต่อไป  

 2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มีกำรจัดท ำแผนกำรใช้
ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ 
ชุมชน หรือสังคม 
คณะมนุษยศาสตร์จัดท าแผนงบประมาณปี 2561 เพื่อวางแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่สั งคม (3.1.2-1) ดังนั้นการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมจึงได้ด าเนินการตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้ตามแผน และมีการจัดโครงการ ดังน้ี 
1. โครงการอบรมค่ายภาษาจีน ครั้งที่ 13  จัดระหว่างวันที่ 15 – 17 
ธันวาคม 2560 (3.1.2-2) โดยมีการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ท า
กิจกรรมร่วมกันภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และเพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนซึ่ง
กันและกัน อีกทั้งยังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถ
ในการใช้ภาษาจีนและน าภาษาจีนไปใ ช้ในการติดต่อสื่ อสาร ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้เรียนรู้วัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต  
       ผู้เข้าร่วมจากสถาบันอื่นประกอบไปด้วยโรงเรียนดังต่อไปนี้ 

1.โรงเรียนแม่อายวิทยาคม   
2.โรงเรียนรังษีวิทยา  
3.โรงเรียนเทศบาล5 เด่นห้า 

2. โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงราย 
(3.1.2-4) ระหว่างวันท่ี 15-16 ธันวาคม 2560 ให้กับคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านสันติสุข ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดย
ผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งหมด 284 คน โครงการดังกล่าวมีการบูรณาการกับ
รายวิชาการฟังและการพูด 1 (EN 11012) และ รายวิชาการฟังและการ
พูด 2 (EN11021) ซึ่งคณะนักศึกษาในฐานะคณะผู้ด าเนินการจัดกิจกรรม
ได้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมาให้แก่นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาช้ันท่ี 1 – 3 ใน

 
 
 
 
3.1.2-1 แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ

วิชาการแก่สังคม 
3.1.2-2 โครงการอบรมค่ายภาษาจีน ครั้งท่ี 13   
3.1.2-3 รายงานผลโครงการอบรมค่าย

ภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานภายนอก 
(โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก) 

3.1.2-4 โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนในจังหวัดเชียงราย 

3.1.2-5 โครงการอบรมความรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมแก่บุคคลภายนอก (โปรแกรม
วิชาภาษาเกาหลี) 

3.1.2-6 โครงการอบรมภาษาญี่ปุน่ให้แก่
หน่วยงานภายนอก 

3.1.2-7 โครงการอบรมค่ายพัฒนาทักษะภาษา
และวัฒนธรรมไทย 
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รูปแบบกิจกรรมการเข้าค่ายที่ผสมผสานระหว่างความรู้และความ
สนุกสนานเพื่อให้เหมาะสมกับวัยนักเรียน ถือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้
ให้แก่เยาวชน รวมทั้งเป็นการเตรียมตัวของนักเรียนสู่การเรียนรู้ต่อใน
ระดับช้ันต่อไป  อีกท้ังยังเป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ และเห็นถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษในอนาคตอีกด้วย  
3.โครงการอบรมความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมแก่บุคคลภายนอก 

（โปรแกรมวิชาภาษาเกาหลี）ปี 2560  (3.1.2-5) ระหว่างวันที่ 16- 
17 มิถุนายน 2561 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ บุคคลทั่วไป 
จ านวน 50 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา
และวัฒนธรรมเกาหลีในมิติต่างๆ และเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี ) แก่ผู้ที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชาภาษาเกาหลี และหลักสูตร ศศ.บ. ภาษา
เกาหลี 
4. โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นให้แก่หน่วยงานภายนอก (3.1.2-6) ระหว่าง
วันท่ี 27 ตุลาคม 2560 โดยการน าอาจารย์ที่สอนภาษาญี่ปุ่นและนักศึกษา
วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นน าความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นน าไป
ถ่ายทอดให้กับนักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
เป็น จ านวน 30 คน ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ที่สอนภาษาญี่ปุ่นได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาองค์กรภายนอก และเพื่อให้นักศึกษาได้มีการประยุกต์และ
บูรณาการความรู้ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเพื่อเป็นการส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย 
5. โครงการอบรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย (3.1.2-7) ใน
ระหว่างวันที่  1-2 ก.พ. 2561 ให้กับนักศึกษาปีที่1และปีที่2 คณะ
มนุษยศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาวัฒนธรรมไทย จ านวน 100 คน และ
นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย จ านวนทั้งหมด 
110 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ และฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างกระบวนความคิด ความรู้ ความจ า การน า
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาวรรณกรรมวรรณคดีไทย และเพื่อให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนานักศึกษา ตลอดการน าความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่
นักเรียนในระดับช้ันประถมและมัธยมศึกษาได้ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาองค์
ความรู้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นต่างๆอีกด้วย 
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 3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรที่

บริกำรแบบให้เปล่ำ 
คณะมนุษยศาสตร์ ได้มีการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
แบบให้เปล่า ดังต่อไปนี ้

1. โครงการอบรมค่ายภาษาจีน ครั้งท่ี 13 (โปรแกรมวิชาภาษาจีน)    
(3.1.3-1) 
2. โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนในจังหวัด
เชียงราย (โปรแกรมวิชาภาษาตะวนัตก)  (3.1.3-2) 
3. โครงการอบรมความรูด้้านภาษาและวัฒนธรรมแก่
บุคคลภายนอก (โปรแกรมวิชาภาษาเกาหลี) (3.1.3-3) 
4. โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นให้แก่หน่วยงานภายนอก (โปรแกรม
วิชาภาษาญี่ปุ่น)  (3.1.3-4) 
5. โครงการอบรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย 
(3.1.3-5) 

3.1.3-1 โครงการอบรมค่ายภาษาจีน ครั้งท่ี 13 
(โปรแกรมวิชาภาษาจีน) 

3.1.3-2 โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนในจังหวัดเชียงราย (โปรแกรม
วิชาภาษาตะวันตก)   

3.1.3-3 โครงการอบรมความรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมแก่บุคคลภายนอก (โปรแกรม
วิชาภาษาเกาหลี) 

3.1.3-4 โครงการอบรมภาษาญี่ปุน่ให้แก่
หน่วยงานภายนอก (โปรแกรมวิชา
ภาษาญี่ปุ่น) 

3.1.3-5 โครงการอบรมค่ายพัฒนาทักษะภาษา
และวัฒนธรรมไทย 

 4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 และน ำเสนอกรรมกำรประจ ำคณะ เพ่ือ
พิจำรณำ 
คณะมนุษยศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (3.1.4-1) ซึ่งคณะกรรมการบริการวิชาการได้มี
การด าเนินโครงการตามแผนตัวช้ีวัดดังนี้ 
1.จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมที่น ำนวัตกรรมมำใช้ในกำร
ให้บริกำร ไม่น้อยกว่ำ 1 โครงกำร ซ่ึงทำงคณะได้จัดด ำเนินโครงกำร
จ ำนวน 2 โครงกำรดังนี้ 
1. โครงการอบรมค่ายภาษาจีน ครั้งที่  13  โดยมีการน านวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์การเรียนถักเชือกจีนมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมค่าย
ภาษาจีน ซึ่งปัจจุบันการถักเชือกจีนมักนิยมใช้ในการประดับตกแต่งและ
เป็นของขวัญที่นิยมมอบให้กันในหมู่ญาติสนิทมิตรสหาย อีกทั้งยังนิยมใช้
เป็นของประดับติดตัวท่ีเป็นสิริมงคลอีกด้วย 
2. โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานภายนอก (โปรแกรม
วิชาภาษาตะวันตก) มีการน าวีดีโอและสื่อท ามือภาษาอังกฤษที่ได้
พัฒนาขึ้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่ งของกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมการเรี ยน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
2. จ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นและชุมชนหรือสถำนประกอบกำรไม่
น้อยกว่ำ 3 โครงกำร ซ่ึงทำงคณะได้จัดด ำเนินโครงกำรจ ำนวน 5 
โครงกำรดังนี้ 

3.1.4-1 รายงานผลการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงานบริการวชิาการ
แก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2560 

3.1.4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร 

          คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 6 (14 
มิถุนายน 2561) 

3.1.4-3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) 

3.1.4-4 แผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
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1. โครงการอบรมค่ายภาษาจีน ครั้งท่ี 13 (โปรแกรมวิชาภาษาจีน)     
2. โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนในจังหวัด
เชียงราย (โปรแกรมวิชาภาษาตะวนัตก)   
3. โครงการอบรมความรูด้้านภาษาและวัฒนธรรมแก่
บุคคลภายนอก (โปรแกรมวิชาภาษาเกาหลี)  
4. โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นให้แก่หน่วยงานภายนอก (โปรแกรม
วิชาภาษาญี่ปุ่น)   
5. โครงการอบรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย  

3.จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมือ (MOU) กับสถำบันอุดมศึกษำ
เครือข่ำยทั้งในหรือต่ำงประเทศจ ำนวน 1โครงกำร ซ่ึงทำงคณะได้
ด ำเนินโครงกำรที่มีควำมร่วมมือ 1 โครงกำร คือ  
       โครงการอบรมภาษาต่างประเทศด้านการท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็น
การด าเนินงานร่วมกับส านักงานนวัตกรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงราย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยการให้ความรู้ เกี่ยวกับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยวให้แก่เยาวชน โรงเรียนเม็งรายมหาราช
วิทยาคม ต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 15 
พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2561 โดยมีเนื้อหาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภายใตอ้งค์ความรู้การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 
 
 
4.ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ก ำหนดตัวชี้
ควำมส ำเร็จคือผู้เข้ำร่วมร้อยละ 80 ซ่ึงทำงคณะได้ด ำเนินโครงกำร 5 
โครงกำรดังนี้ 

1. โครงการอบรมค่ายภาษาจีน ครั้งท่ี 13 (โปรแกรมวิชาภาษาจีน)     
2. โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนในจังหวัด
เชียงราย (โปรแกรมวิชาภาษาตะวนัตก)   
3. โครงการอบรมความรูด้้านภาษาและวัฒนธรรมแก่
บุคคลภายนอก (โปรแกรมวิชาภาษาเกาหลี)  
4. โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นให้แก่หน่วยงานภายนอก (โปรแกรม
วิชาภาษาญี่ปุ่น)   
5. โครงการอบรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย  

      ซึ่งท้ัง 5 โครงการข้างต้นมีผู้มาเข้าร่วมครบตามจ านวนท่ีได้ก าหนดไว้
ในโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
5. มีรูปแบบมีกำรใช้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมที่หลำกหลำย ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จที่ได้ก ำหนดไว้คือ ไม่น้อยกว่ำ 2 โครงกำร ทำงคณะได้
ด ำเนินกำรจัดโครงกำร 3 โครงกำร ดังนี้ 

1. โครงการอบรมค่ายภาษาจีน ครั้งท่ี 13 
2. โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนในจังหวัด
เชียงราย  
3. โครงการอบรมความรูด้้านภาษาและวัฒนธรรมแก่
บุคคลภายนอก  

      จากผลประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีข้างต้น ทางคณะได้น ามา
รายงานผลในที่ประชุมพร้อมด้วยปัญหาและแนวทางการด าเนินงานใน
ครั้งต่อไป ซึ่งจัดประชุมครั้งที่ 6 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง
ประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (3.1.4-2)  ซึ่ง
วิเคราะห์จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) (3.1.4-3) โดยมีการ
ประเมินผลความส าเร็จตามตัวช้ีวัดแผน และโครงการ ตามการสรุปผล
การด าเนินงานด้านบริการวิชาการ คณะกรรมการในที่ประชุมได้รับฟัง
และร่วมพิจารณาแนวทางการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ เพื่อเสนอใน
แผนงบประมาณครั้งต่อไปในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (3.1.4-4)  
       จากการร่วมพิจารณาแนวทางการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ 
ทางคณะกรรมการในที่ประชุมได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแผนงานและโครงการบริการวิชาการในปี
ต่อไปตามมติในที่ประชุม (3.1.4-2) 
 

 5. น ำผลกำรประเมินตำมข้อ 4 มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำร
ให้บริกำรวิชำกำรสังคม 
           คณะมนุษยศาสตร์ ได้ น าผลการประ เมินจากที่ ประ ชุม
คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ มาเป็นแนวทางการพัฒนา
แผนงานและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะมนุษยศาสตร์ 
(3.1.5-1) โดยมีรายละเอียด คือ ปัญหาและแนวทางในการพัฒนางาน
ด้านบริการวิชาการจากโครงการที่ด าเนินการแล้วจากปีงบประมาณ 
2560 จากนั้น น ามาปรับเป็นแนวทางพัฒนาแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
2561 (3.1.5-2) โดยในปี 2561 จะมีการปรับโครงการให้สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดของ สกอ.ด้านบริการวิชาการมากข้ึน 
 

 
 
3.1.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหาร 
          คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 6 (14 

มิถุนายน 2561) 
3.1.5-2 แผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
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 6. คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับสถำบัน 

             คณะมนุษยศาสตร์มีส่วนร่วมในการจัด ‘กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ครั้ งที่  3 ’ ในวัน15 
พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2561 (3.1.6-1) โดยผ่านโครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศด้านการท่องเที่ยว ให้แก่เยาวชนของโรงเรียนเม็งราย
มหาราชวิทยาคม ต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กิจกรรม
ดังกล่าวได้มีการให้ความรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยว 
เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ต าบลนางแลสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้และ
พัฒนาตนเองให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยในชุมชนได้ 

3.1.6-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
‘กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ครั้งที่ 3’ 

3.1.6-2 ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการ 
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศด้าน
การท่องเที่ยว 

 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 
3 6 5 บรรลุ 
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องค์ประกอบที่  4  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ตัวบ่งช้ีที่  4.1  ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ  
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน    
มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

 1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   คณะมนุษยศาสตร์ มีการประชุม วางแผนระบบและกลไก และก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมวัฒนธรรม จาก
บุคลากรทุกโปรแกรมในคณะมนุษยศาสตร์  อาทิเช่น ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ (4.1-1-1) กิจกรรม การประชุมเพื่อพัฒนา 
ระบบ กลไลและจัดท าแผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (4.1-1-2)  
 

 
4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายท านุ
บ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร ์
 
4.1-1-2 กิจกรรม การประชุมเพื่อพัฒนาระบบ
กลไก และจัดท าแผนการด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 2. จัดท ำแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และก ำหนดตัวบ่งชี้
วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณ
เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 
    คณะมนุษยศาสตร์ มีการประชุมจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ประจ าปีการศึกษา 2560 (4.1-2-1) รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผนส่งเสริมระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยเน้นให้ทุก
ฝ่าย ทุกโปรแกรมในคณะมนุษยศาสตร์ได้รับทราบข้อมูล และด าเนินการ
ตามระบบที่ได้ก าหนดไว้ โดยจัดท าเอกสาร อาทิเช่น  แผนการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 
2560 (4.1-2-2) แผนการใช้งบประมาณ ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (4.1-2-3) และแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม)  
(4.1-2-4) 
 

 
 
 
4.1-2-1 การประชุมจัดท าแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
4.1-2-2 แผนการส่งเสรมิสนับสนนุการจัด
กิจกรรมด้านศลิปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2560 
 
4.1-2-3 แผนการใช้งบประมาณ ฝ่ายท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
 
4.1-2-4 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม)  
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 3. ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
    คณะมนุษยศาสตร์ มีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องในแต่ละไตรมาสของ
การด าเนินกิจกรรม อาทิเช่น  กิจกรรม การประชุมติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 (4.1-3-1) การ
ประชุมฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าภาคเรียนที่ 1-3/2560 
(4.1-3-2) และกิจกรรม ประชุมติดตามการด าเนินกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่สากล ประจ าปีการศึกษา 2560  (4.1-3-3)  
 

 
 
4.1-3-1 กิจกรรม การประชุมตดิตามการ
ด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม พ.ศ. 2561 
  
4.1-3-2 การประชุมฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าภาคเรียนที่ 1-3/2560 
 
4.1-3-3 กิจกรรม ประชุมติดตามการด าเนิน
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่สากล ประจ าปีการศึกษา 2560   
 

 4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์
ของแผนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    คณะมนุษยศาสตร์ มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
อาทิเช่น แผนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2560  (4.1-4-1) เอกสารประประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1-4-2) กิจกรรม เทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 25 พ.ศ. 2560 (4.1-4-3)  
     
 

 
 
4.1-4-1 แผนการส่งเสรมิสนับสนนุการจัด
กิจกรรมด้านศลิปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2560 
 
4.1-4-2 เอกสารประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
4.1-4-3 กิจกรรม เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 25 พ.ศ. 
2560 
 

 5. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
    คณะมนุษยศาสตร์ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยน าเสนอที่ประชุมฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มี
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุม  ผ่านมติ
เห็นชอบ เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนด้านการท านุบ ารุงศิลป
และวัฒนธรรม การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา (4.1-5.1)  อาทิเช่น การ

 
 
4.1-5.1 การประชุมเพื่อน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผน และกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
 
4.1-5-2 การประเมินผลกิจกรรมในเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติ เพื่ อการศึ กษาและ
วัฒนธรรม ครั้งที่  25 พ.ศ. 2560 และการ
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ประเมินผลกิจกรรมในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเพื่อการศึกษาและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2560 และการปรับปรุงกิจกรรมในเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2561 
(4.1-5-2)   ร่วมกับการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 ในรายวิชา ภาพยนตร์
ศึกษาเบื้องต้น EN3321 ปีการศึกษา 2560 (4.1-5-3) ในการจัดกิจกรรม
นั้น ครั้งที่ 25 มีการเสนอแนะให้มีการแจ้งมารยาทในการชมภาพยนตร์
ให้แก่ผู้ชมก่อนชมภาพยนตร์ทุกครั้ง เนื่องจากผู้ชมบางคนโทรศัพท์ขณะ
ชมภาพยนตร์ เดินไปมาไม่ให้เกียรติผู้ชมคนอื่น และกิจกรรมการเรียนรู้
ทางด้านภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมนานาชาติควรมีให้ครบ 4 
ทักษะในการสื่อสาร และได้ฝึกปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
ประเพณีนานาชาติ ซึ่งในประเด็นดังกล่าว ฝ่ายจัดกิจกรรมได้น าเสนอในที่
ประชุม และได้มีมติให้น าข้อเสนอแนะทั้งหมดไปปรับปรุงพัฒนา และ
แก้ไขตั้ งแต่การเสนอแผนงาน รูปแบบการจัดกิจกรรมครั้ งต่อไป 
นอกจากนี้แล้ว ยังได้ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง          
   ในส่วนกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์  ได้น าผลการประเมินผล
ความส าเร็จจาก กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และชาวต่างชาติ (ท ากระทง
เล็ก เนื่องในประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2560) (4.1-5-4) ซึ่งการท ากระทง
เล็กในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากปีการศึกษา 2559 
มาปรับปรุง อาทิเช่น  

1. การจัดพื้นที่จุดให้บริการอุปกรณ์ในการท ากระทงเล็กให้มีหลาย 
จุดมากข้ึน มีจ านวนท่ัวถึง เพียงพอต่อการใช้งานของแต่ละคน  

2. การจัดทีมนักศึกษาสโมสร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในการ 
ช่วยเหลือ อธิบาย และสาธิตการประดิษฐ์กระทงเล็ก ร่วมกับท่านวิทยากร
ในวันจัดกิจกรรม 

3. ขยายพื้นที่ในการท ากระทงให้กว้างขวางขึ้น ปูเสื่อแดงยาวให้ 
นั่งท ากระทงอย่างสบาย โดยในการงานมีนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย
เข้าร่วมจ านวนมาก  

4. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ดวัสดุในการประดิษฐ์กระทงเล็ก 
มากขึ้นจากปีการศึกษา 2559 และเพียงพอต่อท ากระทงเล็กของผู้เข้ารว่ม
งาน 
        นอกจากน้ี แล้วคณะฯ ได้รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อควรปรับปรุงใน
การท ากระทงเล็กในประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ปีการศึกษา 2559 เพื่อ
เป็นข้อเสนอแนะการจัดท าแผน กิจกรรม และแนวทางในการจัดกิจกรรม
นี้ในปีต่อไป 

ปรับปรุ งกิจกรรมใน เทศกาลภาพยนตร์
นานาชาติเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 
26 พ.ศ. 2561 
 
4.1-5-3  มคอ. 3 และ มคอ. 5 ในรายวิชา 
ภาพยนตรศ์ึกษา EN3321 ปีการศกึษา 2560 
4.1-5-4 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์และชาวต่างชาติ (ท ากระทง
เล็ก เนื่องในประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2560)
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสำธำรณะชน 
   คณะมนุษยศาสตร์ มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณะชน มุ่งเน้นการให้ความรู้ เผยแพร ่
และบริการข้อมูลด้านประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมธรรมให้กับสาธารณะชนได้รับทราบ และมีความตระหนักหวง
แหน ในรูปแบบของ ข่าวสารกิจกรรมและการบริการด้านท านุบ ารุงฯ บน
website ในสื่อออน์ไลน์ กลุ่มไลน์ (Line) ภาพเคลื่อนไหว และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม (4.1-6-1) อาทิเช่น รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการภาษาญี่ปุ่น นิฮงไซ ครั้งที่ 
12 ประจ าปี พ.ศ. 2560 (4.1-6-2)  กิจกรรม อบรมเทคนิคการใช้
ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (4.1-6-3) 
กิจกรรม อบรมค่ายภาษาจีน ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2560 (4.1-6-4) และ
รายงานผลการด าเนินกิจกรรม เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเพื่อ
การศึกษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2560  (4.1-6-5) กิจกรรม 
อบรมการท าอาหารเกาหลีเพื่อประกอบอาชีพให้แก่บุคคลทั่วไป ประจ าปี
การศึกษา 2561 (4.1-6-6)  
 
 

 
 
4.1-6-1  รูปการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุงฯ ในรูปแบบของ ข่าวสาร
กิจกรรม การบริการด้านท านุบ ารุ งฯ บน
website ในสื่ อออน์ ไ ลน์  กลุ่ ม ไ ลน์  (Line)  
ภาพเคลื่อนไหว และเอกสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 
 
4.1-6-2 รายงานการด าเนินกิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการและนิทรรศการภาษาญี่ปุ่น นิฮงไซ 
ครั้งท่ี 12 ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 
4.1-6-3 รายงานการด าเนินกิจกรรม อบรม
เทคนิคการใช้ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 
4.1-6-4  รายงานผลการด าเนินกิจกรรม อบรม
ค่ายภาษาจีน ครั้งท่ี 13 พ.ศ. 2560 
 
4.1-6-5 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเพื่อการศึกษาและ
วัฒนธรรม ครั้งท่ี 25 พ.ศ. 2560 
 
4.1-6-6 กิจกรรม อบรมการท าอาหารเกาหลี
เพื่อประกอบอาชีพให้แก่บุคคลทั่วไป ประจ าปี
การศึกษา 2561 
 

 7. ก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชำติ 
    - 
 

- 

 

กำรประเมินตนเอง 
 เป้ำหมำย  ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ  
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องค์ประกอบที่  5  กำรบริหำรจัดกำร 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 -6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน    

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
 1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดย

เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถำบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถำบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนำ ไปสู่แผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบเวลำเพ่ือให้
บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหำรระดับสถำบันเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
    คณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
คณะ ระยะ 4ปี (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับร่างทบทวนและ
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยคณะได้มีการวิเคราะห์จาก (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)  (5.1-1-1-5.1-1-2) การ
วิเคราะห์ SWOT โดยการเชิญบุคลากรในหน่วยงาน และผู้มี
ส่วนได้ เสียภายนอกร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์ และได้มีการน าเสนอเข้าสู่
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และประกาศเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ 
     คณะกรรมการพัฒนาแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์เป็น
ผู้ด าเนินการน าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาพัฒนาเป็นแผนกล
ยุทธ์ในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ปี 2561 (5.1-1-3) และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 (5.1-1-4) โดย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าการทบทวนแผน

 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-1-1 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
 
5.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะมนุษยศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
 
5.1-1-3 แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ปี 
2561 
 
5.1-1-4 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
5.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี  
1/2560 
 
5.1-1-6 แผนกลยุทธ์ทางการเงินปี 2560-2561 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
กลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 
คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการประชุมโดยการน ากรอบแผน
อุ ด ม ศึ ก ษ า ร ะยะ ย า ว  15 ปี  แ ผ น พัฒน า ก า รศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) และ ร่าง แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2560–2561) มาวิเคราะห์ SWOT ได้แก่ การหาจุดแข็ง 
จุดอ่อน เพื่อน าไปทบทวนวิสัยทัศน์และจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อ
พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบันและเพื่อเป็นการหาแนวทางการผลักดันการด าเนินงาน
ของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะได้ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์  ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ SWOT พบว่าวิสัยทัศน์ที่
คณะก าหนดไว้มีความชัดเจนและเป็นไปตามปรัชญาของคณะ
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจึงเห็นชอบที่จะ
ยืนยันวิสัยทัศน์เดิมคือ “เช่ียวชาญภาษา เชิดชูภูมิปัญญา 
น าพาท้องถิ่นสู่สากล” ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ของคณะ
มนุษยศาสตร์ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ครั้งท่ี  1/ 2560 เพื่อให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ (5.1-
1-5)  โดยแผนกลยุทธ์จะครอบคลุมพันธกิจด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมโดยแผนกลยุทธ์มีสาระส าคัญดังนี้ (5.1-1-6) 

1. กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาจ านวน 10 ตัวช้ีวัด 

2. กลยุทธ์พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและมาตรฐานอุดมศึกษาจ านวน 9 ตัวช้ีวัด 

3.กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตและคุณภาพ
งานวิจัย เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงจ านวน 3 ตัวช้ีวัด 

4.กลยุทธ์การพัฒนาสังคมที่มีการบริการวิชาการแก่
สังคมอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 6 ตัวช้ีวัด 

5. กลยุทธ์อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคง
ความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงจ านวน 
3 ตัวช้ีวัด 

6. กลยุทธ์ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ
เพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
จ านวน 2 ตัวช้ีวัด 

7. กลยุทธ์พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กรจ านวน 8 ตัวช้ีวัด 
       เมื่อได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
คณะมนุษยศาสตร์แล้ว  คณะฯ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์

5.1-1-7 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งท่ี  
8/2560 
 
5.1-1-8 แผนการจัดกิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – 
ธันวาคม 2560) คณะมนุษยศาสตร์ 
 
5.1-1-9  แผนการจัดกิจกรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
5.1-1-10 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
5.1-1-11 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 
1/2560 
 

 



78 
 

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
เพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ปี 2561 สู่ผู้บริหารคณะ 
ประธานโปรแกรมวิชา และอาจารย์ (5.1-1-7)  เพื่อน าไปใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาคณะ
และตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ในปี 25561และเพื่อน าไป
ถ่ายทอดต่อยังบุคลากรในสังกัดแต่ละโปรแกรมวิชา 
       ในการแปลงแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะปี 2560 ไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินปี 2560-2561 นั้นด าเนินการโดยการ
ทบทวนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะโดยที่ประชุมคณะ
ผู้บริหารคณะ ประธานโปรแกรมวิชา หัวหน้าส านักงาน และ
เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและงบประมาณของคณะ  โดยมีการ
ทบทวนแหล่งที่มาของงบประมาณในคณะและแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณในปีที่ผ่านมา  ส าหรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณปี 2561 คณะฯ ได้ด าเนินการจัดสรรเงินลงสู่
หลักสูตรต่างๆ ตามแผนการจัดกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1-4) โดยมีจ าแนกกิจกรรม
โครงการต่างๆให้ครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลยั และมีการ
ก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนไว้ 
โดยอาศัยเป้าหมายการประกันคุณภาพของคณะเป็นหลัก
ผู้บริหารคณะและประธานโปรแกรมวิชามีการประชุมเพื่อรว่ม
พิจารณา (5.1-1-8 - 5.1-1-10) 
       คณะมนุษยศาสตร์ได้มีการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ โดยจัดท าเป็นรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561โดยรายงานรอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน และรอบ 
10 เดือน และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560  
( 5 . 1 - 1 - 10)  พบ ว่ า ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ทุ ก ไ ต ร ม า ส  
กลยุทธ์ 7 ด้านบรรลุตัวช้ีวัดทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 โดย
ได้เสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่  7/2561 (5.1-1-11) และน าเสนอสู่
มหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นรายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 
2560 เพื่อพิจารณาและขอรับข้อเสนอแนะน าไปทบทวนและ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณปี 2562 ต่อไป 



79 
 

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
     คณะมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาดังนี ้

 - คณะน ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาใน
การประชุมครั้งท่ี 1/2560  

 2. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพ่ือ
พัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำร
บริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิต
บัณฑิต และโอกำสในกำรแข่งขัน 

คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ 2559 (5.1-2-1)ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทาง
การเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและยึดหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงบประมาณฯ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

คณะมนุษยศาสตร์มีคณะกรรมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
ตามแผนงบประมาณรายจ่ายของคณะมนุษยศาสตร์โดยมี
หน้าที่วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 (5.1-2-2) โดยน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ นอกจากนั้นคณะ
มนุษยศาสตร์ยังมีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะมนุษยศาสตร์ (5.1-2-3) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทุกด้านรวมทั้ง
ด้านการจัดการงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และทาง
มหาวิทยาลัยได้ตั้งหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณต่างๆของหน่วยงานอีกครั้ง 
       แผนกลยุทธ์ทางการเงินในปี 2561 จะมีการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเพื่ อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์และบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน ทั้งนี้คณะกรรมการ
บริหารคณะและคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์จะมี

 
 
 
 
 
 
 
5.1-2-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
5.1-2-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตาม
แผนงบประมาณรายจ่ายของคณะมนุษยศาสตร ์
 
5.1-2-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะ
มนุษยศาสตร ์
 
5.1-2-4 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559-2560 
 
5.1-2-5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
5.1-2-6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ
และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ 2560 ตาม
รอบระยะเวลาที่น าเสนอมหาวิทยาลัย 
10 เดือน (1 ตุลาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 
 
5.1-2-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ส่วนร่วมในการพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ 
จากนั้นจึงจะน าไปพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560-2561 (5.1-2-4) 
           ในการติดตามควบคุมการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินนั้น คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (5.1-2-5) 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 (5.1-2-6) เพื่อทบทวนและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ที่ก าหนดไว้ โดยมีการรายงานสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (5.1-2-7 ) 

 2. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพ่ือ
พัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำร
บริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิต
บัณฑิต และโอกำสในกำรแข่งขัน 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คณะได้รับทราบ
และคณะมนุษยศาสตร์ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ 2561 (5.1-2-1) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทาง
การเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและยึดหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงบประมาณฯ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ก็ได้จัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่
แสดงให้ เห็นถึ งแหล่ งที่ มาและแหล่ ง ใ ช้ ไปของเ งินซึ่ ง
ด า เนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์  ซึ่ งประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ของแผน เป้าหมาย แหล่งที่มาของเงินและ
งบประมาณปัจจุบันของคณะ การวิเคราะห์ SWOT ด้าน
การเงินและงบประมาณ และแนวทางการบริหารทรัพยากร
ทางด้านการเงินและงบประมาณ เป็นต้น  
       คณะได้มีการด าเนินการคิดต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตรประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยก าหนดวิธีการ

 
 
 
 
 
 
5.1.2-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะมนุษยศาสตร์    
5.1.2-2เอกสารวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ค านวณ ตามเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้ โดยต้นทุนดังกล่าวค านวณมาจากค่าใช้จ่ายทางตรง 
และค่าใช้จ่ายทางอ้อม งบกลาง ค่าเสื่อมราคา โดยไม่รวมงบ
ลงทุน วิเคราะห์แยกตามหลักสูตรตามจ านวนนักศึกษาในการ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนกิจกรรมดังกล่าวท าให้คณะ
ทราบว่ากิจกรรมการเรียนการสอนใช้เงินกิจกรรมเท่าใด 
สามารถน าไปปรับปรุงผลการด าเนินงานและประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของหลักสูตรได้ ผลการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต้ น ทุ น ห ลั ก สู ต ร ดั ง นี้ 
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 16 ,355 ,424.25 บาท 
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษศึกษา 9 ,546,437.38 บาท 
หลั กสู ต ร  ศศ .บ .ภาษา ไทย  1 1 ,070 ,571 .94  บาท       
หลั กสู ต ร  ศศ .บ . ภ าษาจี น  13 ,734 ,998 . 81  บ าท     
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 5,576,478.80 บาท       หลักสตูร 
ศศ.บ.ภาษาเกาหลี 2,371,864.19 บาท     หลักสูตร ศศ.บ.
ภาษาและวัฒนธรรมไทย 4 ,990,885.33บาท  หลักสูตร 
ศศ.บ.ภาษาจีนการค้าระหว่างประเทศ2 ,359,693.58 บาท                                          
หลักสูตรศศ.ม.สาขาการสอนภาษาจีน 362 ,777.73 บาท    
หลักสูตรศศ.ม.สาขาการสอนภาษาไทย 670 ,787.72 บาท
หลักสูตรศศ.ม.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 315,967.70 บาท 

 ส ำหรับสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา
ปีงบประมาณ 2561 เท่ากับ 2 ,023 ,100 บาท ส่วนงบ
สนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรปีงบประมาณ 
2561 เท่ากับ 1,794,000 บาท ซึ่งท าให้ผู้บริหารมองเห็นการ
ด าเนินงานและผลลัพธ์ของคณะที่ผ่านมา และสามารถ
วางแผนพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในอนาคตได้อย่าง
เหมาะสม    

 3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นผลจำกกำร
วิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำม
พันธกิจของคณะและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม 
       มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะ
มนุษยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณบดีเป็น
ประธานกรรมการในการจัดวางระบบและวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการทั้งหมด มีหน้าที่ร่วมกันในการก าหนด

 
 
 
5.1.3-1 โครงการบริหารความเสี่ยง  
 
5.1.3-2 แผนบริหารความเสี่ ยง  คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
นโยบาย แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของคณะ วางแผน 
จัดวางระบบก าหนดรูปแบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
ร่วมกันพิจารณา งานท่ีมีความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และ
ให้ความเห็นชอบในการออกแบบควบคุมความเสี่ยงและ
ติดตามผล  ดังนี้ 

 1)  ในการก าหนดนโยบาย แนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะ วางแผน จัดวางระบบ ก าหนดรูปแบบ
การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งร่วมกันพิจารณา งานที่มีความ
เสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และให้ความเห็นชอบในการ
ออกแบบควบคุมความเสี่ยง และติดตามผล 

 2) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม
ร่วมกันพิจารณาปัญหาความเสี่ยงในการท างานของแต่ละฝ่าย
งาน ตามบริบทของคณะ และได้ก าหนดงานด้านความเสี่ยง  
คือ  

         ด้านจ านวนนักศึกษาออกกลางคัน ซึ่งท าให้นักศึกษาท่ี
คงอยู่ในปีการศึกษาต่อไปมีจ านวนลดลง สาเหตุเนื่องจาก
นักศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจในการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีคณะฯ จึงมีกระบวนการในการเสริมสร้างความรู้
ด้านวิชาการให้กับนักศึกษาทุกโปรแกรมวิชา โดยแต่ละ
โปรแกรมวิชาได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาสามารถปรับตัวและสามารถเรียนครบหลักสูตร ซึ่ง
จากการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาทุกโปรแกรมสามารถท า
ให้จ านวนนักศึกษาที่ออกกลางคันมีจ านวนลดลงจากปี
การศึกษา 2559 จ านวนนักศึกษาออกกลางคันคิดเป็นร้อยละ 
26.05 และปีการศึกษา 2560 จ านวนนักศึกษาออกกลางคัน
คิดเป็นร้อยละ 19.90 

        3) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดล าดับความเสี่ยงไว้เป็น
ระดับเสี่ยงสูง  

         4) มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูง โดยด าเนินการตามแผน โดยให้ทุกโปรแกรมวิชาจัด
อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในสังกัดเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ลดปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดการ
ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้           

1 กิจกรรมอบรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษา
นานาชาติสู่การเรียนรู้เข้าใจพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อ

5.1.3-3 หลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสีย่งซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
โอกาสในการเกดิ ความถี่ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ความรุนแรง 
บันทึกการประชุมความเสี่ยงครั้งท่ี 1 

บันทึกการประชุมความเสี่ยงครั้งท่ี 2 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ยกระดับศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์สู่สังคมยุค
ศตวรรษ 

2.กิจกรรมการประกวดการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ประ เพณี  แล ะ วัฒนธรรมนานาชาติ ผ่ านการแสดง
ความสามารถพิเศษของนักศึกษา (Talent Shows) 

3.กิจกรรมน านักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและการน าเสนอผลงานของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์ 5 โปรแกรม 

4.กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ 

5.กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาช้ันปี
ที่ 2 โปรแกรมภาษาตะวันตก 

6.กิจกรรมอบรม Toeic ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์ 

7. กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษส าหรับการท างาน 

8.กิจกรรมอบรมเทคนิคการใช้ภาษาไทยเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

9.กิจกรรมอบรมค่ายภาษาจีน ครั้งท่ี 13 

10.กิจกรรมอบรมเตรียมสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีนทางธุรกิจ (BCT)  

11.กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวม (FIN 
FUND)  

12.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ
ภาษาญี่ปุ่น 

13.กิจกรรมอบรมค่าภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

14.กจิกรรมวันนานาชาติส าหรับชาวตะวันตก 

15.กิจกรรมวันภาษาเกาหลี 

16.กิจกรรมอบรมการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านภาษาเกาหลี 

17.กิจกรรมอบรมวัฒนธรรมเกาหลี ๖การแสดง
วัฒนธรรมพื้นบ้าน) 



84 
 

มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
1 8 . กิ จ ก ร ร ม อ บ ร ม เ ต รี ย ม ส อ บ วั ด ร ะ ดั บ

ความสามารถทางภาษาเกาหลี (Topik)  

19.กิจกรรมอบรมในการปรับพื้นฐานความรู้ด้าน
ภาษาให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ทุกโปรแกรมวิชา 

20.กิจกรรมอบรมให้ค าปรึกษาและแนะแนว
ทางการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 

21 . กิ จ ก ร รมอบรมปั จฉิ มนิ เ ทศและพัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากด าเนินการจัดการความเสี่ยง ปี
การศึกษา 2559 ส่งผลให้ปีการศึกษา 2560 จ านวนนักศึกษา
ที่ออกกลางคันของของคณะมนุษยศาสตร์มีจ านวนลดลงจาก
ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีจ านวนดังน้ี 

สาขา               ปี 2559      ปี 2560 

ภาษาเกาหลี                33.33%        25.58% 

ภาษาจีน                     45.63%       22.75% 

ภาษาญี่ปุ่น                  34.78%       24.00% 

ภาษาไทย                   19.92%        17.20% 

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ    26.47          16.24% 

จ านวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน ในภาพรวม ปีการศึกษา 
2559 ลดลงไปจ านวน 26.57% ปีการศึกษา 2559 ลดลงไป
จ านวน 19.90% 

         5) มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ    1 ครั้ง 

 หลังจากท่ี ได้ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามแผน
แล้วนั้น สรุปผลการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเมื่อ
ด าเนินการตามแผนแล้ว กิจกรรมในแต่ละงานมีความเสี่ยง
ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จากนั้นคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงรวบรวมผลการด าเนินงานทั้งหมด จัดท ารายงาน
มอบให้คณะเพื่อน าเข้าคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะพร้อมแนวทางการแก้ไขในแต่
ละด้าน 
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 6) มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหารไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 จากการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารคณะในการ
ประชุมครั้งที่ 7/60 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุม
ได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อใช้ในการด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 
พ.ศ. 2561 เสี่ยง เพื่อใช้ในการด าเนินการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจ าปี พ.ศ. 2561  

 
 4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 

ประกำรที่อธิบำยกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน 
             ผู้บริหารของคณะยึดหลักธรรมาภิบาลเป็น
เครื่องมือในการบรหิารงาน บริหารคนและงบประมาณ  มี
ความโปร่งใส เปิดเผยข้อมลู/ผลการด าเนินงานของคณะ  ใน
การบริหารงานผู้บริหารจะค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงานและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเป็นส าคัญ  หลักธรรมาภิ
บาลที่ผู้บริหารไดย้ึดถือจ านวน 10 ประการดังนี้  

1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

      ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ 
ประจ าปี 2561 หลักประสิทธิผล  (Effectiveness) มีการ
บริหารตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  และ
บริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักประสิทธิผล  มี
การก าหนดตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน ในการใช้วัดประสิทธิผล
ของงานอย่างชัดเจน อีกทั้งมีการก ากับ ติดตาม สรุปและ
ประเมินผลตามตัวบ่งช้ีของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ที่ตั้งไว้ เพื่อน ามาปรับปรุง แผนการด าเนินงานต่อไปอย่าง
ต่อ เนื่ อง  และรายงานผลการด า เนินงานต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ ได้รับทราบประสิทธิผลของการ
ด าเนินงาน   
2. หลักประสิทธิภำพ (Efficiency)  

     หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  คณะมนุษยศาสตร์มีใช้
จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถด าเนิน
โครงการให้บรรลุเป้าหมายในทุกโครงการโดยการด าเนิน
โครงการมีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ แต่ใช้งบประมาณน้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ใน
โครงการ  

 
 
5.1.4-1เอกสารงบประมาณที่ได้รบัการจัดสรรจาก
มหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ 2561 

5.1.4-2โครงสร้างการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์ 

5.1.4-3ป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงานต่าง ๆ ของคณะ 

5.1.4-4 ป้ายจุดให้ค าปรึกษา แนะแนวนักศึกษาและป้าย
ให้บริการรักษาพยาบาล 

5.1.4-5ประกาศ มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะมนุษยศาสตร ์

5.1.4-6รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ  
(รายงานผลการปฏิบัติงานการใช้งบประมาณ) 
5.1.4-7งบประมาณตามไตรมาส) ปีงบประมาณ 2560 
5.1.4-8เอกสารการมอบหมายงานให้ผู้บริหาร บุคลากรทุก
ระดับมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
5.1.4-9ประกาศมอบอ านาจให้รองคณบดีปฏิบตัิราชการ
แทน 
5.1.4-10ประกาศการเสนอช่ือกรรมการสภาวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร ์
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3.หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) 

           เนื่องจากคณะได้ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเป็นส าคัญ โดยเฉพำะกลุ่มนักศึกษำตามที่กล่าวมาแล้วใน
หลักประสิทธิผล    ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วน   แต่อย่างไรก็ตามผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของคณะไม่มีเพียงแต่กลุ่มนักศึกษาเท่านั้น แต่ยัง
ประกอบไปด้วยกลุ่มคน/หน่วยงานอื่น ๆ เช่น ชุมชน หรือ
ประชาชนภายนอกหน่วยงานอีกด้วย   ตัวอย่างเช่น  การท า
วิจัยเพื่อตอบโจทย์หรือปัญหาของชุมชน  การให้บริการ
วิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น  ดังนั้น  คณะจึงได้ให้
ความส าคัญด้านการตอบสนองที่ดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
จัดหน่วยงานและให้บริการอาคารสถานที่ การให้ข้อมูลแก่ผู้
มาติดต่อสอบถามด้วยความเต็มใจ  การเข้าใช้บริการในแต่ละ
งานชัดเจน สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว หรือ หากไม่
มีผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ณ จุดนั้น คณะจะมีบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้  ท าให้การปฏิบัติงาน
สามารถลื่นไหลไปตามระบบ  มีการมอบหมายและกระจาย
อ านาจก่อให้ เกิดความคล่องตัวทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้รับบริการ  มีการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน จัดท าตู้รับความคิดเห็น ป้ายจุดให้ค าปรึกษา
แนะแนวนักศึกษาและป้ายให้บริการนักศึกษาที่แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย และป้ายให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
ฯลฯ 

4.หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) 

       นอกจากคณะจะมีหน้าท่ีหลักโดยตรงในการผลิตบัณฑิต
ให้เป็นบัณฑิตที่ดี มีคุณภาพแล้ว คณะยังมีความรับผิดชอบตอ่
ชุมชน เพื่อสนองต่อความคาดหวังและต้องการของชุมชน  
โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ชุมชน/สาธารณะได้รับ  มีกิจกรรม
โครงการที่ชุมชนมีส่วนร่วม เช่น โครงการบริการวิชาการและ
ให้ความรู้กับโรงเรียนในเครือข่ายที่อยู่ในชุมชน เพื่อให้ความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการบูรณา
การพันธกิจทั้ง 4 ด้านเข้าด้วยกัน  ซึ่งจากการด าเนินงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบนี้  ท าให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย
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สามารถใช้ความรู้ในการสอบคัดเลือก สอบแข่งขันจนได้รับ
รางวัลมากมาย  

5.หลักควำมโปร่งใส (Transparency) 

       คณะมนุษยศาสตร์บริหารงานตามพันธกิจโดยค านึงถึง
ความโปร่งใส เช่น รายงานผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ
ตามไตรมาสต่อคณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลัย 
/รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการให้
กรรมการบริหารคณะตลอดจนมหาวิทยาลัยรับทราบเป็น
ระยะทุกสิ้นไตรมาส ผู้บริหารคณะหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท า
หน้าที่ ก ากับ ติดตามและตรวจสอบด้านการเ งินและ
งบประมาณของคณะเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร
คณะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง น าเสนอ
รายงานผลให้กรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ มีการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณโดยหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเป็น
ประจ าทุกป ี

6.หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) 

          คณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินงานโดยยึดหลักการ
บ ริ ห ำ ร ร ำ ช ก ำ ร แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม   ( Participatory 
Governance)  ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง   หรือผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder)  ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนรว่มในการ
บริหารงาน ตัดสินใจ ตรวจสอบ  ร่วมแสดงทัศนคติและให้
ข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน พัฒนา
ปรับปรุงระบบกลไกการบริหารงานของคณะให้มีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  เ ช่น การมี
คณะกรรมการประจ าคณะ  การให้บุคคลภายนอกหรือ
ปราชญ์ผู้รู้และมีประสบการณ์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอนนักศึกษา  การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เจ้าของ
สถานประกอบการ ผู้ปกครองนักศึกษา ศิษย์เก่า กลุ่มผู้น า
ชุมชน ผู้น าท้องถิ่นเป็นต้น 
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7.หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) 

       คณะมนุษยศาสตร์ ได้บริหารงานโดยอาศัยหลักการ
กระจายอ านาจ ได้แก่การมอบหมายหน้าท่ีการปฏิบัติราชการ
ให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ เช่น รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้า
ส านักงานคณบดีและประธานโปรแกรม ประธานหลักสูตร 
เพื่อให้มีอ านาจในการบริหารงานและตัดสินใจแทนคณบดี
ตามภาระหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย   

8.หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

       คณะมนุษยศาสตร์บริหารงานโดยใช้อ านาจตาม
พระราชบัญญัติที่ ได้รับมอบหมาย ตามหลักการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ทั้งการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการงานบุคคล  งานงบประมาณโดยยึดข้อกฎหมาย 
กฎระเบียบหรือข้อบังคับตามระเบียบของทางราชการเป็น
หลักส าคัญ  อาทิเช่น ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบการบริหารงาน
บุคคล เพื่อให้การบริหารราชการมีความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นอกจากน้ี ผู้บริหารได้เน้นย้ าอาจารย์และบุคลากรปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือกระท าผิดจะมี
บทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  

9.หลักควำมเสมอภำค (Equity) 

         ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ยึดหลักความเสมอภาคใน
การบริหารงานทั้งที่ปฏิบัติต่อบุคลากรภายในและบุคลากร/
หน่วยงานภายนอกคณะ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ  
เน้นย้ าให้บุคลากรของคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการให้บริการอย่างเสมอภาคโดยให้ค านึงถึงนักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากร เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์และบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
การศึกษาดูงาน การน าเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจน
ผลประโยชน์ตอบแทน สิทธิอันพึงได้ของบุคลากรของคณะ
ตามนโยบายอย่างเท่าเทียมกัน 
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10.หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) 

           คณะได้บรหิารงานโดยยดึหลักการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในและภายนอก  ดังนั้น ผู้บริหารของคณะ
มนุษยศาสตร์จึงได้ใช้การประชุมช้ีแจงเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน
ของบุคลากรในคณะ  รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง ในการประชุมกรรมการบริหารคณะ การประชุม
คณาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าภาค
เรียน เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกดิจากการใช้กระบวนการ
เพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลทีไ่ด้รับประโยชน์และเสยี
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มทีไ่ดร้ับผลกระทบโดยตรงท่ีไม่มีข้อ
คัดค้าน และรับฟังความคดิเห็นเพือ่หาข้อสรุป เช่น การร่วม
โหวตเสนอช่ือรองคณบดฝี่ายวิชาการร่วมเป็นคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ของมหาวิทยาลัย  การจัดสรรงบประมาณที่มี
ขั้นตอนและระบบและมติเห็นชอบร่วมกันอย่างไมม่ีข้อโต้แย้ง
ใด ๆ  เป็นต้น  

 5. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตำม
ประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิต
บัณฑิตและด้ำนกำรวิจัยจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและน ำมำปรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนจริง 

คณะได้ด าเนินงานการจัดการความรู้ โดยรวบรวม
ความรู้ ที่ กระจัดกระจายอยู่ ในตั วคนที่ เห็น ชัดแจ้ ง ว่า
ด าเนินการแล้วประสบความส าเร็จมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ 
ท าการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้
สามารถเข้าถึงความรู้หรือ ขุมความรู้ในการพัฒนางานและ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีการศึกษา 2560 คณะ
ได้มีการก าหนดประเด็นและเป้าหมายของการจัดการความรู้
ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยจะเน้นการสร้างการจัดการ
ความรู้ในพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ได้แก่ การ
ท าต ารา เอกสารประกอบการสอน ส่วนด้านการวิจัย เป็นการ
ท าผลงานวิจัย เพื่อการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่ง
หลังจากก าหนดประเด็นการจัดการความรู้แล้วได้เชิญ ผู้รู้คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์  อุทยานุกูล  ร่วมบรรยายให้
ความรู้ มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปออกมาเป็น
คู่มือการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

 
 
 
 
 
 
5.1.5-1รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
อาจารย์เพื่อท าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และก้าวสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ  

5.1.5-2รายงานการจัดการความรู ้(Knowledge 
Management) จากผลการด าเนนิงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์เพื่อท าผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์และก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
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ภัฏเชียงรายปีการศึกษา 2560 แล้วเผยแพร่ในรูปแบบ
เอกสารและไฟล์ในเว็บไซต์คณะฯ เพื่อให้อาจารย์ในคณะใน
การจัดท าผลงานวิชาการและการวิจัย  

         ในด้านการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้นั้น 
คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
ความรู้จากบุคลากรภายนอกและบุคลการภายในคณะที่มี
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการท าผลงานวิชาการและการวิจัย  
         ภายหลังการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ความรู้แก่บุคลากร ทางคณะมนุษยศาสตร์ได้มีการติดตามการ
จัดท าผลงานวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ โดยมีการ
ติดตามและประเมินผลหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว 
โดยมีการให้อาจารย์ทุกท่านท่ีเข้าร่วมกิจกรรมรายงานผลการ
พัฒนาตนเองรายบุคคล เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนงานดังกล่าว 

คณะมนุษยศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยได้จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อก้าวสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ เพื่อท าผลงานวิจัย และก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2560 ณ  
โรงแรมวังค า อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อการส่งเสริม
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้
ความรู้คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์  ศรียาภัยและ 
ผู้รู้คือผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์  อุทยานุกูล เป็น
วิทยากรร่วม 

ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 13-15 มีนาคม 2561 ณ ไร่เกษตร
ภูแพรวา  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย วิทยากรผู้ให้ความรู้
และผู้รู้ คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์  อุทธยานุกูล เป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้   

ครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 26-27 พฤษภาคม  2561 ณ คณะ
มนุษยศาสตร์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วิทยากรผู้ให้
ความรู้คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาดา  จันทร์เรือง และผู้รู้คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าเริญ  ฐานันดร เป็นวิทยากรร่วม   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์  อุทยานุกูล และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าเริญ  ฐานันดร เป็นผู้ที่มีผลงานวิชาการ
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และได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งวิชาการมาก่อนหน้า เป็น
คณะวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ของคณะ
มนุษยศาสตร์ จ านวน  41 คน โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ตรงของผู้ที่ได้รับการก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์ 
รวมถึงการแนะน าวิธีการจัดเตรียมผลงาน การจัดท าบทความ
วิจัย แหล่งการเรียนรู้และตีพิมพ์เผยแพร่ และการจัดท า
เอกสารประกอบอื่นๆ ให้แก่อาจารย์ของคณะที่เข้าร่วม
โครงการ ท่ีจะพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  

จากโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว คณะ
มนุษยศาสตร์ได้น าองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์ ในเมนู การจัดการ
เรียนรู้ online เรื่อง เทคนิคการเขียนเอกสาร ต ารา เพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ  

        ผลจากการจัดกิจกรรมและการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
ด้านเทคนิคการเขียนเอกสาร ต ารา เพื่อขอต าแหน่งทาง
วิชาการ ที่คณะได้เผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ดังกล่าวใน
เว็บไซต์ของคณะแล้ว บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ได้
ศึกษาและน าเอาเทคนิคดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน ต ารา และงานวิจัยของตนเอง ได้แก่ 
อาจารย์ ดร. สหัทยา  สิทธิวิเศษ อาจารย์ ดร.สมหวัง  อินทร์
ไชย และอาจารย์วราภรณ์  ศรีนาราช ได้จัดท าต าราและ
เอกสารประกอบการสอน จัดส่งต่อคณะกรรมการประเมินผล
งานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อประเมิน
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งในปีการศึกษา 2560 อาจารย์
จากคณะมนุษยศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง  อินทร์ไชย 

นอกจากนี้ มีอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์อีก
จ านวนหนึ่ง ได้ศึกษาเอกสารองค์ความรู้ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ 
ของคณะมนุษยศาสตร์ และได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
เอกสารประกอบการสอน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
กับนักศึกษา จ านวน 5 คน ได้แก่  

1. อาจารย์มณี  จ าปาแพง จัดท าผลงานวิชาการ 
เรื่อง โครงสร้างภาษาอังกฤษ 
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2. อาจารย์รัตน์ติกุล  บัวจันทร์ จัดท าผลงาน

วิชาการ เรื่อง การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1 

3. อาจารย์สุกัญญา  ขลิบเงิน จัดท าผลงานวิชาการ 
เรื่อง วรรณกรรมและสังคมวรรณกรรม 

4. อาจารย์พิมพ์พรรณ  เลิศเกษม  จัดท าผลงาน
วิชาการ เรื่อง ภาษาอังกฤษส าหรับงานเลขาและส านักงาน 

5. อาจารย์พิชญ์ธัชกิต  ธนวัฒน์โอภาส  จัดท า
ผลงานวิชาการ เรื่อง ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 

ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์ได้สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดท าเอกสารประกอบการสอนให้แก่อาจารย์ทั้ ง 5 คน 
จ านวนคนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท  

อนึ่ง เอกสารประกอบการสอนทั้ง 5 เล่ม ของ
อาจารย์ทั้ง 5 คน ได้ใช้เป็นเอกสารหลักส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาที่อาจารย์นั้น ๆ 
รับผิดชอบ ในปีการศึกษา 2561 นอกจากนี้ ในส่วนงานวิจัย 
อาจารย์ของคณะที่เข้าร่วมโครงการข้างต้น ได้ขยายผลจัดท า
ชุดแผนงานวิจัยระดับคณะ แบบฝึกเสริมทักษะการแจกลูก
สะกดค าภาษา ไทยส าหรั บนั ก เ รี ย น โ ร ง เ รี ยนส า ธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาระดับประถมศึกษาช่วงช้ันที่ 1  โดยมีอาจารย์ ดร.สุ
กัญญา  ขลิบเงินเป็น  

โดยผลการด าเนินงานพบว่าสัดส่วนผู้ที่ได้ก าหนด
ต าแหน่งทางวิชากับบุคลากรสายวิชาการ มีความต้องการที่
จะพัฒนาตนเองโดยการจัดท าผลงานวิชาการ ซึ่งท าให้เกิด
การอบรมได้มีการส่งผลงานวิชาการ ซึ่ งในการด าเนิน
โครงการนั้นทางคณะผู้จัดท าได้ประชุมหารือกับอาจารย์ผู้
ได้รับก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การจัดท าบทความวิจัย  เพื่ อวิ เคราะห์หาปัจจั ยแห่ ง
ความส าเร็จ (Key Success) อันน าไปสู่การได้รับการตีใน
วารสารและหรือการประชุมวิชาการซึ่งสามารถสรุปเป็น
ประเด็นท่ีส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

1. การเลือกประเด็นในการเขียนบทความ : ใน
ส่ วนนี้ ผู้ จั ดท าผลงานต้องวิ เคราะห์ เพื่ อ
พิจารณาความส าคัญของสิ่งที่จะท าเดินการ
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
โดยทั่วไปมักจะเป็นประเด็นที่ก าลังได้รับความ
สนใจ  ทันยุ คทันสมั ย  เป็นแนวทางการ
แก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของสังคม 
หรือการสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่
ให้กับวงการวิชาการ  

2. การจัดท าบทความวิจัยให้เข้าเป้า : เมื่อเลือก
ประเด็นในการเขียนได้แล้วจะต้องเขียนให้มี
ความสอดคล้องของเนื้อหาตลอดทั้งบทความ 
และมีการสนับสนุนผลการศึกษาหรือน าเสนอ
ข้อมูลในทางตรงกันข้ามด้วยการอ้างอิงใน
เนื้อหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล และต้องจัดท าให้
ตรงกับรูปแบบการจัดพิมพ์ของแหล่งเผยแพร่
นั้นอย่างเคร่งครัด 

3. การให้ค าปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ : เมื่อ
ด าเนินการจัดท าผลงานแล้วเสร็จควรให้ผู้ที่
ได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีประสบการณ์ใน
การจัดท าบทความวิจัยร่วมพิจารณาความ
เข้ มแข็ ง / ความลึ กซึ้ ง / การน า เ สนอผล
การศึกษา ได้อย่างลุ่มลึกและชัดเจนเพื่อเป็น
กลั่นกรองผลงานเบื้องต้น 

          จากการจัดการความรู้ด้านวิจัย  คณะฯ ได้สนับสนุน
ให้อาจารย์ขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัดท าวิจัย ซึ่งมี
บุคลากรได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อน าเสนอผลงาน
วิชาการระดับนานาชาติมีจ านวน 2 คน คือ 

            1.อาจารย์ ดร.Ali  Akbar Zeinati น าเสนอผลงาน
วิชาการเรื่ อง  The Specific Naming Guidelines in the 
English-Persian Translation of Medical Terms  

 2.อาจารย์สมประสงค์  แสงอินทร์ น าเสนอผลงาน
วิชาการเรื่อง วาทกรรมกินเด็กเป็นอมตะ ภาพสะท้อนความ
ขัดแย้งระหว่างความรักของสตรีไทยยุคใหม่กับค่านิยมใน
สังคมไทย  
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
 6. กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำร

และแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 
     มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้ งด้าน
วิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

6.1 คณะมนุษยศาสตร์  ได้ จัดท าแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2561 ประกอบด้วย 

1. แผนบริหารก าลังคน 

2. แผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

3. แผนพัฒนาความก้าวหน้าบุคลากร 

6.2 มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดในปีการศึกษา 
2561 โดยได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดดังนี้ 

1. แผนบริหำรก ำลังคน 

สำยวิชำกำร คณะมนุษยศาสตร์ ได้ขอความ
อนุ เคราะห์อัตราอาจารย์ ใหม่  จ านวน 6 อัตรา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้เปิดสอบพนักงานมหาลัย ซึ่ง
มีผู้ผ่านการคัดเลือกและบรรจุจ านวน   2 อัตรา ได้แก่ 

1.อาจารย์ชิดชนก  เทพบัณฑิต    
2.อาจารย์ อาจารย์YAO  CHUNLIANG  

2. แผนกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลกร  

สำยวิชำกำร แผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ของคณะแบ่งเป็น 2 ด้าน 

 1. ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพให้กับบุคลากร 
เพื่อให้บุคลากรน าความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีได้กลับไปพัฒนา
สมรรถนะในการท างานและการประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเอง เช่น น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ไปขอ
ทุนเพื่อน าเสนอเผลงานวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษาดังกล่าวมี
บุคลากรได้ขอทุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อน าเสนอผลงาน
วิชาการระดับนานาชาติมีจ านวน 2 คน คือ 

 
 
5.1.6-1แผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร ์
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
            1.อาจารย์ ดร.Ali  Akbar Zeinati น าเสนอผลงาน
วิชาการเรื่ อง  The Specific Naming Guidelines in the 
English-Persian Translation of Medical Terms  

 2.อาจารย์สมประสงค์  แสงอินทร์ น าเสนอผลงาน
วิชาการเรื่อง วาทกรรมกินเด็กเป็นอมตะ ภาพสะท้อนความ
ขัดแย้งระหว่างความรักของสตรีไทยยุคใหม่กับค่านิยมใน
สังคมไทย  

 2. ด้านการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของ
บุคลากร โดยให้ทุนบุคลากรอยู่ระหว่างลาศึกษาต่อทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ในปี 2561  ซึ่งมีผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกและรายงานตัวกลับมาปฏิบัติงานดังน้ี 

            1.อาจารย์ ดร.สุกัญญา  ขลิบเงิน 

 2.อาจารย์ ดร.บุตรี  เวทพิเชฐโกศล 

 3.อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์  สุริยาวงศ์ 

 และมีผู้ที่ได้รับทุนไปศึกษาและอยู่ในระหว่างลา
ศึกษาต่อทั้งเต็มเวลาและไม่เต็มเวลาดังนี้ 

 1.อาจารย์อภิญญา  จิตมโนวรรณ 

 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์  คล้ายสุวรรณ์ 

 3.อาจารย์น่านฟ้า  จันทะพรม 

 4.อาจารย์กรรณิการณ์  คันทมาศ 

 5.อาจารย์อาภิสรา  พลรัตน์ 

 6.อาจารย์วีรชัย  พันธ์สืบ 

 7.อาจารย์ปริศนา  อุทธชาติ 

 8.อาจารย์สิริกันยา  ดาวิไล 

 9.อาจารย์อดิสรณ์  ประทุมถิ่น 

 10.อาจารย์จุฑารัตน์  จิตร์ปราณี 

 11.อาจารย์หยิซิง  แซ่จ้าว 

 12.อาจารย์ดนุพงษ์  ชีวินวิไลพร 

 13.อาจารย์ไกรสิทธ์ิ  จามรจันทร์สาขา 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
 14.อาจารย์ธีรารัตน์  จับใจนาย 

สำยสนับสนุน 

ด้านการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากร 
โดยสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ ได้แก่นาย
เอกสิทธิ์   สะอิ้งแก้ว เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  ศึกษาต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3. แผนพัฒนำควำมก้ำวหน้ำบุคลำกร 

 สำยวิชำกำร 

 ปี 2561 คณะส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการให้ได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ 
สกอ.ก าหนด และผลักดันให้สูงกว่าที่มาตรฐานก าหนด โดย
จัดท า โครงการเพื่ อพัฒนางานวิชาการ สายวิชาการ 
ได้แก่“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” โดยได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 
2561 มีบุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 1 คน ได้แก่ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง  อินทร์ไชย  
 

 7. ด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำม
ระบบและกลไกที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนำกำรของคณะที่ได้ปรับให้กำรด ำเนินงำนด้ำนประกัน
คุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำนคณะตำมปกติที่
ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ 
และกำรประเมินคุณภำพ 
      คณะมนุษยศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยยึดตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  

      ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการ
ประกันคุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ที่ 5560/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2560 
และมีการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากร

 
 
 
 
 
5.1.7-1 คู่ มื อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
 
5.1.7-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
5.1.7-3 ระบบและกลไกการก ากับการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 
 
5.1.7-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การการศึกษาระดับโปรแกรม  
 
5.1.7-5 ระบบ QAS มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
และจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพคณะ
มนุษยศาสตร์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  

      คณะมนุษยศาสตร์ ได้มีการติดตามการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน   โดยได้มีการจัดประชุมพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ ในวันท่ี 23 ตุลาคม 2560 และ
ได้จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและ
ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุปการด าเนินงานประกัน
คุณภาพระยะ 6 เดือน ในวันท่ี 16 - 18 พฤษภาคม 2561  

        หลังจากนั้น คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดให้มีการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 16-
17 สิงหาคม 2561 โดยได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายที่ 4837/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560  

       ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ประจ าปี 2559 มีดังน้ี 

1. หลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
คะแนน 3.07 

2. หลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมไทย คะแนน 3.08 

3. หลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  
คะแนน 3.11 

4. หลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญีปุ่น่ 
คะแนน 3.08 

5. หลั กสู ต ร   ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต   ส าขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ  คะแนน 3.24 

6. หลั กสู ต ร   ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต   ส าขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ) คะแนน 
3.08  

7. หลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษา
เกาหลี   พ.ศ. 2558 (หลักสูตรใหม่) คะแนน 2.61 

8. หลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน
เพื่อการค้าระหว่างประเทศ   (หลักสูตรใหม่ ) 
คะแนน 2.33  

9. หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  คะแนน 0 

10. หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน  คะแนน 3.29  
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
11. หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ

สอนภาษาไทย  คะแนน 3.01  

       จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในของคณะได้น าผลการ
ประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งที่ 9/2561  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 
และหลังจากนั้นคณะมนุษยศาสตร์ ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์ ประจ าปี 2560 หนังสือราชการ ลงวันที่ 25 
สิงหาคม 2561 

 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

6 7 5 บรรลุ 
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ตัวบ่งช้ีที่  5.2  ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน    
มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
 1. มีระบบและกลไกกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ

หลักสูตรให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
     คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรตามระบบ (ขั้นตอน) และกลไกของ
มหาวิทยาลัยที่ระบุไว้ตามแผนการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลยั โดยมีอนุกรรมการของคณะ
ไปประชุมและรับทราบนโยบายการประกันในระดับหลักสูตร และ
น ามาสู่การเตรียมตัวจัดท าประกันคุณภาพของหลักสูตรที่มี 6 
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ีปีการศึกษา 2560 โดยคณะมนุษยศาสตร์ 
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (5.2.1-1) ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร
คณะมนุษยศาสตร์ ประธานโปรแกรมทุกโปรแกรม หัวหน้างานทุก
ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ 
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่ในการวางแผน 
ก าหนดแนวทาง ติดตามผล ผลักดันให้มี การพัฒนาคุณภาพภายใน
คณะมนุษยศาสตร์ทุกด้าน ในปีการศึกษา 2560 และมีการเตรียม
ความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาในปีต่อไปด้วยโดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2561 (5.2.1-2 
 

 
 
5.2.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะ มนุษยศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
5.2.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะ มนุษยศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
5.2.1-3 แผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์ประจ าปี
การศึกษา 2560 
 
 

 2. มีคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม
ระบบที่ก ำหนดในข้อ 1 และรำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำร
ประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ 
     จากการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพัฒนาตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน ขึ้นมาใหม่นั้น คณะมนุษยศาสตร์ ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีงานประกันคุณภาพ

 
 
 
5.2.2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพ
การศึกษา ระดับโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
การศึกษาภายใน ระดับโปรแกรมวิชา ประจ าปีการศึกษา 2560 
(5.2.2-1) เพื่อท าหน้าท่ี ก ากับ ดูแล และด าเนินงานตามบ่งช้ีที่ได้รับ
มอบหมาย จัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐาน สนับสนุนข้อมูล และ
รายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด ส่งข้อมูลตัวบ่งช้ีที่ รับผิดชอบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารหลักฐาน และเตรียม
ความพร้อมรับการประเมิน ประสานงานระหว่างผู้ก ากับดูแล 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการและผู้จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่ง ช้ี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บข้อมูล เอกสาร/หลักฐาน ตัวบ่งช้ี
ตามเกณฑ์มาตรฐานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ (5.2.2-2) เพื่อ
ท าหน้าที่ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร 
และคณะ จากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ีงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปี
ก า รศึ กษา  2560   จั ดท าปรั บปรุ งต ามข้ อ เ สนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อที่ประชุม
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์ 
(5.2.2-3) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จัดท าระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา และการประเมินตนเองเสนอต่อผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมและให้ความ 
เห็นชอบ ให้แล้วเสร็จก่อนเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ 
(5.2.2-4) 

5.2.2-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร ์
 
5.2.2-3 รายงานการประชุมประชุมผู้บรหิาร/
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร ์
 
5.2.2-4 ภาพแสดงขั้นตอนการปฏบิัติงานการ
ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูรคณะมนุษยศาสตร์ 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 

 
 3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ

หลักสูตรให้เกิดผลตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
     คณะมนุษยศาสตร์ ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการ

สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพของหลักสูตร (5.2-3-1) โดยการจัดสรร
งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตร เช่น โครงการ   

ให้แต่ละหลักสูตรจะถูกน ามาหลอมเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ ซึ่ งในปีการศึกษา 2560 การจัดสรร
งบประมาณประจ าปีเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรถูก
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(5.2-3-2)  และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (5.2-3-3) 

ซึ่งการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ให้แก่หลักสูตร
นั้น ทางคณะมนุษยศาสตร์  ได้มีการจัดกรอบในการวางแผนในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
เช่น การก าหนดแต่ละหลักสูตรได้ออกแบบกิจกรรมโครงการ
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 

1.กิจกรรมโครงการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 
5.2-3-1 เอกสารการจัดสรรงบประมาณประจ าปี
จ าแนกตามหลักสตูร 
 
5.2-3-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
 
5.2-3-3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 
5.2.3-4 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องสมุด 
และห้องคอมพิวเตอร ์
 
5.2.3-5 รายงานการประชุมการจดัซื้อสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้
 
5.2.3-6 รูปถ่ายสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ของคณะ
มนุษยศาสตร ์
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
2.กิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไป

ต า ม 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

3.กิจกรรมโครงการส่งเสริม สืบสาน และท านุบ ารุง ศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม 
โดยให้แต่ละหลักสูตรได้ด าเนินการออกแบบวางแผนการด าเนิน
โครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการด าเนินงานและงบประมาณที่ทาง
คณะมนุษยศาสตร์  ได้ให้การสนับสนุน รวมถึงคณะมีการประชุม
พิจารณาจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560-2561  โดยแยกออกเป็นข้อๆได้ดังนี้ 

- ห้องค้นคว้า, ห้องสมุด 
- ด้านการเรียนการสอน 
- ห้องคอมพิวเตอร์ 
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
- วัสดุครุภัณฑ์ ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

และมีระบบ WIFI ที่สามารถใช้งานได้ทั่วทุกตึกของคณะ 
 4. มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำทุกหลักสูตร 

และรำยงำนผลกำรประเมินให้กรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำ 
     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเ ชียงราย ก าหนดการตรวจ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
(5.2.4-1)  ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม
คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาใน ระดับหลักสูตร 
ให้ได้ข้อมูลที่ ช้ีผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา คณะได้รับการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
จ านวนทั้งสิ้น 11 หลักสูตร (ปริญญาตรี 8 หลักสูตร ปริญญาโท 3 
หลักสูตร)( 5.2.4-2) แบ่งคณะกรรมการตรวจประเมินออกเป็น 3 
กลุ่ม โดยผลการประเมิน(5.2.4-3) (ภาพรวม) สรุปได้ดังนี้ 
ระดับปริญญำตรี  
 

ชื่อหลักสูตร/สำขำ คะแนน ผลกำร
ประเมิน 

1 .หลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 

3.08 ด ี

 
 
5.2.4-1 ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
5.2.4-2 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ทุก
หลักสตูร 
 
5.2.4-3 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 
5.2.4-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ปี
การศึกษา 2560 
 
5.2.4-5 ภาพถา่ยบรรยากาศการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
คณะมนุษยศาสตร์  วันท่ี 16 – 17  สิงหาคม 2561 
 
5.2.4-6  รายงานการประชุมผลการตรวจประเมิน
คุณภาพหลักสตูร 
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2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย 

3.11 ด ี

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

3.08 ด ี

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3.24 ด ี

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 

3.08 ด ี

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเกาหลี 

2.61 ปานกลาง 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน 

3.07 ด ี

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ชาภาษาจีน เพื่ อการค้ า
ระหว่างประเทศ 

2.33 ปานกลาง 

ระดับปริญญำโท 
ชื่อหลักสูตร/สำขำ คะแนน ผลกำร

ประเมิน 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการสอนภาษาไทย 

3.01 ด ี

2.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- - 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 

3.29 ด ี

    หลังจากนั้น คณะได้น าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
พิจารณาผลการประเมิน(5.2.4-4 )  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของหลักสูตรในปี
การศึกษาต่อไป 
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 5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะ
มำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
     จากผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2560 คณะกรรมการตรวจประเมินได้มีข้อเสนอแนะให้แต่ละ
หลักสูตรในภาพรวมที่ควรปรับปรุงดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ตรวจประเมิน 

ผลกำรปรับปรุง
พัฒนำตำม
ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรวางแผนเชิงรุกในการ
เร่งรัดให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงขึ้น
และขอต าแหน่งทางวิชาการให้
มากขึ้น 

ในปีการศึกษา 2560 
คณะมนุษย์ ได้วางแผน
เกี่ยวกับการเพิ่มจ านวน
คุณวุฒิด้ านต าแหน่ ง
ทางวิชาการโดยมีการ
ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ จั ด
กิ จ ก ร ร ม อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการการพัฒนา
อ า จ า ร ย์ เ พื่ อ ท า
ผลงานวิ จั ยและงาน
สร้างสรรค์ และก้าวสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ  

2. ควรน าผลการประเมินจากปีที่
ผ่ านมาวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมและจัดบริการให้ กับ
นักศึกษาทุกครั้ง 

ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการในรอบปี
การประเมินที่ผ่านมา 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ไ ด้
ด า เนิ นการ ให้ แต่ ละ
โปรแกรมวิชาส่งแผน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
น ามาวิเคราะห์วางแผน
พัฒนาการจัดกิจกรรม 
ในปีต่อไป โดยในการ
บั น ทึ ก ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมได้มุ่งพัฒนาและ
บู ร ณ า ก า ร ก า ร จั ด

 
 
5.2.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะมนุษยศาสตร์  
 
5.2.5-2 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2559 
 
5.2.5-3 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2560 
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กิจกรรมและการบริการ
นักศึกษาเป็นส าคัญ 

3. ควรสร้างนักวิจัยหน้าใหม่และ
ควรกระตุ้นให้อาจารย์ขอทุนวิจัย
ภายนอกสถาบันมากขึ้น 

คณะมนุษยศาสตร์ ได้
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุน
ภายนอกที่ สนับสนุน
อาจารย์ให้เข้าร่วมเพื่อ
ขอทุนวิจัยตามสาขาที่
เชี่ยวชาญ 

4. การประเมินความส าเร็จของ
แผนฯ ควรแสดงวิธีการประเมิน
และเครื่ องมือที่ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการและ
แ ผ น ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

ในรอบปีการประเมินที่
ผ่ า น ม า ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความส าเร็จของแผนฯ ใช้
วิ ธี ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ บ บ
รายการ (Check List) ที่
ประเมินใน 2 ประเด็นคือ 
1. ด าเนินการส าเร็จตาม
แผนฯ 2. ด าเนินการไม่
ส า เร็ จตามแผนฯ และ
ด าเนินการหาค่าร้อยละ 
%  ร ว ม ข อ ง ผ ล ก า ร
ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินความส าเร็จ
ข อ ง แ ผ น ฯ  คื อ  แ บ บ
ประเมินความส าเร็จของ
แ ผ น ฯ  แ ล ะ แ บ บ
ประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน
ฯ โดยในแบบประเมิน
ประกอบด้วยรายละเอียด 
วัน เดือน ปีที่ด าเนินการ 
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  แ ล ะ
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ใ น ก า ร
ด าเนินการในครั้งต่อไป 

5. จากการประเมินความเสี่ยงควร
จัดล าดับความเสี่ยง ให้เห็นผลการ

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ตร์ ไ ด้
จัดท าคู่มือบริหารความ
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ด าเนินงานของการจัดการความ
เสี่ยงท่ีชัดเจน 

เสี่ยง โดยมีการระบุความ
เสี่ ย ง  จั ดการตามแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อลด
ความเสี่ ยงที่ จะ เกิดขึ้น 
และมีการประเมินความ
เ สี่ ย ง  ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น
น าเสนอผู้กรรมการบริหาร 

6. ควรค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีท้ังด้าน
ผลิตบัณฑิตและวิจัย ที่มาจากการ
จัดการความรู้ทั้งในและนอก 

คณะมนุษยศาสตร์ ได้มี
บุคลากรที่มีต้นแบบที่ดีใน
การจัดท าผลงานวิชาการ
และผลงานวิจัย โดยให้
เป็นพี่เลี้ยงในการอบรม
เพื่อจัดท าผลงานวิชาการ 
เพื่อประเมินและก าหนด
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

7. ควรมีแผนบริหารงานบุคคล 
และแผนพัฒนาบุคลากร ที่ชัดเจน 
และจัดวางระบบการก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนดังกล่าว 

คณะมนุ ษยศาสตร์  มี
แผนการบริหารบุคลากร 
โดยมีรายละเอียดในการ
พัฒน า ต น เ อ ง ใ น ด้ า น
วิ ช า ก า ร  แ ล ะ ง า น ที่
เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรสาย
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ส า ย
สนับสนุน 

8. ควรมีการควบคุมและตรวจสอบ
การประกันคุณภาพให้เป็นไปตาม
แผนด้านการประกันคุณภาพ 

คณะได้ด าเนินการด้นา
การควบคุมมและควรจ
สอบให้เป็นตามแผน โดย
ใ ช้ ร ะ บ บ  PDCA เ ป็ น
เครื่องมือในการควบคุม
และพัฒนาตามแผนด้าน
การด าเนินงาน 

9 .  ค ว ร พิ จ า ร ณ า ขั้ น ต อ น ใ ห้
ค รอบคลุ มการก ากั บติ ดตาม
องค์ประกอบคุณภาพหลักสูตรให้

ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร
ด าเนินงานตามระบบ
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ครบทั้ง 6 องค์ประกอบ รวมทั้งมี
ขึ้นตอนการด าเนินงานในส่วนการ
ติดตาม การรายงานผลและพัฒนา
คุณภาพของหลักสูตรให้ดีขึ้น 

คุ ณ ภ า พ ต า ม  PDCA 
ดังนี้  

Plan การวางแผนเป็น
จุ ด เ ริ่ ม ต้ น ข อ ง ง า น
ประกันและเช่ือมโยง
กับนโบบาย กลยุทธ์ของ
คณะ มีการก าหนดการ
ด า เ นิ น ง า น ที่ เ ป็ น
รูปธรรมปฏิบัติได้จริง มี
ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ห น ด
แน่นอน  

Do การปฏิบัติตามแผน
ในตารางการปฏิบัติงาน 
โดยคณะได้สร้างความ
รับผิดชอบให้ทุกคนที่  
รับผิดชอบในส่วนการ
ด า เ นิ น ง า น  ( ค า สั่ ง
แต่งตั้งการด าเนินงาน) 
ทั้งนี้ทางคณะมีโครงการ
ติ ด ต า ม ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพ 6 เดือน และ
โครงการติดตามงาน
ประกั นคุณภาพ  12 
เดือน 

Checkการตรวจสอบ
และประเมิน วิเคราะห์
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ช้ี
วัดที่ก าหนดไว้  

Act ก า ร น า ผ ล ก า ร
ประ เมินมาปรับปรุ ง 
เป็นขั้นตอนการน าเอา
ผลจากขั้นตรวจสอบ มา
หาทางด า เนินการให้
เหมาะสมต่อไป เพื่อให้
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
ได้ผลการด าเนินงานท่ีดี 
และมีการพัฒนาในครั้ง
ต่ อ ๆ ไ ป  แ ต่ ถ้ า ก า ร
ด าเนินงานประสบผล
ต า ม เ ป้ า ห ม า ย  ใ ห้
รักษาการด าเนินงานไว้  
หากพบว่ามีข้อผิดพลาด
ไม่ว่าในขั้นตอนใดๆก็
ตาม ให้หาสาเหตุและ
แ ก้ ไ ข แ ล ะ ห า ท า ง
ปรับปรุ ง เพื่อให้การ
ปฏิบัติครั้ งต่อไปดีขั้น
กว่าเดิม 

โดย มีผลการประเมิน ตามตารางเปรียบเทียบผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรปีการศึกษา 2559 และ 2560 
ดังนี้ 
  

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 
2559 

ปีกำรศึกษำ 
2560 

ระดับปริญญำตรี 

1. หลักสูตร  ศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

3.07 3.07 

2. หลักสูตร  ศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมไทย ปรับปรุง พ.ศ. 
2554 

3.51 3.08 

3. หลักสูตร  ศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

3.48 3.11 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
4. หลักสูตร  ศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

3.14 3.08 

5. หลักสูตร  ศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  ปรับปรุง พ.ศ. 
2555 

3.31 3.24 

6. หลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา  
(หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง พ.ศ. 
2555 

3.26 3.08 

7. หลักสูตร  ศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษา
เกาหลี   พ.ศ. 2558 
(หลักสูตรใหม่) 

2.52 2.61 

8.หลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ   พ.ศ. 2557 

(หลักสูตรใหม่) 

2.70 2.33 

ระดับปริญญำโท 

1. หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  ปรับปรุง พ.ศ. 
2555 

3.08 - 

 

2. หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน  ปรับปรุง พ.ศ. 
2555 

3.14 3.29 

3. หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย  ปรับปรุง พ.ศ. 
2555 

2.85 3.01 
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มี ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน รำยกำรหลักฐำน 
รวม 3.10 2.78 

 
** เนื่องจากหลักสูตรภาษาอังกฤษริญญาโท ปรับปรุงหลักสูตรไม่
ทันรอบประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. มีผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำร
ก ำกับมำตรฐำนทุกหลักสูตร 
     คณะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ทุกหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
จ านวนทั้งสิ้น 11 หลักสูตร ประกอบด้วยระดับปริญญาโท 3 
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ทีผ่่านองค์ประกอบท่ี 1 การ
ก ากับมาตรฐาน อีก 2 หลักสูตร ได้ N/A ในองค์ประกอบที่ 1 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่   

 
 
5.2.6-1 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร ์

 
 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนอิงเกณฑ ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย 

4 6 5 บรรล ุ
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บทที่ 4  
สรุปผลกำรประเมินตนเองและแนวทำงกำรพัฒนำ 

 
1. ผลกำรประเมินคุณภำพรำยตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ 
  

เป้ำหมำย 
  

ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบท่ี กำรผลิตบัณฑิต    
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2 29.9 2.72 2.72 

11 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 18 22.22 2.78 

81 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 11 13.58 1.13 

81 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

2 17.77-25 28.92 5 
25 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 5 5 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 5 5 
องค์ประกอบท่ี 2 กำรวิจัย 4   
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

 4 4 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์  3 1,515,000 19,423.08 5 
78 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

3 9.8 12.10 3.02 
81 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริกำรวิชำกำร 3   
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  5 5 
องค์ประกอบที่  4  กำรท ำนุบ ำรุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6   

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุ ง ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 5 5 

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร 6   
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ท่ีตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ 

 5 5 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  4 5 5 
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2. ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะในภำพรวมของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
 0.00-1.50 กำรด ำเนนิงำนต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
 1.51-2.50 กำรด ำเนนิงำนต้องปรับปรุง 
 2.51-3.50 กำรด ำเนนิงำนระดับพอใช้ 
 3.51-4.50 กำรด ำเนนิงำนระดับดี  
 4.51-5.00 กำรด ำเนนิงำนระดับดีมำก 

1. การผลติบัณฑิต 2.97 5.00 2.22 3.60 ดี 
2. การวิจัย 3.88 4.00 3.02 3.64 ดี 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมำก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 ดีมำก 

5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมำก 

ผลกำรประเมิน 3.20 4.86 2.87 4.04 ดี 

 
3.  สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำ 
 
องค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. เป็นคณะที่มี ช่ือเสียงสั่ งสมมา
ยาวนาน และมีศิษย์ เก่าที่ประสบ
ความส าเร็จเป็นจ านวนมาก  
 
2. คณาจารย์มีคุณวุฒิและความ
เช่ียวชาญในสาขาที่สอน ได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรและหน่วยงาน
ภายนอก 
 
3. ระบบการจัดการเรียนการสอน 
และระบบความสัมพันธ์ระหว่ าง
ผู้สอนกับผู้เรียน เป็นไปตามเกณฑ์
ของ สกอ. 
 
4. คณะมนุษยศาสตร์มีหลักสูตรทาง
ภาษาที่หลากหลายเหมาะสมกับการ
ท างานหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะ

1. บุคลากรสายวิชาการมภีาระงาน
ค่อนข้างมาก จึงพัฒนางานวิชาการใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้น้อย ส่งผลให้มีจ านวน
บุคลากรสายวิชาการทีม่ีคุณวุฒิ
การศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ
ค่อนข้างน้อย 

 2. บุคลากรสายสนับสนุนไม่พอเพียงต่อ
การสนับสนุนในภารกจิการพัฒนางาน
วิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ ท่ี
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

3. สื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนไม่
ครอบคลมุและไม่ทันสมัย  

4. ห้องปฏิบัติการทางภาษามไีมเ่พียงพอ
ต่อจ านวนนักศึกษา 

5. อาคาร พ้ืนท่ี และภูมิทัศน์ของคณะ
มนุษยศาสตร์ อยู่ในสภาพเก่าแก่และ

1. คัดเลือกอาจารย์ที่มีคณุสมบัติครบถ้วนใน
การยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ และจัด
โครงการอบรมคณาจารย์ของคณะ
มนุษยศาสตร์แบบเข้มเพื่อการเขียนต ารา
และเอกสารประกอบการสอน เพือ่ใช้
ประกอบการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ 

2. ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ
มนุษยศาสตร์ เพื่อส่งเสรมิให้มีคณุวุฒิระดับ
ปริญญาเอกท่ีชัดเจน 

 3. รักษาฐานและขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอดุมศึกษาใน
กลุ่มประเทศอาเซยีน ในรูปแบบกจิกรรม
ทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ  

4. สร้างเครือข่ายการท างานด้านการผลิต
บัณฑิตทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
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ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยอยู่ในยุค 
Thailand 4.0 
  
5. คณะมนุษยศาสตร์มีหลักสูตรทีโ่ดด
เด่นและรองรับเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างประเทศ โดยมี
นักศึกษาชาวต่างชาติมาศึกษาที่คณะ
มนุษยศาสตร์เป็นจ านวนมาก 
  
6. คณาจารย์และบุคลากรของคณะ
มนุษยศาสตร์เป็นคนรุ่นใหม่ มีความ
สร้างสรรค์และพร้อมส าหรับการ
พัฒนา 
 
7.นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรม์ี
ความรู้ความสามารถในศาสตร์ทาง
วิชาเอกและได้รับรางวัลประกาศ
เกียรติคณุทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ 
 
8. คณะมนุษยศาสตร์ มีการสนับสนุน
ในการจัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะ เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสารของ
หน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษาให้แก่
นักศึกษา และจัดกจิกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษาเป็นระยะ เช่น 
กิจกรรม อบรมการเตรยีมความ
พร้อมด้านการท างาน เทคนคิการ
สมัครงาน รูปแบบการเขียนจดหมาย
สมัครงาน เทคนคิการสัมภาษณ์งาน 
และข้อมลูสถานประกอบการ 
กิจกรรม พบปะสถานประกอบการ 
เพื่อสร้างงานในอนาคต เป็นต้น 
 

ทรุดโทรมมาก เพราะเป็นอาคารหลังแรก
ของมหาวิทยาลัย (อาคาร 1) ส่งผลให้
นักศึกษาไม่มีพื้นท่ีส าหรับการท า
กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู ้

6. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาของแต่ละ
โปรแกรมวิชายังไม่เป็นปัจจุบัน 

7. กิจกรรมมีความหลากหลาย ตาม
กิจกรรมทีส่่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
และกิจกรรมที่ร้องขอของแต่ละ
หน่วยงานท าให้บางครั้งนักศึกษา และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมเีวลาเรียนไม่เตม็ที่ 
อ่อนล้า และกิจกรรมในระดับโปรแกรม
วิชา คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีความ
ซ้ าซ้อนกัน 

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการ
พิจารณางบประมาณสนับสนุนใน
กิจกรรมที่มผีู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

9. ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ การใช้ชีวิต
แก่ นั ก ศึ กษา ในคณะ  หน่ ว ย ง านที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา และ
สถานประกอบการ ไม่มีความต่อเนื่อง 
เช่น จัดกิจกรรม/ประชุมเพื่อพบปะ
อาจารย์ที่ปรึกษา ในการขอรับค าปรึกษา
ทางวิชาการ การใช้ชีวิตทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัยให้มากข้ึน  
     นอกจากนี้แล้ว ควรเอกสารที่ ใช้
ประกอบการจัดประชุม/กิจกรรมพบปะ
หน่วยงานให้มีข้อมลูที่ครบถ้วน มีรูปแบบ
ในการติดต่ออาจารย์ที่มากขึ้น การแจ้ง
ระยะเวลาที่นักศึกษาสามารถเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ สวัสดิการที่ให้

กับองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
และสถาบันการการศึกษา 

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
ที่เน้นการพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาสู่การ
เป็นบัณฑติที่เชี่ยวชาญในศาสตรส์าขา
วิชาเอก ควบคู่กับการมีทักษะชีวิต และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

6. วางแผนและจัดท าข้อเสนอโครงการต่อ
มหาวิทยาลยัเพื่อจัดหาห้องปฏิบัตกิารทาง
ภาษาและสื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนให้
ครอบคลมุ ทันสมัย และเพียงพอต่อจ านวน
นักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น  

7. วางแผนและจัดท าข้อเสนอโครงการต่อ
มหาวิทยาลยั เพื่อสร้างอาคารใหมข่องคณะ
มนุษยศาสตร์ ปรับปรุงพ้ืนท่ีและภมูิทัศน์
ของคณะมนุษยศาสตร์เดมิ ให้มีบรรยากาศ
และสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการท า
กิจกรรมของนักศึกษา 

8. จัดท าระบบ หรือแนวทางการเข้ารับ
ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ การใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ หน่วยงานท่ีให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง่งานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลา และสถาน
ประกอบการใหม้ีความต่อเนื่อง เช่น แผน
ระยะสั้น แผนระยะยาวในการรับและให้
ข้อมูลการท างาน ทักษะที่ต้องการ การ
ให้บริการ รูปแบบ กิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องร่วมกับการ บูรณาการร่วมกับแนว
ทางการส่งเสริมการท างาน (WIL) กับ
หน่วยงานท่ีจะมีความร่วมมือด้วยในอนาคต 

9. เสริมสร้างระบบข้อมลูนักศึกษาที่เป็น
ปัจจุบันของแต่ละโปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ 
และส่งเสรมิวิชาการ และจัดท ารูปแบบการ
เก็บข้อมูลศิษยเ์ก่าในแต่ละรุ่น เช่น จัดเก็บ
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9. คณะมนุษยศาสตร์มีการส่งเสรมิให้
นักศึกษาในปัจจุบัน และศิษยเ์ก่าที่
ส าเรจ็การศึกษามีโอกาสในการพบปะ 
ทบทวน ฝึกฝน การสร้างอาชีพ และ
แลกเปลีย่นความรู้ เช่น  จัดบริการ
ข่าวสารกิจการนักศึกษา งานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศของนักศึกษา 
 
10. คณะมนุษยศาสตร์มีการจัด
ประชุมเพื่อจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
สถาบันโดยให้นักศึกษามสี่วนร่วมใน
การจัดท าแผน งานประกันคณุภาพ
นักศึกษาท่ีนักศึกษามีส่วนร่วม และ
การจัดกิจกรรม หลังจากนั้นเมื่อ
ด าเนินกิจกรรมเสรจ็สิ้นมีการประเมิน 
ปรับปรุงการจดักิจกรรม และ
โครงการ เพื่อน าข้อมลู ข้อเสนอแนะ
มาพัฒนาการท ากิจกรรมครั้งต่อไป 
 
11. คณะมนุษยศาสตร์ ด าเนิน
กิจกรรมครอบคลมุตามกิจกรรมที่
ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย (1) 
คุณธรรม จรยิธรรม (2) ความรู้ (3) 
ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
12. คณะมนุษยศาสตร์ สนับสนุนใน
การจั ดบริ การให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะ เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสารของ

นักศึกษา กิจกรรมที่ด าเนินการ แหล่ง
งานท่ีเป็นปัจจุบัน เป็นต้น 
 
10. ข้อมูลนักศึกษาที่เป็นปัจจุบันของแต่
ละโปรแกรมวิชายังไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร 
และการติดต่อศิษย์เก่าในแต่ละรุ่นยัง
ประสานงานไม่ครบถ้วน  
 
11. บุคลากรหลายท่านศึกษาต่อในระดบั
ที่สูงข้ึน ท าให้บางครั้งขาดบุคลากรที่ดแูล 
ติ ด ต า ม  ท า ง า น ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น 
ด าเนินงาน และสรุปกิจกรรมในแต่ละปี
การศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
 
12. กิจกรรมมีความหลากหลาย ตาม
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
และกิจกรรมที่ร้องขอของแต่ละ 
หน่วยงานท าให้บางครั้งนักศึกษา และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเวลาเรียนไม่เต็มที่ 
อ่ อนล้ า  และสับสนในการ เข้ า ร่ วม
กิจกรรมกับคณะฯ โปรแกรมวิชา และ
มหาวิทยาลัย  
 
13. หน่ยวงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการ
พิจารณางบประมาณสนับสนุนใน
กิจกรรมที่มผีู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูลร่วมกับข้อมลูบณัฑิตทีร่ับปรญิญาใน
แต่ละปีการศึกษา 

10. อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อดูแล ติดตาม 
ท างาน การวางแผน ด าเนินงาน และสรุป
กิจกรรมในแตล่ะปีการศึกษา 

11. รวมกิจกรรม หรือบูรณาการกจิกรรม
ร่วมกันในกิจกรรมที่มีความคล้ายคลึงกัน จัด
พร้อมกันได้ หรือมีผูเ้ข้าร่วมงานกลุ่ม
เดียวกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเวลา
เรียนอย่างเต็มที่ มีความกระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถทราบตาราง
กิจกรรมล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมจริงกับคณะฯ 
โปรแกรมวิชา และมหาวิทยาลยั  

12. จัดท ารายงานสรุป และแสดงผลงานท่ี
แสดงให้เห็นถึงผลงานอันเป็นท่ีประจักษ์ 
การชื่นชมจากสาธารณะชน และการยอมรับ
ในผลงานจากกิจกรรมให้แก่หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการพิจารณางบประมาณ
สนับสนุนในกิจกรรม และสร้างขวัญก าลังใจ
ในการท างาน 

13. จัดท าระบบ หรือแนวทางการเข้ารับ
ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ การใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ หน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เ ต็ ม เ ว ล า แ ล ะ น อ ก เ ว ล า  แ ล ะ ส ถ า น
ประกอบการให้มีความต่อเนื่อง เช่น ระบบ
ข้ อมู ลบน  Website คณะฯ , Facebook, 
กลุ่มไลน์ (Line)  
     จัดท าแผนระยะสั้น แผนระยะยาวใน
การรับและให้ข้อมูลการท างาน ทักษะที่
ต้องการ การให้บริการ รูปแบบ กิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับการ บูรณาการ
ร่วมกับแนวทางการส่งเสริมการท างาน 
(WIL) กับหน่ยวงานที่จะมีความร่วมมือด้วย
ในอนาคต เ ช่น Air Asia โรงแรมเลอเม
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หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษาให้แก่
นักศึกษา และจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษาเป็นระยะ เช่น 
กิจกรรม จัดบริการให้ค าปรึกษาและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560  
    กิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่
ก าลังแรงงาน แนะแนวอาชีพก่อนเข้า
สู่ตลาดแรงงาน “กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนสมัครงาน และการ
ประชาสัมพันธ์การไปท างานที่มาเก๊า
ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 
( เ ข้ า ร่ ว ม กั บ ก อ ง วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นต้น 
 
13. คณะมนุษยศาสตร์มีการส่งเสริม
ให้นักศึกษาในปัจจุบัน ศิษย์เก่า และ
ศิษย์เก่าต่าชาติที่ส าเร็จการศึกษามี
โอกาสในการพบปะ ทบทวน ฝึกฝน 
การสร้างอาชีพ และแลกเปลี่ยน
ความรู้ เช่น  กิจกรรม จัดให้บริการ
ข่าวสารกิจการนักศึกษา งานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
กิ จ ก ร รม  อบรม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร
นาฏศิลป์ไทยส าหรับสโมสรนักศึกษา 
ศิษย์ เก่า  และผู้น านักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์จากปราชญ์พื้นบ้าน ผู้รู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  เป็นต้น 
  
14. คณะมนุษยศาสตร์ จัดประชุม
เพื่อจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดย
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผน งานประกันคุณภาพนักศึกษาที่
นักศึกษามีส่ วนร่วม และการจัด
กิจกรรม หลังจากนั้นเมื่อด าเนิน

อ ริ เ ดี ย น “Singha  Biz Course ’10, 

Extraordinary.” แล ะส า นั ก จั ดห า ง าน

จังหวัด เป็นต้น 
 
14. เสริมสร้างระบบข้อมูลนักศึกษาที่เป็น
ปัจจุบันของแต่ละโปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ 
และส่งเสริมวิชาการ และจัดท ารูปแบบการ
เก็บข้อมูลศิษย์เก่าในแต่ละรุ่น เช่น ชมรม
ศิษย์เก่า ชมรมศิษย์เก่าต่างชาติและการ
จัดเก็บข้อมูลร่วมกับข้อมูลบัณฑิตที่รับ
ปริญญาในแต่ละปีการศึกษา 
 
15. สร้างบุคลากรในการเรียนรู้ภารกิจใน
ด้านนี้ให้ต่อเนื่อง เพื่อดูแล ติดตาม ท างาน
การวางแผน ด าเนินงาน และสรุปกิจกรรม
ในแต่ละปีการศึกษา 
 
 
16. จัดท ารายงานสรุป และแสดงผลงานที่
แสดงให้เห็นถึงผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ 
การชื่นชมจากสาธารณะชน และการยอมรับ
ในผลงานจากกิจกรรมให้แก่ 
หน่ยวงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณา
งบประมาณสนับสนุนในกิจกรรม และสร้าง
ขวัญก าลังใจในการท างาน 
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กิจกรรม เสร็ จสิ้ นมี การประเมิน 
ป รั บปรุ ง ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม  และ
โครงการ เพื่อน าข้อมูล ข้อเสนอแนะ
มาพัฒนาการท ากิจกรรมครั้งต่อไป 
 
15 .  คณะมนุษยศาสตร์  ด า เนิน
กิจกรรมครอบคลุมตามกิจกรรมที่
ส่ ง เสริ มคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
ให้ ค รบถ้ วน  ประกอบด้ ว ย  ( 1 ) 
คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) 
ทั ก ษ ะ ท า ง ปั ญ ญ า  ( 4 )  ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (5)  ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
16. คณะมนุษยศาสตร์มีหน่ยวงานที่
ส่งเสริมความเช่ียวชาญทางภาษา  
การฝึกทักษะด้านภาษา การฝึกอบรม
ทางภาษา การทดสอบด้านภาษาตาม
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ท า ง ภ า ษ า 
( Language Proficiency Test) 
รวมถึงด้านเทคโนโลยี  สร้างเสริม
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ น อก ห้ อ ง เ รี ย นที่
หลากหลาย และการให้บริการทาง
วิ ช า ก า ร แ ก่ บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ที่
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาด้าน
การศึกษาในยุค Thailand 4.0 เช่น  
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานทางภาษา ศูนย์
จีนศึกษา โครงการ IIP เป็นต้น 
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องค์ประกอบท่ี  2  กำรวิจัย 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

1.มหาวิทยาลัยให้การสนบัสนุนดา้น
งบประมาณในการจดัท าวิจัย 
2.คณะมนุษย์ให้การสนบัสนุนดา้น
งบประมาณให้อาจารย์ด าเนินการ
เผยแพร่งานวิจยัทั้งในและ
ต่างประเทศ และในปีการศึกษา 
2559 ที่ผ่านมาอาจารย์ในสังกัด
คณะฯ ไดเ้ผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบ
ที่หลากหลายและมีจ านวนมาก 
3.คณะฯ และมหาวิทยาลยัให้การ
สนับสนุนอาจารย์ประจ าท าการวจิัย
เพื่อรับใช้ท้องถิ่น 
4.คณะมนุษยศาสตร์มหีลากหลาก
ศาสตร์ที่สามารถเช่ือมโยงกับศาสตร์
อื่นท าให้มีประเด็นในการท าวิจัยที่
หลากหลาย 
5.มีการน าเสนอข้อมูลเกีย่วกับแหล่ง
ทุนวิจัยจากภายนอกให้บุคลากร
ทราบทั่วถึง 
6.มีเครือข่ายความร่วมมือวิจัยใน
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ
ท าให้การด าเนินงานวิจัยมีศักยภาพ
และประสิทธิภาพ 
7.มีการจัดท าวารสารวิชาการเพื่อ
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวจิัย 
8. คณะมนุษยศาสตร์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ท่ี
สามารถสรา้งงานวิจัยได้อยา่ง
หลากหลาย 
9. คณะมีการคัดเลือกและสังเคราะห์
งานวิจัยและเผยแพรสู่ส่าธารณชนใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

1. อาจารย์มีภาระงานสอน งาน
รับผิดชอบอ่ืน ๆ มากท าใหไ้ม่มเีวลา
เพียงพอส าหรับการท าวิจัย 
2. บุคลากรได้รับทุนสนับสนุนภายนอก
และภายในค่อนข้างน้อย  
3. อาจารย์คณะมนุษยเ์ป็นอาจารย์รุ่น
ใหม่ค่อนข้างมาก ควรมีการพัฒนาทักษะ
การท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 

1. ลดภาระงานสอนของบุคลากรให้บุคลากร
ได้มเีวลาในการท างานวิจยัมากข้ึน 
2. สร้างระบบกลไกให้บคุลากรยื่นของทุน
สนับสนุนท้ังภายในและภายนอกให้มากขึ้น 
3. ควรมีการจดัอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้กับ
อาจารย์ ในเรื่องการท างานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบท่ี 3  กำรบริกำรวิชำกำร 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. คณะฯ มีการวางแผน และจัด
กิจกรรมบริการวิชาการสู่ ชุมชน
ช่วยเหลือชุมชน ให้ความส าคัญกับ
การบริ การวิ ชาการสู่ สั งคมให้
เหมาะสมกับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เช่นมีการประชุมวางแผน
ร่วมกับคณะกรรมการในการพัฒนา
งานบริการวิชาการ และมีการ
ส ารวจความต้องการงานบริการ
วิชาการจากชุมชน ท้องถิ่น 

2.  คณาจารย์ และพนั ก งานฝ่ าย
สนับสนุนมีส่วนร่วมกับงานบริการ
ทางวิชาการทุกด้าน ท าให้ทุกท่านมี
ส่ วนร่ วมในการท างานร่ วมกับ
นักศึกษา และท า ให้ เกิดความ
ต่อเนื่องในการบริหารงานและการ
ปฏิบัติการงานบริการวิชาการ 

3. มีการด าเนินการให้บริการวิชาการ
แ ก่ ชุ ม ช น อ ย่ า ง ห ล า ก ห ล า ย
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
ซึ่งมาจากการส ารวจความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ 

4. มีกิจกรรมที่เป็นงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมหลายโครงการ ท า
ให้สามารถน ามาประกอบการเขียน 
SAR ได้ 

5. โครงการส่วนใหญ่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ด้านวิชาการแก่ชุมชนได้
เป็นอย่างดี เช่นมีการบรูณาการองค์
ความรู้จากรายวิชาต่างๆและน าไป
อบรมให้ความรู้แก่ชุมชน 
 

1.  การเผยแพร่ผลงานด้านบริการ
วิชาการไปยังประชาชนทั่วๆ ไป ยังมี
ไม่มากนัก  

2. ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ

บริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะ

วทิยาศาสตร์ให้สังคมได้รับรู้ 

3.  การให้บริการวิชาการ โดยเฉพาะ 
การฝึกอบรมระยะสั้น ยังไม่มีรายงาน
การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม การอบรมที่
ชัดเจน 

1. จัดท าแผนกลยุทธ์ในระดับหน่วยงานเพื่อ
วางแผนการด า เนินการทั้ ง ในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ท่ีสามารถ
เ ช่ือมโยงและบู รณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
การวิจัย เพื่อก าหนดเป็นทิศทางการของ
คณะวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม 

2.ควรพิจารณาโครงการที่ชุมชนจะได้รับ
ป ร ะ โ ย ช น์ อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง แ ล ะ น า ม า
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายผล
ไปยังชุมชนอื่น ๆ 

3. หาแนวทางในการเผยแพร่ผลงานด้าน
บริการวิชาการให้หลากหลาย เช่น ทาง
เอกสาร  ทาง  internet การน า เสนอ
ผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 

4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการให้บริการ
วิ ชาการแก่สั งคม  ให้บุ คลากร  และ
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ
การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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องค์ประกอบท่ี  4  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. คณะมนุษยศาสตร์ มีกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
ทางภาษา วิถีชีวิตของประชาชนที่
อาศัยในพื้นที่ติดต่อได้หลายชนชาติ 
สังคม และด้วยองค์ประกอบความรู้
ของศาสตร์นี้ จะเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประชาชน 
จึ งส่ งผลให้การด า เนินกิจกรรม/
โครงการ และการสร้างจิตส านึก
เป็นได้โดยง่าย 
 
2. คณะมนุษยศาสตร์ มีการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการในลักษณะที่
หลากหลาย มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ การวางแผน 
ระบบ กล ไก  แนวนโยบายการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม รวมถึง
กิจกรรมในแต่เทศกาลของแต่ละชาติ
ในแต่ละปีการศึกษา 
 

3. คณะมนุษยศาสตร์ ให้ความส าคัญ
กับงานวิชาการ งานศิลปวัฒนธรรม 
ความร่วมมือต่างๆ การท ากิจกรรมที่
เน้นวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม ท าให้
นักศึกษาได้รู้จักการท างานร่วมกับคน 
สังคม กลุ่มชนชาติพันธุ์ต่างๆ ทั้งใน
ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) และภูมิภาค
อื่ นๆ  ท า ให้ เ กิ ดความร่ วมมือทาง
วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย ฯลฯ 
 
4. คณะมนุษยศาสตร์ มีเครือข่ายการ
ท างานร่วมกับหลายหน่ยวงาน พร้อม
กับการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม สังคม จึงส่งผลให้การ   
ด าเนินการโครงการ  ต่างๆ มีความ
ร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

1. การเข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการของ
บุ คลากร ในคณะฯ  ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง  อั น
เนื่องจากภารกิจต่างๆ เช่นการสอน การ
บริหาร และภาระความจ าเป็นในด้าน
ต่างๆ 

2. งบประมาณมีจ ากัดและที่ผ่านมาไม่ได้
น ามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้ใน
บางครั้งท าให้กิจกรรมไม่ต่อเนื่องหรือมี
ประสิทธิภาพ  

3. นักศึกษาหรือบุคลากรไม่สามารถ
จัดแบ่ ง เวลาให้ตรงกับก าหนดการที่
องค์กร หน่ยวงานต้องการให้ เข้าร่วม
กิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมในบางเดือนมี
มากเกินไป  

4. ข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ ท าให้บาง
กิจกรรมไม่มีความต่อเนื่อง 
 
5. ภาระงานสอนของอาจารย์มีมากในบาง
เทอม ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาคณะฯ 

 

6. เนื่องจากนักศึกษาอยู่ในท้องถิ่นของ
ตนจึงมีความใกล้ชิดมากเกินไปท าไม่
ตระหนักและกระตือรือร้นเกี่ยวกับคณุคา่
ทางวัฒนธรรมที่อยู่ใกล้ตัวเอง 
 
7. การสร้างนวัตกรรมในการด าเนิน
กิ จ ก ร ร ม ที่ ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต ผ ล ง า น 
สิ่งประดิษฐ์ หรือสื่อใหม่ๆ นักศึกษายังไม่
สามารถผลิตออกมาจนถึงขั้นสร้างงานได้ 
สร้างรายได้ในอนาคตได้ 
 

1. เพิ่มช่องทาง ระบบ และกลไกในการให้พ่ี
สอนน้องเพื่อการประสานงาน การเข้าร่วม
กิ จกรรม/ โครงการ ในแต่ ละครั้ ง  เพื่ อ
หมุนเวียนการเข้าร่วมกิจกรรมของอาจาร์ 
และบุคลากรคณะ 
 
2. ส่งเสริมการสร้างงานได้ผ่านกระบวนการ
ท า ง านร่ วมกั บ โปรแกรมวิ ชา  คณะฯ 
มหาวิทยาลัย และชุมชน โดยการบูรณการ
กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม กั บ ป ร า ช ญ์ ช า ว บ้ า น 
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในแต่ละ
งาน เพื่อฝึกให้นักศึกษาสร้างผลงานท่ีตนเอง
ถนัด ชอบ และสามารถท าเป็นอาชีพใน
อนาคตได้ 
 
3. การจัดท าโครงการกิจกรรมต่างๆ ทุก
โครงการ เช่น กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ของนักศึกษาให้ครบทุกข้อ 
การพัฒนาบัณฑิต กับการเช่ือมโยงกับงาน
ด้านวัฒนธรรม จึงจะสามารถได้ระดับของ
การด าเนินกิจกรรมในรูปแบบของการบูรณา 
การรวมกับกิจกรรมอื่น  
 
4.  เสริมสร้ างกระบวนการในการวาง
แผนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และจัดสรร
งบประมาณของโปรแกรมให้สอดคล้องและ
ชัดเจนมากขึ้น 
 
5. ในการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ควรมี
หลักการพิจารณางบเพื่อรองรับกับตัวช้ีวัดใน
การประเมิน เช่น การจัดแบ่งให้รองรับ
ตัวช้ีวัดให้มีงบประมาณมากขึ้น ร่วมกับการ
สรรหางบประมาณจากภายนอกเพื่ อ
สนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในแต่
ละปีการศึกษา 
 
6. มุ่งเน้นให้มีกิจกรรม/ งานที่เกิดขึ้นเพื่อ
เป็นพื้นฐานในการสร้างความมั่นใจในองค์
ความรู้ ของตนในด้านภาษา ประเพณี  
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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5. ในการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยฯ 
มุ่งให้บัณฑิตมีคุณภาพและมีคุณธรรม 
จริยธรรม จึงท าให้คณะมนุษยศาสตร์
เล็ ง เห็นคุณค่าต่อสิ่ ง เหล่านี้  และ
ด าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
และจริ ย ธร รม เป็ นประจ าทุ กปี
การศึกษา 
 
6. คณะมนุษยศาสตร์ และโปรแกรม
วิชาต่างๆ ในคณะฯ มีการส่งเสริมการ
ให้โอกาสแก่นักศึกษาในการเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านภาษา เผยแพร่
ศิ ลปวัฒนธรรม  และภู มิ ปัญญา
ท้องถิ่นสู่สากล และส่งเสริมการมสีว่น
ร่วมกับการและเปลี่ยนประเพณี 
วัฒนธร รมนอกห้ อ ง เ รี ยน  ผ่ าน
กิจกรรม เช่น การเรียนต่างประเทศ
ร ะ ย ะ สั้ น  1  ภ า ค เ รี ย น  ( MOU) 
ประเทศจีน กิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับประเทศ และการท า
กิจกรรมร่วมกับนักศึกษาต่างประเทศ 
เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ 
ประ เทศสิ งค โปร์  และประ เทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
 
 
 
 
 

7. สร้างหรือประสานเครือข่ายด้านศิลปและ
วัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ โดยเน้นความร่ วมมื อ 
(MOU) กับหน่วยงาน องค์กร และสถาน
ประกอบการในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  
สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 
8. ส่งเสริมการน าความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการมีบูรณาการการ
เรียนร่วมกับการท างานในรูปแบบ (WIL) กับ
การสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม 
หรือสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
9. พัฒนากิจกรรมเพิ่ม เติมที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
 

9.1 กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจ  
สร้างจิตส านึก ความรัก ความผูกพัน ความ
ภาคภูมิ ใจ ในวิ ถี ชี วิ ต  ขนบธรรม เนียม
ประเพณีไทย และศิลปวัฒนธรรม 
 

9.2 กิจกรรม ส่งเสริมความรัก 
และศรัทธาในพระพุทธศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 
      9.3 กิจกรรม ส่งเสริมด้านระบบคุณค่า
หรือค่านิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม
จริยธรรม 
 
      9.4 กิจกรรม การยกย่องเชิดชูเกียรติ
แก่ปราชญ์พื้นบ้าน ผู้รู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยการมอบรางวัลในกิจกรรมต่างๆ  
 
     9.5 กิจกรรม การแสดง 
ศิลปวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ ใน
แต่ละเทศกาล 
 
     9 . 6  กิ จกรรม  รวบรวมและจัดตั้ ง
ฐานข้อมูล งานวิจัย งานสร้างสรรค์ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับ 
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องค์ประกอบท่ี  5  กำรบริหำรจัดกำร 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

1 . ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ มี แ ผ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะที่ชัดเจน 
2.ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารอย่างเต็มที่ในทุกช่องทาง 
3.คณะมนุษยศาสตร์มีการปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ทางการเ งินที่ท า ให้
สามารถตอบสนองต่อแผนการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์ระยะ 4 ป ี
4. ผู้บริหารและบุคลากรภายในมี
ความรู้  ค วาม เ ช่ี ย วชาญในการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
ซึ่ ง ผ ลั กดั น ให้ เ กิ ด ก ร ะบวนการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ประสบผลส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 

1.กลยุทธ์ในการด าเนินงานของคณะ ให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคณุภาพ 

คณะมนุษยศาสตร์ต้องมีการปรับกลยุทธ์ใน
การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
ของคณะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพของแต่ละปีการศึกษา 
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ภำคผนวก 
ข้อมูลพื้นฐำน  (Common Data Set) 
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ข้อมูลพื้นฐำน (Common Data Set) ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวน 
จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 11 
    -ระดับปริญญาตรี 8 
    -ระดับ ป.บัณฑิต - 
    -ระดับปริญญาโท 3 
    -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
    -ระดับปริญญาเอก - 
    -จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด - 
จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 2,515 
    -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี 2,466 
    -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
    -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 49 
    -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
    -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก  - 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 81 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 6 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 57 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 18 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 81 
    -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 6 
    -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 51 
    -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 14 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 7 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 1 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 2 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 
จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ 18 
    -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 4 
    -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 1 
    -ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
    -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 10 
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวน 
    -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 2 
    -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  - 
    -ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
    -ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 
    -ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 
    -ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 
    -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 
    -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์  
online - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  1 
    -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล  TCI และ Scopus  
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด  430 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 200 คน จากผูต้อบ 214 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 200 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 11 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 11 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร - 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
(ค่าเฉลี่ย) - 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ  TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

- 

จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - 
    -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  - 
    -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  - 
    -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกาศ - 
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    -ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
    -จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 
    -จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกาศ 
(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 - 
    -จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - 
    -ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
online - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
    -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 
จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ -- 
    -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  - 
    -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกาศ - 
    -ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
    -จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 
    -จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกาศ 
(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 - 
    -จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - 
    -ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์  
online - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
    -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 
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จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES)   
1. ศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  293.42 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  119.13 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   236.50 
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย   

 

106.62 
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 

349.40 
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (นานาชาต)ิ  

 

203.94 
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี    50.67 
8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ    50.41 
9. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    6.75 
10. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน   7.75 
11. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย    14.33 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน 1,015,000 
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
    -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,015,000 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน 500,000 
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
    -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 500,000 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 79 
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
    -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 79 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 79 
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
    -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 79 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ลำศึกษำต่อ 3 
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
    -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ลำศึกษำต่อ 3 
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
    -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 

 
 

 
 
 
 


